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 مدیر کل دامپزشکی استان : متاسفانه در این مورد شهرداری سیرجان کوتاهی کرده و با دامپزشکی همکاری الزم را ندارد. رییس شبکه دامپزشکی سیرجان نیز از عملکرد شهرداری راضی نیست.  

 معاون خدمات شهری شهرداری : مقصر دامپزشکی است؛ چرا که مدیریت و نظارت بر عهده آنها است و با توجه به اطالع و آگاهی از ظرفیت  دستگاه پیش سردکن چرا اجازه کشتار داده اند.

 واضح است که دامپزشکی و شهرداری در تالشند توِپ ۱2 ُتن گوشِت مشکوک را در زمین یکدیگر انداخته و هرکدام سعی می کنند طرف مقابل را به عنوان مقصر معرفی کنند!!

  رییس شورای شهر : نمی گذاریم حق قصابها ضایع شود.

 مونسون 
فرصتی برای آبگیری سدها
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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 1401/05/05 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشاراسنادمناقصه تا  ساعت 18:00 روز پنجشنبـه  تاریخ 1401/05/13
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه  تا ساعت 19:00 روز یک شنبـه  تاریخ 1401/05/23

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 15:00 روز دوشنبه  تاریخ 1401/05/24 
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  4232 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

 دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768
مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان

فراخوان مناقصه عمومــی دو مرحله ای
       اجرای عملیات نگهداری فضای سبز و امور مرتبط به فاز 5 )پارک فردوسی(

 شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات

)شرح مختصر اجرای عملیات نگهداری فضای سبز و امور مرتبط به فاز 5 » پارک فردوسی«( 

2001005674000076  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 
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کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir به آدرس  الکترونیکی دولت )ستاد(  تدارکات  درگاه سامانه 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1401/05/05 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشاراسنادمناقصه تا  ساعت 18:00 روز پنجشنبـه  تاریخ 1401/05/13
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه  تا ساعت 19:00 روز یک شنبـه  تاریخ 1401/05/23

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 14:00 روز دوشنبه  تاریخ 1401/05/24 
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  4232 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان مناقصه عمومــی دو مرحله ای
  اجرای عملیات نگهداری فضای سبز و امور مرتبط به فاز 3 

)ناحیه یک از منطقه یک به استثنای فاز دو و پارک ملت (
 شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات

)شرح مختصر؛ اجرای عملیات نگهداری فضای سبز و امور مرتبط به فاز 3 

)ناحیه یک از منطقه یک به استثنای فاز دو و پارک ملت ( 

2001005674000075  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 
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کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir به آدرس  الکترونیکی دولت )ستاد(  تدارکات  درگاه سامانه 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1401/05/05 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشاراسنادمناقصه تا  ساعت 18:00 روز شنبـه  تاریخ 1401/05/15
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه  تا ساعت 19:00 روز سه شنبـه  تاریخ 1401/05/25

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 14:00 روز چهارشنبــه  تاریخ 1401/05/26 
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  4232 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

 دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768
مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان

فراخوان مناقصه عمومــی یک مرحله ای
  تهیه مصالح و اجرای زیرسازی و جدولگذاری معابر بهشت رضا )ع(

 شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات

)شرح مختصر؛ تهیه مصالح و اجرای زیرسازی و جدولگذاری معابر بهشت رضا »ع«( 

2001005674000072  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 

آگهي مناقصه عمومي تجدید شده )نوبت دوم( 
شمــاره 1400/79/ع

شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد »پروژه طراحی، تأمین، اجرا و راه اندازی نوار 

 EPC نقاله 300 متری بین خطوط سنگ شکنی شماره 2 گل گهر و خطوط کنسانتره گهرزمین « خود را بصورت

لذا متقاضيان مي توانند جهت  نمايد.  پيمانكار واجد شرايط واگذار  به  برگزاري مناقصه عمومي  از طريق 

اخذ اسناد مناقصه به وبسايت اين شركت به نشانیWWW.GEG.IR  بخش مناقصه و مزايده مراجعه و 

اسناد مذكور را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان از بخش مناقصه و مزايده دانلود نمايند. 

مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز يكشنبه مــورخ 1401/05/23 در محــل دفتركميسيون معـامالت 

مجتمع و يا دبيرخانه دفتر مركزی تهران مي باشد. ضمناً بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه روز چهارشنبه 

مورخ 1401/05/12 مقرر شده است. شايان ذكر است فرمت ضمانت نامه های شركت در مناقصه بايستی 

عينأ مطابق با فرمت ارائه شده در اسناد مناقصه تهيه گردد. شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول يا رد 

هر يك از پيشنهادات بدون نياز به ذكر دليل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد.

                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

آگهی مزایــده عمومــی 
شمــاره 1401/11/ز

                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

شركت معدني و صنعتي گل گهر در نظر دارد
 » 70 هزار تن گندله سنگ آهن با عیار 65 درصد«

 را از اسكه باركو بندرعباس با شرايط تحويل به صورت FOB از 

طريق مزايده عمومی به فروش برساند. متقاضيان مي توانند به 

منظور دريافت اسناد مزايده و همچنين اطالع از شرايط مزايده 

به سايت www.geg.ir بخش مناقصه و مزايده مراجعه فرمايند.

الزم به ذكر است پاكت پيشنهادی می بايد حداكثر تا ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 1401/05/24 

به آدرس: دفتر كميسيون معامالت مجتمع سيرجان  )كيلومتر 50 جاده شيراز( تحويل داده شود. تاريخ 
بازگشايی پاكات رأس ساعت  10:00 روز سه شنبه مورخ 1401/05/25 در محل دفتر كميسيون معامالت 

مجتمع سيرجان خواهد بود.

آگهـي مناقصــه عمومــي
 شمــاره  1401/21/ع

شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد » تامین اقالم  پروژه هاي آبرساني و اجرای 100 متر 

پایپ جکینگ 1200 میلیمتر« خود را واقع در منطقه گل گهر از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار واجد 

شرايط واگذار نمايد. لذا كليه متقاضيان مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به وبسايت شركت به نشانی 

WWW.GEG.IR   مراجعه و اسناد مذكور را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان از بخش 

مناقصه و مزايده دانلود نمايند. مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز يكشنبه مــورخ 1401/05/23 

در محــل دفتركميسيون معـامالت مجتمع و يا دبيرخانه دفتر مركزی تهران مي باشد.

 ضمناً بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه روز چهارشنبه مورخ 1401/05/12 مقرر شده است و الزامی 

می باشد. شايان ذكر است فرمت ضمانت نامه های شركت در مناقصه بايستی عينأ مطابق با فرمت ارائه 

شده در اسناد مناقصه تهيه گردد. شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول يا رد هر يك از پيشنهادات 

بدون نياز به ذكر دليل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد.

                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 



سخن همشهریان انعکاس
این وضعیت پایانه بار گل گهر می باشد که به دلیل همجوار بودن با سنگ 
به  تنفسی  باعث آسیب  فعالیت سنگ شکن  از  غبار حاصل  و  ، گرد  شکن 
رانندگان حاضر در محل می شود.طبق عکس های ارسالی در بسیاری از روزها 

گرد و غبار وحشتناک اجازه نمیده حتی جلوی خودمون را درست ببینیم.
میباشد،هنگام  تاسیس  تازه  پایانه  این  اینکه  به  توجه  با  دارد  تعجب  جای 
ماشین  رانندگان  ما  اند.درخواست  ننموده  توجه  نکته  این  به  انتخاب مکان 
سنگین از مسئوالن محترم این است که با توجه به اینکه این پایانه از چند 

کانکس تشکیل شده، در اسرع وقت نسبت به جابجایی آن اقدام کنند.

پاسخگویی مسئوالن:
با سالم خدمت پیج سخن تازه از این پیج خبری خواهشمند هستیم که پیام جوانان ۱۷ 

شهریور را به گوش آقای شهردار برساند
از دکتر کریمی پور خواهشمندم که در منطقه ۱۷ شهریور یک چمن مصنوعی برای 

ما درست کنند. 
تا جوان های این محله بتونن مثل بقیه مناطق شهر جایی برای فوتبال داشته باشن

چرا نباید تو محله ای که اینقدر استعداد فوتبالی داره یه چمن کوچک نباشه؟
ما در محله خودمون چمن مصنوعی نداریم وقتی هم میخوایم بریم تو چمن اونا بازی 

کنیم راهمون نمیدن و همیشه درب اونجا را قفل میزنن.

شماره 703
5مرداد1401 خبر

2

مدیریت  و  پیشگیری  ستاد  رئیس 
اشاره  با  سیرجان  شهرداری  بحران 
هواشناسی  وضعیت  هشدار  اعالم  به 
استان  هواشناسی  کل  اداره  قرمز 
کرمان گفت: با توجه به شدت باد و 
تقاضا  محترم  شهروندان  از  بارندگی 
می شود با رعایت نکات ایمنی از بروز 
نمایند. جلوگیری  حادثه  گونه   هر 

توصیه  شهروندان  به  افزود:  وی 
پارک  از  ایام  این  در  می شود 
زیر  در  خود  خودروی  نمودن 
و  نمایند  خودداری  درختان 
اطراف  در  حصار  ایجاد  با  همچنین 
داخل  به  آب  ورود  از  گودبرداری ها 
برای ساختمانهای  ایجاد خطر  و  آن 
نمایند.  جلوگیری   مجاور 
گفت:  شهری  حوزه  مسئول  این 
و  حادثه  بروز  صورت  در  شهروندان 

شماره  با  شهر  داخل  در  آبگرفتگی 
حاصل  تماس  شهرداری   ۱۳۷
کوتاه ترین  در  ما  همکاران  تا  نمایند 
شوند. حاضر  محل  در   زمان 

ایمنی  نکات  رعایت  داد:  ادامه  وی 
خطرات  از  شهروندان  می شود  باعث 
احتمالی دور بمانند و اولین نکته ای 
که در اینگونه مواقع باید مد نظر قرار 
گیرد اجتناب  از رفتن به مکان های 
بلندی  صخره ها،  لبه  مرتفع، 
است. خطرناک  ارتفاعات  و   قله ها 

ستاد  رئیس  فیروزآبادی  مهدی 
بحران  مدیریت  و  پیشگیری 
کرد:  تصریح  سیرجان  شهرداری 
تپه ها،  درختان،  از  رعدوبرق  هنگام 
هوایی،  برق  سیم  رختشویی،  طناب 
کنید.  دوری  آب  و  فلزی  لوله های 
فلزی  وسیله های  به  زدن  دست  از 

قالب  آهنی،  نرده های  قبیل  از 
واگن های  دوچرخه،  ماهیگیری، 
خودداری  خانه  فلزی  لوازم  یا  قطار 
وقوع  هنگام  که  صورتی  در  کنید. 
رعد و برق در فضای باز حضور دارید، 

زانو و پاهای خود را نزدیک یکدیگر 
قرار دهید و سر خود را خم کنید، و 
روی  یا  کردن  شنا  حال  در  چنانچه 
بیرون  آب  از  سریعاً  هستید،  قایق 
بیایید و به یک مکان امن پناه ببرید.

از  کرمان  استان  انتظامی  فرمانده   
پلیس  ماموران  گذشته  شب  درگیری 
با اشرار و سوداگران مرگ که منجر به 
هالکت 6 شرور مسلح خبر داد و گفت: 
طی این درگیری 69۷ کیلو موادمخدر 
برزگرپور  علی  دوم  سرهنگ  و  کشف 
آمد.  نائل  شهادت  رفیع  درجه   به 

سردارعبدالرضا ناظری در گفت و گو با 
خبرنگار پایگاه خبری پلیس در تشریح 
سوم  دوشنبه  شامگاه  گفت:  خبر  این 
پایگاه  گشت  تیم  ماموران  ماه  مرداد 
توابع  از  بهرامجرد  خواجویی   شهید 
کرمان هنگام پایش خودروهای عبوری 
دستگاه  دو  به  استحفاظی  حوزه  در 
و  مشکوک  وانت  و  سواری  خودروی 

دستور ایست دادند که هر دو خودرو با 
افزایش سرعت از محل متواری شدند 
و  تعقیب  به  اقدام  و بالفاصله ماموران 

گریز آنها کردند.
با  و  عملیات  این  طی  افزود:  وی 
توقیف  با  ماموران  مراقبت  و  تعقیب 
موادمخدر  کیلو   69۷ وانت،  خودروی 
شامل: 508 کیلو و 500 گرم تریاک و 
۱88 کیلو و 4۱0 گرم حشیش کشف 
و یک قاچاقچی دستگیر شد و در ادامه 
در پی اعزام تیم کمکی از پلیس مرکز 
سرنشینان  درگیری،  محل  به  استان 
اقدام  که  اشرار  پارس  پژو  خودروی 
پلیس  به سمت ماموران  تیراندازی  به 
می کردند، در مواجهه با آتش سنگین 
ماموران، عرصه را بر خود تنگ دیدند 

و به سمت  محورکرمان - بم متواری 
شدند.

تصریح  استان  پلیس  ارشد  مقام  ین 
کرد: با توجه به سابقه شرارت و ناامنی 
شرق  جنوب  منظقه  در  اشرار  این 
پلیس  کف  بر  جان  ماموران  کشور، 
کرمان تمام توان خود برای دستگیری 
این اشرار را به کار گرفتند و نهایتا در 
راهی  سه  )حوالی  بم  کرمان-  محور 
آتش  و   مراقبت  و  تعقیب  با  راین(، 
هالکت  به  شرور   6 ماموران،  پرحجم 

رسیدند.
سابقه  به  اشاره  با  ناظری  سردار 
شرارت و ناامنی، گروگانگیری و حمل 
به هالکت  اشرار  مخدر  مواد  مسلحانه 
رسیده در منطقه جنوب شرق کشور، 

بیان داشت: طی این عملیات عالوه بر 
مواد مخدر کشف شده، ۳ قبضه سالح 
مقادیر  و  خشاب  قبضه   ۱۷ کالش، 
زیادی فشنگ جنگی کشف و متاسفانه 
پلیس  مجاهد  همرزمان  از  تن   5
مجروح و سرهنگ دوم علی برزگرپور 

به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
فرمانده انتظامی استان ضمن تبریک 
و تسلیت شهادت این شهید گرانقدر به 
پیشگاه مقدس حضرت ولیعصر )عج( و 
اینکه  به  اشاره  با  و  داغدارش  خانواده 
در  بستری  مصدوم  همرزمان  حال 
کرد:  تصریح  است،  مساعد  بیمارستان 
این  مطهر  پیکر  تشییع  مکان  و  زمان 

شهید عزیز متعاقبا اعالم خواهد شد.

مهدی فیروزآبادی رئیس ستاد پیشگیری و مدیریت بحران شهرداری سیرجان:

شهروندان هشدارهای هواشناسی را جدی بگیرند    افزایش ۴ برابری موارد ابتال و بستری کرونا

دبیر کمیته علمی کشوری کرونا از افزایش حدود 4 برابری موارد ابتال 
و بستری کرونا در ایران نسبت به هفتۀ قبل خبر داد و گفت: »تزریق 
نوبت یادآور واکسن کرونا و افزایش رعایت شیوه نامه های بهداشتی، به ویژه 
استفاده از ماسک، فاصله گذاری فیزیکی و تهویۀ مناسب، ضروری است«.

حمیدرضا جماعتی افزود: »بر اساس مطالعات، پدیدۀ ابتالی مجدد به 
کرونا در زیرسویه های جدید اومیکرون برخالف سایر واریانت ها که سه ماه 

بود، به حدود 4 هفته رسیده است«.
ممکن  زیرسویۀ  BA.۱ شود،  به  مبتال  فردی  »اگر  داد:  توضیح  وی 
است 4 هفته بعد به همان زیرسویه یا زیرسویه های دیگر اومیکرون از 
جمله  BA.۲ یا  BA.4 یا  BA.5 مبتال شود. در واریانت های قبلی، 
سیستم ایمنی فرد باعث جلوگیری از عفونت مجدد می شد، اما در مورد 

زیرسویه های اومیکرون، عفونت تا 4 هفته بعد از ابتال، محتمل است«.
جماعتی خاطرنشان کرد: »زیرسویۀ  BA.۲.۷5 در هند شناسایی و 
گزارش شده است و سازمان جهانی بهداشت تاکید دارد که این زیر سویه 
باید بررسی و رصد شود و در حال حاضر اطالعاتی وجود ندارد که این 
زیرسویه موجب شدت بیماری نسبت به زیرسویه های دیگر اومیکرون 
می شود یا خیر، اما به نظر نمی رسد با توجه به یافته ها، چنین مساله ای 

صادق باشد«.
وی ادامه داد: »در جلسۀ کمیته علمی کرونا، نمایندۀ سازمان غذا و دارو 
در مورد تاریخ انقضای واکسن ها و دارو ها گزارشی ارائه کرد که این روند در 
دنیا در مورد واکسن فایزر و آسترازنکا هم انجام می شود یعنی بعد از 6 ماه 
بر اساس شیوه نامه ها، استراتژی ها و ارزیابی های واکسن، تاریخ انقضا پس 
از تست های تخصصی و پایداری می تواند تا 6 ماه یا بیشتر افزایش یابد 
بنابراین تمدید تاریخ انقضای واکسن ها، مسالۀ جدیدی نیست و در مورد 
همۀ واکسن ها، چنین فرآیندی وجود دارد که بعد از 6 ماه، با ارزیابی های 
تخصصی سازمان های غذا و دارو، تاریخ انقضای واکسن ها می تواند تغییر 

پیدا کند«.
و  اولیه  مطالعات  انجام  به  اشاره  با  کرونا  کشوری  علمی  کمیته  دبیر 
زیرسویه های  اساس  بر  کرونا  واکسن  تولید  برای  حیوانی  تست های 
جدید تاکید کرد: »ممکن است زیرسویه های جدید اومیکرون، نسبت به 
واکسن های قبلی تاثیر کمتری بپذیرند و به همین دلیل در دنیا و ایران، 
ارزیابی ها انجام شده و نیاز به ساخت واکسن بر اساس سویۀ اومیکرون، 
ضروری به نظر می رسد و در حال تحقیق و تولید هستند. در ایران چندین 

شرکت واکسن سازی نیز وارد این روند شده اند«.
بستری  کاهش  در  واکسن ها  تاثیر  »بیشترین  کرد:  خاطرنشان  وی 
و مرگ ومیر گزارش شده، اما هم اکنون بحث این است که با استفاده 
از واکسن ها از ابتال به بیماری نیز پیشگیری شود و بیشتر روی تقویت 
سیستم ایمنی مخاطی و تنفسی تمرکز شده است و برخی از شرکت ها به 
سمت ساخت واکسن های استنشاقی یا خوراکی رفته اند تا عالوه بر کاهش 

شدت بیماری و مرگ ومیر، از ابتال به کرونا نیز جلوگیری کنند«. 

   خبر

تشدید بارش ها بیشترین بارش ها 
در مناطق غرب و جنوب غرب استان است

مدیرکل مدیریت بحران استان کرمان از تشدید فعالیت سامانه موسوم 
به مونسون از  سه شنبه 4 مرداد ماه در استان خبر داد و گفت: بیشترین 
شدت بارش ها را در مناطق غرب و جنوب غرب استان خواهیم داشت.

مجید سعیدی افزود: هشدارهای الزم به فرمانداری ها و اعضای ستاد 
مدیریت بحران استان داده شده تا مراقبت ها و پیش بینی های الزم را 

برای مقابله با سیالب احتمالی و جلوگیری از خسارت به عمل آورند.
وی بیان کرد: سامانه مونسون از روز گذشته )دوشنبه ۳ مرداد( وارد 
استان  جنوبی  مناطق  در  را  رگباری  بارش های  و  است  شده  استان 
موجب  قلعه گنج،  به  رمشک  مسیر  در  رودخانه ها  طغیان  و  داشتیم 

انسداد مسیر شد.
مدیرکل مدیریت بحران استان کرمان ادامه داد: در شهرستان جیرفت 
مزارع  جزئی  خسارت های  بحرآسمان  و  ساردوئیه  بخش های  نیز 

کشاورزی را بر اثر رگبار داشتند و سه راه  روستایی نیز مسدود شد.

 شیر و نان غنی شده برای 5 میلیون دانش آموز
سخنگوی وزارت آموزش و پرورش از اجرای طرح تغذیه ای رایگان از 
مهرماه امسال خبر داد و گفت: »طرح تغذیهۀ رایگان که شامل شیر 
و نان غنی شده با ویتامین D و روی می شود با پوشش حداقل ۳ تا 5 
میلیون دانش آموز اجرا خواهد شد و در کنار آن، توزیع ریزمغذی ها و 
مکمل یاری و آهن یاری را نیز به خصوص برای دختران دنبال خواهیم 

کرد«.
صادق ستاری فرد با بیان این که اولویت ما دانش آموزان دورۀ ابتدایی و 
متوسطۀ اول و دانش آموزان مناطق عشایری، روستایی، مرزی و حاشیۀ 
شهر هستند، افزود: »طبق برآوردهایی که داشتیم به عدد پنج میلیون 
دانش آموز رسیدیم اما تحقق این عدد بستگی به پوشش اعتباری و 

پشتیبانی اشخاص حقیقی و حقوقی از طرح مذکور دارد«.

معتادان متجاهر هر چه سریع تر
 از سطح شهرها جمع آوری شوند

با  و  فوریت  به  خواست  کشور  سراسر  استانداران  از  کشور  وزیر 
معتادان  به جمع آوری  هرچه سریع تر  عملیاتی،  و  جامع  برنامه ریزی 

متجاهر از سطح شهرها اقدام کنند.
وی افزود: در شرایط کنونی یکی از چالش های مهم مدیریت شهری 
مساله معتادان متجاهر است که اثر نامطلوب بر چهره عمومی شهر 
دارد.رئیس شورای امنیت کشور تصریح کرد: باید با تمام ظرفیت های 
ملی و استانی مساله حضور معتادان متجاهر در سطح شهر مدیریت 

شود و در این خصوص استانداران باید ورود جدی داشته باشند.
امنیت  متجاهر  معتادان  که  است  این  واقعیت  شد:  یادآور  وحیدی 
عمومی شهرها را به خطر می اندازند و برای همین الزم است با رویکرد 

جهادی این مساله هر چه سریع تر برطرف شود.

  اخبار کوتاه

هالکت 6 شرور مسلح در درگیری پلیس و شهادت مامور جان بر کف پلیس

صفحه 2
اخبار

گالـری مبـل مریــم 
از  یک نیروی خانم جهت فروشندگی

  دعوت به عمل می آورد.

ستوده نیا  0 9 1 3   2 4 5   3 1 8 6         

شرکت تولیـد المپ کم مصـرف 
واقع در منطقه ویژه اقتصادی برای تکمیل کادر خود

 به یک نیرو با تحصیالت کارشناسی برق نیاز دارد.
        متقاضیان با شماره تلفن ذیل تماس حاصل نمایند

0 9 3 3   9 9 9   9 1 2 8

آگهــی  مناقصــه عمومـــی 

شمـــاره  1401/008/م.ع
شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه در نظر دارد؛

» راهبری،بازرسی،سرویس ونگهداری تعمیرات مورد نیاز جهت بهره برداری خط انتقال آب از طریق تأمین نیروی انسانی و ابزارآالت مورد نیاز «  
متعلق به خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی در سطح استان کرمان  واگذار نماید. 

نحوه دریافت اسناد: کلیه متقاضیان)اشخاص حقیقی-حقوقی( واجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس الکترونیکی 

www.parizpishro.ir مراجعه و اسناد مذکور را از قسمت مناقصه و مزایده دانلود نمایند.
*میزان تضمین شرکت در مناقصه : 2/000/000/000 ریال )دو میلیارد ریال(در قالب چک تضمینی بانکی/ ضمانت نامه 

بانکی معتبر/ واریز وجه نقد به شماره حساب 10/3309211/1 بانک رسالت به نام شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه.
تذکر مهم: صدور ضمانت نامه می باید فقط با عنوان ضمانت نامه شرکت در مناقصه باشد. 

صدور ضمانتنامه با عنوان شرکت در فرآیند ارجاع کار مورد قبول نمی باشد.
*محل تحویل پاکات : استان کرمــــان – شهرستان سیرجـــــان-بلــــوار پیروزی، پالک 31،ساختمـــــان اداری شرکت پاریـــز 

پیشــــرو   کد پستی: 7816947838 - تلفن تماس: 41424328-034-دبیر خانه-آقای اسدی

ساعتتاریخشرحردیف

1401/05/0810:00بازدید از سایت 1

1401/05/1212:00آخرین مهلت تحویل پاکات 2

امور حقوقی و قرارداداهی شرکت اپرزی پیشرو صنعت توسعه

*این  شرکت در قبول یا رد کلیه یا هر یک از پیشنهادات به تنهایی بدون احتیاج به ذکر دلیل مختار می باشد.
*مدت اعتبار قیمت پیشنهادی سه ماه از تاریخ گشایش پاکت ها می باشد.

*هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
*متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و بازدید با شماره 5003  245  0913 ) آقای ابدالی ( تماس حاصل نمایند.

*جهت کسب اطالعات درخصوص مناقصه با شماره  4382 4142 - 034 ) آقای هاشمی پور( تماس حاصل نمایید.

آگهــی  مناقصــه عمومـــی 

شمـــاره  1401/007/م.ع
شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه در نظر دارد؛ » اجرای دیــوار حصار مجموعـه کترینـگ پاریــز به صورت امانی«

متعلق به خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی در سطح استان کرمان  واگذار نماید. 
نحوه دریافت اسناد: کلیه متقاضیان)اشخاص حقیقی-حقوقی( واجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس الکترونیکی 

www.parizpishro.ir مراجعه و اسناد مذکور را از قسمت مناقصه و مزایده دانلود نمایند.
*میزان تضمین شرکت در مناقصه : 500/000/000 ریال )پانصد میلیون ریال(در قالب چک تضمینی بانکی/ ضمانت نامه 

بانکی معتبر/ واریز وجه نقد به شماره حساب 10/3309211/1 بانک رسالت به نام شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه.
تذکر مهم: صدور ضمانت نامه می باید فقط با عنوان ضمانت نامه شرکت در مناقصه باشد. 

صدور ضمانتنامه با عنوان شرکت در فرآیند ارجاع کار مورد قبول نمی باشد.
اداری شرکت  پالک 31،ساختمـــــان  پیروزی،  شهرستان سیرجـــــان-بلــــوار   – کرمــــان  استان   : پاکات  تحویل  *محل 

پاریـــز پیشــــرو   کد پستی: 7816947838 - تلفن تماس: 41424328-034-دبیر خانه-آقای اسدی

ساعتتاریخشرحردیف
1401/05/0810:00بازدید از سایت 1

1401/05/1812:00آخرین مهلت تحویل پاکات 2

امور حقوقی و قرارداداهی شرکت اپرزی پیشرو صنعت توسعه

*این  شرکت در قبول یا رد کلیه یا هر یک از پیشنهادات به تنهایی بدون احتیاج به ذکر دلیل مختار می باشد.
*مدت اعتبار قیمت پیشنهادی سه ماه از تاریخ گشایش پاکت ها می باشد.

*هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
*متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و بازدید با شماره 5322  956  0913 ) آقای محیاپور ( تماس حاصل نمایند.

*جهت کسب اطالعات درخصوص مناقصه با شماره  4382 4142 - 034 ) آقای هاشمی پور( تماس حاصل نمایید.
*شرایط بومی بودن :

1-اشخاص حقوقی :اقامتگاه قانونی شرکت سیرجان بوده و 50 درصد کارهای مرتبط در شهرستان  سیرجان انجام شده باشد.
2-اشخاص حقیقی:کارت ملی شخص صادره از سیرجان باشد یا محل سکونت آن ها سیرجان باشد.

آگهــی  تجدیدمزایده )مرتبه پنجم( 

شمـــاره  1400/005/م.ع
شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه در نظر دارد؛

  »G.I.A یخسـاز 207 قالبـی مدل «
متعلق به خود را از طریق برگزاری مزایده عمومی در سطح کشور واگذار نماید. 

نحوه دریافت اسناد: کلیه متقاضیان)اشخاص حقیقی-حقوقی( واجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد مزایده به آدرس الکترونیکی 

www.parizpishro.ir مراجعه و اسناد مذکور را از قسمت مناقصه و مزایده دانلود نمایند.
*میزان تضمین شرکت در مزایده : 300/000/000ریال )سیصد میلیون ریال(در قالب چک تضمینی بانکی/ ضمانت نامه 

بانکی معتبر/ واریز وجه نقد به شماره حساب 10/3309211/1 بانک رسالت به نام شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعــه.
تذکر مهم: صدور ضمانت نامه می باید فقط با عنوان ضمانت نامه شرکت در مزایده باشد. 

صدور ضمانتنامه با عنوان شرکت در فرآیند ارجاع کار مورد قبول نمی باشد.
اداری شرکت  پالک 31،ساختمـــــان  پیروزی،  شهرستان سیرجـــــان-بلــــوار   – کرمــــان  استان   : پاکات  تحویل  *محل 

پاریـــز پیشــــرو   کد پستی: 7816947838 - تلفن تماس: 41424328-034-دبیر خانه-آقای اسدی

ساعتتاریخشرحردیف

1401/05/0810:00بازدید از سایت 1

1401/05/1812:00آخرین مهلت تحویل پاکات 2

امور حقوقی و قرارداداهی شرکت اپرزی پیشرو صنعت توسعه

*این  شرکت در قبول یا رد کلیه یا هر یک از پیشنهادات به تنهایی بدون احتیاج به ذکر دلیل مختار می باشد.
*مدت اعتبار قیمت پیشنهادی سه ماه از تاریخ گشایش پاکت ها می باشد.

*هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
*متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و بازدید با شماره 5322  956  0913 ) آقای محیاپور ( تماس حاصل نمایند.

*جهت کسب اطالعات درخصوص مناقصه با شماره  4382 4142 - 034 ) آقای هاشمی پور( تماس حاصل نمایید.

با اینکه نیستی
نامت باعث اعتبار و سربلندی من است
هر جا که پا می گذارم، از تو می پرسند

بیستمین سالگرد  درگذشت پدر مهربانمان؛ 

       زنده یادحاج علی عسکری 
 را گرامی می داریم

آگهی تجدید  مناقصه عمومی دهیاری روستای محمد آباد باغ چوبی بخش مرکزی سیرجان-نوبت اول
دهیاری روستای محمد آباد باغ چوبی در نظر دارد احداث ساختمان دهیاری را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار 

واجد شرایط دارای رتبه بندی از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی کشور واگذار نماید.
لذا از کلیه شرکت های دارای صالحیت دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه به بخشداری مرکزی 
سیرجان مراجعه نمایند.دهیاری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است سایر اقدامات و جزئیات مربوط به قرارداد 
در اسناد مربوطه می باشد.سپرده شرکت در مناقصه بایستی به صورت واریز به حساب ذیل در پست بانک به نام 
دهیاری مربوطه و یا به صورت ضمانت نامه بانکی معتبر باشد . در صورتیکه برندگان اول تا سوم مناقصه حاضر به 
انعقاد قرارداد نباشند تضمینی شرکت در مناقصه آنها به ترتیب به نفع دهیاری ضبط خواهد شد. تلفن : 42232481

مبلغ برآورد )ریال(عنوان پروژه ، محل اجرا
بر اساس فهرست 1401

مبلغ تضمین )ریال( 
شرکت در مناقصه 

شماره حساب 
برای مبلغ ضمانت نامه

مدت پروژه

5 ماه53090826152654541305469116239939502احداث ساختمان دهیاری

دریافت اسناد
--بخشداری مرکزی محل

--1401/05/25مهلت

تحویل پیشنهادات
--بخشداری مرکزی محل

--1401/05/26مهلت

بازگشایی  پیشنهادات
--بخشداری مرکزی محل

--1401/05/27زمان

دهیاری روستای محمد آباد باغ چوبی بخش مرکزی سیرجان

آقای سامان حاج محمدی  با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 
113  سیرجان مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک  5565  فرعی از 2310   
اصلی واقع در بخش 35 کرمان بنام آقای سامان حاج محمدی  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: 1355182 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/05/05

محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 
خانم سیما اسکندری نسب سیاهکوهی با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد 
رسمی شماره 45  سیرجان مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک  1579  
فرعی از 334   اصلی واقع در بخش 36 کرمان بنام خانم سیما اسکندری نسب 
سیاهکوهی ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است که بعلت جابجایی 
قانون ثبت  نامه  آیین  لذا بدستور تبصره یک اصالحی ماده 120  مفقود گردیده 
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: 1355187 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/05/05

محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 
اسناد رسمی  دفتر  از  استشهادیه  برگ  دو  ارائه  با  نژاد    آقای محمد رضا خاک 
شماره 210 سیرجان مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک  1973  فرعی 
از 6518   اصلی واقع در بخش 37 کرمان بنام آقای محمد رضا خاک نژاد   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: 1355189 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/05/05

محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 
خانم کبری خضری پور قرایی   با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی 
شماره 224 سیرجان مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک  0  فرعی از 
5356   اصلی واقع در بخش 36 کرمان بنام خانم کبری خضری پور  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: 1355193 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/05/05

محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 
خانم حلیمه بیاتی نژاد  با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 153  
سیرجان مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک  7  فرعی از 2179   اصلی 
واقع در بخش 35 کرمان بنام خانم حلیمه بیاتی نژاد  ثبت و سند مالکیت صادر 
لذا بدستور تبصره یک  بعلت جابجایی مفقود گردیده  و تسلیم گردیده است که 
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: 1355489 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/05/05

محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 
آگهی مناقصه عمومی)یک مرحله ای( 

)Tipe F(DIN CLP F320  تامین و تحویل  10،000 لیتر روغن

کارخانه نورد شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان 
)مناقصـــه شمـــاره 07(

  شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در نظر دارد؛

)Tipe F(DIN CLP F320  نسبت به خرید 10،000 لیتر روغن 
از طریق برگزاری مناقصه عمومی  یک مرحله ای اقدام نماید؛ لذا از تمامی تولیدکنندگان 

و تامین کنندگان معتبر که دارای توانایی مناسب، سوابق و تجارب مورد قبول می باشند، 

دعوت بعمل می آید از تاریخ  چاپ این آگهی تا تاریخ اعالم شده در اسناد مناقصه ، 

پاکات پیشنهاد خود را به کمیسیون معامالت شرکت مجتمع جهان فوالد تحویل نمایند.

 واحد خرید مواد مصرفی شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان

1-  تضمین شرکت در مناقصه معادل  500،000،000 ریال  ) پانصــد میلیــــون ریال(، 

ضمانت معتبر و بدون قید و شرط و به نفع خریدار و  دارای اعتبار حداقل یک ماهه به نام 

شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان می باشد.

2-  شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.

3-  ارائه اسناد و مستندات مذکور هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نمی کند.

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

5- جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 5638  632  0913  تماس حاصل نمایید.

) پاسخگویی در ساعات اداری (

*شرکت های خارجــــی جهت شرکــت در مناقصـــه می بایســـت ضمانتنامـــه ارزی

 معادل مبلغ باال را ارائه کنند.

شرکت های متقاضی می توانند شرایط و مشخصات اقالم موضوع مناقصه 

را از طریق مراجعه به آدرس اینترنتیwww.sjsco.ir  دریافت نمایند.
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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 1401/05/05 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشاراسنادمناقصه تا  ساعت 18:00 روز شنبـه  تاریخ 1401/05/15
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه  تا ساعت 19:00 روز سه شنبـه  تاریخ 1401/05/25

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 15:00 روز چهارشنبــه  تاریخ 1401/05/26 
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  4232 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

 دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768
مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان

فراخوان مناقصه عمومــی یک مرحله ای
  تهیه مصالح و اجرای ترمیم سنگ فرش معابر منطقه 1

 شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات

               )شرح مختصر؛ تهیه تهیه مصالح و اجرای ترمیم سنگ فرش معابر منطقه یک ( 
2001005674000074  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 
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کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir به آدرس  الکترونیکی دولت )ستاد(  تدارکات  درگاه سامانه 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1401/05/05 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشاراسنادمناقصه تا  ساعت 18:00 روز شنبـه  تاریخ 1401/05/15
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه  تا ساعت 19:00 روز سه شنبـه  تاریخ 1401/05/25

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 14:30 روز چهارشنبــه  تاریخ 1401/05/26 
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  4232 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان مناقصه عمومــی یک مرحله ای
  تهیه مصالح و اجرای ترمیم سنگ فرش معابر منطقه 2

 شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات

               )شرح مختصر؛ تهیه تهیه مصالح و اجرای ترمیم سنگ فرش معابر منطقه دو ( 
2001005674000073  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 



محمدصالح رزم حسيني، کارتونيست موفق کرماني که 
براي هنرمندان و اصحاب رسانه استان کرمان چهره اي 
شناخته شده است، وي که تاکنون آثار ارزنده اش ده ها 
بار برنده ي جايزه در سطوح ملي و فراملي شده است،  
با توليد کاريکاتور  فعاليت خود در حوزه طنز تصويري 
براي مطبوعات محلي، در دهه 70 آغاز کرد و به چهره 
تبديل  کرمان  در  کاريکاتور  و  طنز  حوزه  در  مشهور 
شد، رزم حسيني، ديپلم گرافيک از هنرستان هنرهاي 
آزاد  دانشگاه  دولتي  مديريت  کارشناسي  و  تجسمي 
اسالمي است و  با کسب جوايز بسيار از جشنواره هاي 
ارشاد  وزارت  از   99 سال  در  داخلي  و  خارجي  مختلف 
نشان درجة چهار هنري به وي داده شد که معادل مدرک 

فوق ديپلم است.
 اين هنرمند هم اکنون در روابط عمومي شرکت مس 
باشد. رزم حسيني داراي  کار مي  به  سرچشمه مشغول 

بيش از 52 جايزة بين المللي است. 
جشنواره هاي  در  تاکنون،  رزم حسيني  کارتون هاي 
و  روسيه  جنوبي،  کره  کرواسي،  چين،  ايتاليا،  مطرح 
ترکيه شرکت داشته و رتبه هاي برتر را صاحب شده اند 
و همچنين ديپلم هاي افتخار متعددي در جشنواره هاي 
جنوبي،  کره  جشنواره هاي  جمله  از  کارتون  بين المللي 
اوکراين، کرواسي، بلغارستان و ده ها کشور ديگر کسب 
کرده است. وي داراي سه  جايزه جهاني  کشور يونان و 

اسلواکي است. 
هنرمند   10 همراه  به  کرماني،  کاريکاتوريست  اين 
طنز  هنرهاي  نمايشگاه  بيست ونهمين  به  ديگر  ايراني 
اسپانيا 2022  آلکاال  دانشگاه  به  بين المللي  )کاريکاتور( 
راه يافت. کاريکاتور وي اکنون در اين نمايشگاه با موضوع 
»کودکان بدون لبخند. جنگ، گرسنگي، استثمار؛ کودک 
کار: کودکي ويران شده است«، به عنوان کارتون منتخب 
اين جشنواره معرفي شد. به همين بهانه با وي به گفتگو 

نشستيم که در پي مي خوانيد؛
 براي شروع بفرماييد چه طورشدکه کارتونيست 

شديد؟
از همان بچگي به کارتون عالقه داشتم، باید بگویم 

کارتون منو پیدا کرد، البته کالس کاریکاتوري که 
دوران کودکي و نوجواني ما نبود و در حقیقت، معلم 
خصوصي مان مجله »گل آقا« و کارتونیست هاي 
کپي  مجله  این  کارتون هاي  از  بارها  بودند.  آن 
مي کشیدم و وقتي کارتونی در تلویزیون می دیدم 
به صورت ذهني آن را طراحی می کردم، باید بگویم 
خواسته یا ناخواسته بود ولي عالقه داشتم. مي توانم 

بگویم شناخته شدنم توسط رسانه ها بود.
 تعريفتان از کاريکاتور چيست؟

زیر  که  است  تصویري  طنز  همان  کاریکاتور، 
بگویم  مي توانم  است  تجسمي  هنرهاي  مجموعه 
فریادي ست اما با زبان بسته، کاریکاتور به نظر من 
به  باید  کاریکاتوریست  مرتب  و  است  کشف  یک 
دنبال کشف اتفاقات باشد. سوژه هایي که با هنر طنز 

و کارتون بهتر مي توان آنها را بیان کرد.
  چه چيزي باعث شد کاريکاتور کودکان بدون 

لبخند بکشيد؟
از آنجایی که حس عجیبي به کودکان کار داشتم  
این کارتون رو کشیدم با این منظور که "یک آدم 
برفي وقتي مي بینه کودکي گرسنه هست هویج شو 
به کودک گرسنه بخوره و سیر بشه" در  مي ده 
حالي که ما آدم ها راحت از کنار کودکان کار رد 

مي شویم.
کار  اين  به  باعث شد  که  اولين جايزه شما     

بيشتر عالقه مند بشويد، چه بود؟
گرفتم،  دبستان  دردوران  را   ام  جایزه  اولین 
که  بود  جذاب  برایم  ولي  نبود  حرفه اي  درفضاي 
توانستم در مسابقات نقاشي درمنطقه اول بشوم و 
جایزه ام تمام وسایل نقاشي بود. بعداًً در مسابقاتي 
که در دبیرستان برگذار مي شد شرکت مي کردم. 
کسب رتبه و تشویق معلمان باعث شد بیشتر به 
این موضوع عالقمند شوم. سال ۷۲ کاریکاتور مدیر 
مسوول روزنامه "حدیث کرمان، آقاي شجاعي" را 
کشیدم که با استقبال اهالي مطبوعات روبرو شد و 
بعد از آن نشریات زیادي کارتون هایم را چاپ کردند.
   از اينکه اين اثر به بيست و نهمين نمايشگاه 
هنرهاي طنز اسپانيا راه يافته چه احساسي داريد ؟

باشد، در  برایم جالب  من اصوال هر سوژه ای که 

قالب کارتون طراحی می کنم و حس خیلي خوبي 
در  شرکت  بگویم  باید  دارم،  کار  اون  به  نسبت 
مسابقات جهاني خیلي سخت و دشوار هست باید 
اثري رو خلق کني که بتونه با هزاران اثر رقابت کنه 
و حرف اول رو بزنه وقتي در این مسابقات شرکت 
می کنم و رتبه ای کسب می کنم، خیلي برام لذت 

بخشه.
يا  کارمي کنيد  کامپيوتري  شکل  به  شما     

دستي؟
خلق  ذهنم  در  که  اثر،  از  تصویرسازي  از  بعد 
مي کنم، آن را با مداد را دستي مي کشم و فاینال 

کردنش را با فتوشاپ و پینت انجام مي دهم.
   کدام يک از کارتون هايتان را بيشتر دوست 

داريد؟
 به موضوعات اجتماع و مشکالت مردمی بیشتر 
عالقمندم. درحوزه کاریکاتور هم، به طورمعمول 80 
- 90 درصد کاریکاتور چهره هایي را که کارکردم، 

دوست دارم و با آنها ارتباط برقرارمي کنم.
 آيا کاريکاتور و کارتون را مي توان آموزش داد؟

سخت  را  کارتون  و  کاریکاتور  مي کنم  احساس 
به آن عالقمند  ذاتا  باید  داد. چون  آموزش  بتوان 
باشي اما براي کساني که عشق به این کار دارند و 
مي توانم بگویم ایده یابي بیشتر به پویا بودن ذهن و 
حضورذهني فرد درجهان پیرامونش بستگي دارد و 

به نظرم فرمول مشخصي ندارد.
   بيشتر ايده براي شما مهم است يا تکنيک؟

براي خلق اثري ماندگار، هردو فاکتور ایده و تکنیک 
کشیدن  براي  من   یکدیگرند.  مکمل  و  ضروري 
کارتون به مرز سادگي رسیدم و این به مراتب خیلي 
سخت است که باید با کمترین خطوط اثري خلق 

کني تا تاثیر گذاري زیادي داشته باشد.
   به طورمعمول چقدر روي يک اثرکارمي کنيد؟

ساعت  یک  کارها  بعضي  دارد،  سوژه  به  بستگي 
برخي کارها یک یا چند روز  و بیشتر هم زمان 
مي برند. ولي براي کارهایي که زمان بیشتري هست 

کیفیت بهتري دارند.
  دريافت جوايز و حضور درجشنوارهاي داخلي 
و بين المللي، چقدر در ارتقا و توسعه و بازده هنري 

کارتان مؤثراست ؟
شرکت  داخلي  جشنواره هاي  در  سال  چندین 
کاریکاتور  مسابقات  و  جشنواره  در  البته  نکردم. 
خارجي فعال هستم. قطعا جدا از جوایز تاثیر بسزایي 
در ارتقاء کار دارند چون اثر فرد در کنار آثار خارجي 
به نمایشگاه راه پیدا مي کند این باعث افتخار براي 
من و سرزمینم است اما گهگاهی این رتبه ها آنطور 
که باید و شاید مورد توجه مسوولین فرهنگي قرار 
نمي گیرند، ولي انگار براي متولیان اصال مهم نیست، 
من هم یک ایرانیم و به ایراني بودنم افتخار مي کنم 
و وقتي در این جشنواره ها مقامي بدست مي آورم 

نام ایران و نام کرمان در آنجا برده مي شود، همچنان 
پرقدرت به کارم ادامه مي دهم .

   چگونه ايده هاي جديد پيدا مي کنيد؟  
سوژه  خارجي  جشنواره هاي  در  شرکت  براي 
فضاي  براي  که  سوژه هایي  ولي  است،  مشخص 
مجازي در حال حاضر کار مي کنم، از مشکالت روز 

جامعه است.
جوان  هنرمندان  به  توصيه اي  چه     

کاريکاتوريست داريد؟
نکته مهمي که باید به کاریکاتوریست ها عرض کنم 
باشند کارهاي  زیادی داشته  این است که تالش 
و کارتون  باشند  ببینند مطالعه داشته  را  دیگران 
متولد مي  باشد، سوژه خودش  اگر عالقه  ببینند 

شود.
 نقاشي هم مي کنيد؟ 

بیشتر تمرکزم  نقاشي کنم،  زیاد وقت نمي کنم، 
براي کشیدن کارتون است.

آثار خود  از  هم  نمايشگاهي  به حال  تا  آيا     
برگزار کرديد؟

االن که بیشتر در فضاي مجازي فعال هستم. چون 
راحت تر مي شود کار کرد و آثار خود را به نمایش 
گذاشت. برگزاري نمایشگاه در ایران، دنگ و فنگ 

زیاد دارد. 
   در يک جمله بگوييدايده ها چه مفهومي را به 

مخاطب منتقل کند، چه مي گوييد؟
من وظیفه دارم اثري رو بکشم و وقتي سوژه اي 

مختلف؛  گروه هاي  از  مي بینم  مي کنم  کار  را 
مسوولین،  عادي،  افراد  سبلریتي ها،  مطبوعاتي ها، 
همه این سوژه را مي پسندند و کامنت هایي به من 
مي رسد مي فهمم که سوژه ام مورد اقبال بوده است.

 در پايان اگر صحبتي داريد بفرماييد؟
 خودم را نه جزو نقاش ها مي دانم، نه مجسمه سازها 
و نه تصویرگرها. وقتي سوژه اي مي یابم آنرا در ذهنم 
مي سازم و بعد  آن را طراحی می کنم  و دنبال اسم 
گذاشتن روي آن نیستم. هرجایي هم که فضایي 
.حاال  مي کنم  ارائه  مي شود،  مهیا  کارم  ارائه  براي 
درقالب چاپ درمطبوعات باشد یا تصویردرفضاي 
مجازي و یا درقالب جشنواره یا هر فضاي دیگري. 

خوشحالم جزو خانواده کارتونیست ها هستم.

گفتگوی اختصاصی سخن تازه با محمد صالح رزم حسینی کاریکاتوریست کرمانی؛

کاریکاتور، فریادی ست با زبان بسته
     ساره میرحسینی
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آمارهای منتشرشده از سه          ماهۀ نخست سال جاری نشان می دهد، صادرات فرش دستباف 
ایران به یک  هزار تن رسیده و ارزشی معادل ۱۱ میلیون دالر داشته است که در مقایسه با مدت 

مشابه سال  گذشته سه  درصد افزایش وزنی و ۱۱ درصد افزایش ارزش نشان می دهد.
عضو هیات رئیسه اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف گفت: »شکل روابط 
بین          المللی تحریمی، کار را برای فعاالن اقتصادی سخت کرده است؛ ما مراودۀ بین          المللی نداریم 
یا حداقل می شود گفت مراودات به سختی انجام می گیرد. به این ترتیب دور از انتظار نیست که 

بازارهایمان را کم کم از دست بدهیم. 

تحریم          ها صادرات 
فرش دستباف

 را سخت کرده است

خبــر  مانسون فرصتی برای آبگیری سدها
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمان اظهارداشت: به دلیل خشکسالی اکثر سدهای کرمان ذخیره آب مناسبی ندارند و 
در بارندگی های روزهای آینده می توان آب مورد نیاز را ذخیره سازی کرد.وی گفت: هم اکنون سد سیرجان ۳۷ درصد، بافت 
5۲ درصد، جیرفت ۳۷ درصد، نساء 65 درصد آب ذخیره شده است و در صورت بارندگی ها سعی در ذخیره سازی داریم و 
ضروری بر بازگشایی دریچه های سدها وجود ندارد و همه چیز تحت کنترل و مدیریت است.وی عنوان کرد: باید تمام تالش 
در خصوص استحصال آب های سطحی انجام شود و در این خصوص باید برنامه ریزی کالن انجام شود.رشیدی گفت: در 

صورت بروز ضرورت برای بازگشایی دریچه سدها اطالع رسانی الزم به مردم این مناطق انجام می شود.

صفحه 3
خیابانها آسفالت

صفحه 4
خیابانها آسفالت

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

0913 278 3052/0913 145 2643
5036 230 0919 خدائی

لوله بازکنی اعتماد
بازکردن لوله های فاضالب توالت ، آشپزخانه و . . .

6216 669 0913- رضایی

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

09135320842-09132794372

فروش، نصب، سرویـس،شــارژ گـــاز و 

نقد و اقساطلولـه کشی زیرکار

کولرهای گـازی اسپلیت
خیابان وحید - روبروی فروشگاه  افق  کوروش

فروشگاه اسپلیت صالحی
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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 1401/04/29 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشاراسنادمناقصه تا  ساعت 18:00 روز شنبـه  تاریخ 1401/05/08
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه  تا ساعت 19:00 روز سه شنبـه  تاریخ 1401/05/18

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 15:30 روز چهارشنبــه  تاریخ 1401/05/19 
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  4232 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان تجدید مناقصه عمومــی دو مرحله ای  انجام عملیات تنظیف و رفت و روب معابر، 
عملیات شستشو، جمع آوری زباله، جمع آوری پسماندهای ساختمانی ، الیروبی انهار و کانال 

ها و لوله های  هدایت آبهای سطحی در محدوده ناحیه 1 منطقه دو شهرداری سیرجان
انجام عملیات  مناقصه عمومی خدمات)شرح مختصر؛  دارد تجدید  نظر  در   شهرداری سیرجان 
تنظیف و رفت و روب معابر، عملیات شستشو، جمع آوری زباله، جمع آوری پسماندهای ساختمانی ، الیروبی 
انهار و کانال ها و لوله های  هدایت آبهای سطحی در محدوده ناحیـــه 1 منطقه دو شهرداری سیرجان( 

2001005674000059  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 
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کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir به آدرس  الکترونیکی دولت )ستاد(  تدارکات  درگاه سامانه 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1401/04/29 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشاراسنادمناقصه تا  ساعت 18:00 روز شنبـه  تاریخ 1401/05/08
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه  تا ساعت 19:00 روز سه شنبـه  تاریخ 1401/05/18

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 14:30 روز چهارشنبــه  تاریخ 1401/05/19 
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  4232 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان تجدید مناقصه عمومــی دو مرحله ای  انجام عملیات تنظیف و رفت و روب معابر، 
عملیات شستشو، جمع آوری زباله، جمع آوری پسماندهای ساختمانی ، الیروبی انهار و کانال 

ها و لوله های  هدایت آبهای سطحی در محدوده ناحیه 2 منطقه دو شهرداری سیرجان
انجام عملیات  مناقصه عمومی خدمات)شرح مختصر؛  دارد تجدید  نظر  در   شهرداری سیرجان 

تنظیف و رفت و روب معابر، عملیات شستشو، جمع آوری زباله، جمع آوری پسماندهای ساختمانی ، الیروبی 
انهار و کانال ها و لوله های  هدایت آبهای سطحی در محدوده ناحیـــه 2 منطقه دو شهرداری سیرجان( 

2001005674000060  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 

اجرای پروژه خط کشی، عالئم و تجهیزات ایمنی معابر کارگران، رانندگان، آهنگر و فرهنگ منطقه گل گهر

پیرو آگهی مناقصه عمومی اجرای پروژه خط کشی، عالئم و تجهیزات ایمنی معابر کارگران، رانندگان، آهنگر و فرهنگ منطقه 
گل گهر به استحضار می رساند آخرین زمان ارائه پاکت ها و پیشنهادات ساعت 13:30 مورخ 1401/05/10  می باشد لذا از 
شرکتهای پیمانکار ذیصالح دارای رتبه 5 در صالحیت راه و ترابری  یا ابنیه دعوت به عمل می آید جهت اخذ اسناد مناقصه از به 

سایت این شرکت به آدرس www.ggz.ir مراجعه نمایند.

1_شرکت در قبول یا رد پیشنهادات مختار است.

2_سپرده شرکت در مناقصه: 1،393،465،881 ریال

3_هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. 

4- تاریخ بازدید از پروژه: 1401/05/08 

5_کلیه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذکر گردیده است. 

6_محل تحویل اسناد، پیشنهادات: سیرجان کیلومتر 50 جاده محور سیرجان _شیراز، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر ساختمان های 

هلدینگ مستقر بر تپه، بلوك 5 )شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر(

مدرییت امور حقوقی و قرارداداه7_تلفن جهت هر نوع هماهنگی: 09131420642 آقای بلوردی )به غیر از ایام تعطیل(

                   تنظیف، جمع آوری محصوالت و شستشوی تابلوهای منطقه گل گهر
شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر در نظر دارد تنظیــف، جمع آوری محصوالت و شستشوی تابلوهـــای منطقه 

گل گهر را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به شرکت های  خدماتی دارای صالحیت تنظیف  واگذار نماید.
 لذا از متقاضیــان دعوت به عمل می آید جهت اخذ اسناد مناقصه از تاریخ 1401/05/05 به سایت این شرکت به آدرس 

www.ggz.ir مراجعه نمایند.

1_آخرین زمان ارائه پاکت ها و پیشنهادات: ساعت 13:30 مورخ 1401/05/15

2_شرکت در قبول یا رد پیشنهادات مختار است.

3_سپرده شرکت در مناقصه: 2،505،250،000 ریال

4_هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. 

5_کلیه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذکر گردیده است. 

6_محل تحویل اسناد، پیشنهادات: سیرجان کیلومتر 50 جاده محور سیرجان _شیراز، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر 

ساختمان های هلدینگ مستقر بر تپه، بلوك 5 )شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر(

مدرییت امور حقوقی و قرارداداه7_تلفن جهت هر نوع هماهنگی: 09131420642 آقای بلوردی )به غیر از ایام تعطیل(
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شماره 703

5مرداد1401 شهر
شنبه اول مرداد تعدادی از قصاب  های سيرجانی طی 
های  گوشت  شدن  فاسد  از  خبر  تازه،  سخن  با  تماسی 
کشتار شده روز جمعه در دستگاه پيش سرد کشتارگاه 
نامطبوعی  دادند و مدعی بودند که اين گوشت ها بوی 
هم  زيرا  کنند  نمی  توزيع  وجه  هيچ  به  را  وآنها  گرفته 
کاسبی  و  اعتبار  هم  و  افتد  می  به خطر  مردم  سالمتی 
که  بودند  مدعی  تعداد  اين  بيند.  می  آسيب  شان 

شهرداری موظف است خسارت آنها را پرداخت کند.

 مديرعامل سازمان مشاغل شهرداری: 
طبق قانون عمل می کنيم

امیرحسین  با  که  تماسی  طی  رابطه  همین  در 
که  شهرداری  مشاغل  سازمان  مدیرعامل  الهیان 
ایشان  عهده  بر  دام  صنعتی  کشتارگاه  مسوولیت 
است، برقرار کردیم وی در این مورد گفت: متاسفانه 
دستگاه پیش سرد کشتارگاه چند ساعتی افت دما 
پیدا کرده بود و علیرغم اینکه هنوز گوشت ها سرد 
بودند بدلیل حساسیت موضوع همکاری الزم را با 

مسئوالن ذیربط انجام دادیم. 
الهیان در مورد ادعای قصابان مبنی بر پرداخت 
قانون  تابع  ما  هم  مورد  این  در  گفت:  خسارت 
چنانچه  آزمایشگاه  نتیجه  اعالم  از  پس  هستیم. 
با توجه  فاسد شدن گوشت ها قطعی اعالم شود 
به بیمه بودن دستگاه پیش سرد، شهرداری طبق 

قانون عمل خواهد کرد.

 رييس شبکه دامپزشکی سيرجان: 
بالفاصله گوشت ها را جهت تاييد سالمت شان به 

آزمايشگاه فرستاديم 
دامپزشکی  شبکه  رییس  زینلی  علیرضا  دکتر 

کرد: حدود  عنوان  اینگونه  رابطه  دراین  سیرجان 
۱۲ تُن گوشِت کشتار روز جمعه در دستگاه پیش 
سرد نگهداری می شد که صبح شنبه همکاران ما 
به چک کردن دمای محیط پیش سرد،  توجه  با 
به  اُرگانولپتیک  خواص  و  محصول  عمق  دمای 
گوشت ها مشکوک می شوند. نمونه برداری الزم 
صورت پذیرفت و اجازه توزیع گوشت بین مردم را 
به  و  بارگیری  تمامی گوشت ها  بالفاصله  ندادیم. 
شد  ارسال  انجماد  برای  بندی  بسته  شرکت  یک 
ها  این گوشت  دوباره  بودن،  سالم  در صورت  که 
تاکید می کنم در صورت سالم  بازار برگردند.  به 

بودن صد درصدی.
وی گفت: نمونه ها به آزمایشگاه مرجع در اداره 
کل دامپزشکی استان ارسال شده که حدود یک 
هفته دیگر جواب نهایی اش از طریق رسانه ها به 
اطالع مردم می رسد. سه حالت برای این ماجرا 
یا این گوشت ها سالم هستند که به  وجود دارد 
به  و  دارند  مشکل  یا  رسند.  می  مصارف صنعتی 
اینکه حتی  یا  و  ارسال می شوند  کمپ حیوانات 
مصرف حیوانی شان هم دارای ایراد است که کال 

معدوم شده و از بین می روند.
مردم نگران گوشت های توزيع شده نباشند

دامپزشکی  شبکه  رییس  زینلی  علیرضا  دکتر 
دامپزشکی،  اداره  کرد:  عنوان  ادامه  در  سیرجان 
های  فراورده  سالمت  و  بهداشت  امر  متولی  تنها 
خام دامی است. از گوشت قرمز تا ماکیان و آبزیان 
و شیر و تخم مرغ عسل و محصوالت غیر خوراکی 
کود و پوست. ما در جهت رسیدن به سالمت این 

فراورده های خام دامی قدم برمی داریم.
با  دامپزشکی   ، تولید  مرحله  در  گفت:  زینلی 
بیماری  با  مبارزه  و  ها  بیماری  ردیابی  و  نظارت 
های دامی و واکسیناسیون وارد قضیه می شود. در 
مرحله دیگر  درمان  این دام و طیور و آبزیان را. 
باید اول سالمت این را تضمین بکند  دامپزشکی 
تا مرحله ای که می رسد به چرخه. نظارت شود 
و بیماری دیدبانی بشود. که گوشت سالم بدهیم 
 ۲4 نظارت  دوربین ها  طریق  از  ما  مردم.  دست 
مراکز  و  دام  و  طیور  کشتارگاه  به  داریم  ساعتی 

بسته بندی و این دست قبیل. 
دام  به صورت شبانه روزی دکتر  این مرحله  در 
ایستاده  دامپزشک  دکتر  نفر  دو  داریم.  پزشک 
با اینکه تا این مرحله این فروارده با   . شبانه روز 
مجوز دامپزشکی حمل شده و به این بخش رسیده 
اما باز هم دوستان می نشیننند و چک می کنند. 
هرچی مشکل داشته باشد از خط خارج می کنند.

وی ادامه داد:همه چی کنترل شده و کد رهگیری 
دارد. سیرجان یکی از معدود شهرهای ایران است 
که دوربین های کشتارگاه به اداره ما وصله. شبانه 
روزی و آنالین دکترامون رو هم چک می کنیم.  
تا محصول نهایی سالمی تولید بشود و بیاید توی 
و  بهداشت  و  ما  اکیپ  خانواده.  سفره  سر  و  بازار 

باهم.  و  جادگانه  و  بسیج  و  تعزیرات  و  اصناف 
کنترل و نظارت دارند.  

پروسه کشتار طوالنی ست  
کرد:  عنوان  سیرجان  دامپزشکی  شبکه  رییس 
باید  اول  بودند.  نیم صبح کشتارگاه  و   ۳ ها  بچه 
مجوزهایش  دامپزشک.  توسط  شود  چک  دام 
اتاق  خط  در  بعد  کشتار.  خط  روی  می بیند.  را 
پیش سردکن. دمای محیط چک می شود. دمای 
عمق محصول را چک می کنند. خواص ظاهری و 
ارگانیکی محصول را نگاه می کنند مثل بو و رنگ.  
لیبل  و  می کنند  مهر  بود  درست  چیز  همه  اگر 
شهر  سطح  در  توزیع  برای  محصول  که  می زنند 

بارگیری بشود .
دما  میشه.  و شو  پیش سرد کن شست   سپس 

دوباره استاندارد میشه برای کشتار بعد.
دادیم  می  اخطار  شهرداری  به  بود  زمانی  مدت 
روز  هر  میاد.  قلت  ان  داره  پیش سردکن تون  که 
هی  کنه.  می  ایجاد  مشکل  و  لنگه  می  یکجاش 
نشد.  انجام  متاسفانه  نگاری.  نامه  هی  پیگیری. 
 4 ساعت  بررسی  حین  ما  های  چه  شنبه  صبح 
آفرین  بهشون  باید  شدند.  مشکل  متوجه  صبح 
گوشت  عمق  دمای  که  من  به  زدن  زنگ  گفت. 

باالست و مورد تایید ما نیست. 
پرسیدم ظاهر و خواص چه؟ گفتند این هم مورد 
اکیپ  داشتیم.  نگه  رو  ها  گوشت  نیست.  تایید 
زندگی  و  مال  با  اشتباه  سر  از  تا  شدیم  مجدد 
مردم و قصابان بازی نکنیم. این عزیزان هم حق 
دارند و دارد زندگی از این طریق می گردد. پس با 
گروهی کارشناس شامل رییس نظارت و قرنطینه 
مان و معاون شبکه دکتر قربانی که از خبره های 
آزمایشگاهی هست و ۱8 سال در آزمایشگاه های 

معتبر ایران تجربه کسب کرده 
رفتیم محل.  گروه کارشناس بعد از بررسی گفتند 
کشتارگاه  از  خروج  برای  ما  تایید  مورد  گوشت 
آزمایشگاه شک  مشکوکیم.  نمونه  به  ما  و  نیست 
میگه  یا  معتبر  آزمایشگاه  کند.  برطرف می  را  ما 

خراب هست و یا میگه نیست.

سریعا  می کشه،  طول  آزمایش  جواب  چون 
گوشت را فرستادیم مرکز بسته بندی قطعه بندی 
که  فاسده  آمد  جواب  اگر  که  کردیم  منجمد  و 
و  نیست  فاسد  بدهند   جواب  اگه  میشه.  معدوم 

قابل مصرفه ولی مصرف سریع. در کار صنعتی. 
مردم  دست  سالم  گوشت  رسیدن  مان  دغدغه 
که  است  این  دغدغه مان  ما  افزود:  زینلی  است. 
گوشت سالمی دست مردم برسد. برای اینکه مردم 
با خیال راحت مصرف کند و نگرانی نداشته باشند. 

تا حاال هم با نظارت ما بوده که اتفاقی نیفتاده. 
شهرداری نگرانی های دامپزشکی را برطرف کند.

مشکالت  ديگری هم وجود دارد
 پیش سرد کن و نرسیدن به دمای استاندارد یک 
شخصی.  حفاظت  لوازم  ماست.  نگرانی  گوشه ی 
خودروها. کشتارگاه که فقط پیش سرد کن نیست 
که. خودروی حمل گوشت هست و آب و مصرفی 
حفاظت  لوازم  گرم.  آب  وجود  آن.  بهداشتی 

شخصی یکی از موارد است. 
بهداشتی طبق آموزشی که  برای من کارشناس 
دمای  و  طعم  و  رنگ  و  بو  ظاهری  خواص  دیدم 
مورد  این شرایط  در  که  است  مهم  عمق گوشت 
ساده  نظافت  از  مشکوکم.  من  نیست.  من  تایید 
سالن ها تا زدن ماسک توسط کارکنان کشتارگاه 
همه مهم است.  مهم است  که از فرد آلودگی به 

گوشت نرسد. 
امنيت کشتارگاه و نظافت سالن و دستگاه ها 

آب بهداشتی. نواقص بايد برطرف شود.
کن  سرد  پیش  فنی  مشکل  میخواهیم.  دما  ما 
را  دما  من  نیست.  من  تخصص  هست  هرچی 
بررسی می کنم. اینکه در پیش سرد کن بایستم 
ببندم و کنار گوشت دمای گوشت و عمق  را  در 
گوشت را تایید کنم و بیام بیرون.  گوشت رطوبت 
هرکدام  درصد  می خواهد.  هم  با  را  برودت  و 
مشخص است که گوشت کیفیتش حفظ بشود و 
چهار  و  سه  به  کشتار  درجه   ۳۷ از  عمق  دمای 
برسد و اسید کوشت باال برود که اگه ویروس تب 

کریمه کنگو در این گوشت باشد از بین می برد.

 مديرکل دامپزشکی استان: 
 شهرداری سيرجان کوتاهی کرده و با 

دامپزشکی همکاری الزم را ندارد
حسین رشیدی بیان داشت: عمق الشه وقتی که 
باید از ۷  از پیش سرد کن بیرون آورده می شود 
تا 8 درجه بیشتر نباشد ظاهراً روز گذشته پیش 
دچار  ساعاتی  برای  سیرجان  کشتارگاه  سردکن 
مشکل و خاموش شده و روز بعد وقتی که گوشت 
را برای توزیع بیرون آورده اند حرارت گوشت از حد 

استاندارد باالتر بوده است.
وی افزود: در حال حاضر تا کامل شدن تحقیقات 
نه  یا  شده  فاسد  گوشت  که  این  برای  بررسی  و 
به صورت ضبط مشروط نگهداری و به آزمایشگاه 
ارسال شده است تا بر اساس نتایج بدست آمده از 

آزمایشگاه اقدام شود.
استان کرمان تصریح کرد:  مدیر کل دامپزشکی 
مشکلی  اگر  آزمایش  از  پس  شده  ضبط  گوشت 
نداشته باشد برای مصرف خانوار یا مصرف صنعتی 
توزیع  اجازه  اینصورت  غیر  در  شد  خواهد  توزیع 

داده نمی شود و گوشت معدوم خواهد شد.
شهرداری  از  گالیه   ضمن  ادامه  در  رشیدی 
شهرداری  مورد  این  در  متاسفانه  گفت:  سیرجان 
همکاری  دامپزشکی  با  و  کرده  کوتاهی  سیرجان 
الزم را ندارد ضمن این که رییس شبکه دامپزشکی 

سیرجان نیز از عملکرد شهرداری راضی نیست.
این  در  دادستان  با  مکاتباتی  داشت:  اظهار  وی 
شهردار  صورت  هر  در  و  گرفته  صورت  خصوص 
بحث  تنها  البته  کند  کمک  قضیه  این  به  باید 
پیش سرد کن مطرح نیست زیرا این قضیه اتفاقی 
بوده اما کال مدیریت کشتارگاه سیرجان را شبکه 
یکسری  و  ندارد  قبول  شهرستان  دامپزشکی 
مشکالت بهداشتی وجود دارد که تذکر داده شده 

امیدواریم که شهرداری آن را برطرف کند.
   معاون خدمات شهری شهرداری: 

مقصر سازمان دامپزشکی است
معاون  صادقی  تورج  همچنین  نشست  این  در 
مقصر  افزود:  سیرجان  شهرداری  شهری  خدمات 
سازمان دامپزشکی است؛ چرا که مدیریت و نظارت 
بر عهده آنها است و با توجه به اطالع و آگاهی از 
ظرفیت  دستگاه پیش سردکن کشتارگاه چرا اجازه 

اجرای  و  نظارت  فرایند  افزود:  داده اند.وی  کشتار 
مجوز  باید  و  است  دامپزشکی  عهده  بر  کشتار 
ظرفیت  و  شرایط  طبق  و  تعداد  لحاظ  به  کشتار 

دستگاه پیش سردکن داده شود.
قصابان  از  تعدادی  نشست  این  در  است  گفتنی 
نیز به بیان مشکالت و مسائل و نقطه نظرات خود 

پرداختند.

  رييس شورای شهر سيرجان:
 قصاب نبايد متضرر شود

که  شورای  علنی  جلسه  در  اتفاق  این  پی  در 
خدمات  معاون  شورا،  اعضای  با حضور  دوشنبه  
سازمان  رییس  سیرجان،  شهرداری  شهری 
مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری 
و جمعی از قصابان )به منظور رسیدگی به موضوع 
ارایه  در  وقفه  و  پیش سردکن  دستگاه  خرابی 

خدمات به قصاب ها( برگزار شد.
با  سیرجان  شهر  شورای  رییس  نشست  این  در 
تاکید بر اینکه موضوع و مشکل ایجاد شده باید 
نباید  قصاب  افزود:  شود،  پیگیری  و  رسیدگی 
متضرر شود؛ باید مقصر اصلی این موضوع شناخته 
و نسبت به جبران خسارت  به قصاب ها اقدام کند.

خدمات  معاون  به  کرد:  تصریح  خدامی  حسن 
شهری شهرداری سیرجان تا روز پنجشنبه هفته 
و  کارشناسی  به  نسبت  شده  داده  مهلت  جاری 
بررسی دقیق موضوع و شفافیت تمام ابعاد ماجرا 
اقدام و نتیجه نهایی را به شورا ارایه دهد و شورا 
و  مستندات  ارایه  از  پس  خصوص  این  در  نیز 

کارشناسی دقیق موضوع، تصمیم گیری کند.

گزارشی پیرامون وضعیت12 تن گوشت مشکوک در کشتارگاه:  

جبران خسارت بر عهده کیست؟
صفحه 3      گروه شهر

خیابانها آسفالت
صفحه 4

خیابانها آسفالت

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

0913 278 3052/0913 145 2643
5036 230 0919 خدائی

لوله بازکنی اعتماد
بازکردن لوله های فاضالب توالت ، آشپزخانه و . . .

6216 669 0913- رضایی

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

09135320842-09132794372

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  
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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 1401/04/29 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشاراسنادمناقصه تا  ساعت 18:00 روز شنبـه  تاریخ 1401/05/08
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه  تا ساعت 19:00 روز سه شنبـه  تاریخ 1401/05/18

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 15:30 روز چهارشنبــه  تاریخ 1401/05/19 
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  4232 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان تجدید مناقصه عمومــی دو مرحله ای  انجام عملیات تنظیف و رفت و روب معابر، 
عملیات شستشو، جمع آوری زباله، جمع آوری پسماندهای ساختمانی ، الیروبی انهار و کانال 

ها و لوله های  هدایت آبهای سطحی در محدوده ناحیه 1 منطقه دو شهرداری سیرجان
انجام عملیات  مناقصه عمومی خدمات)شرح مختصر؛  دارد تجدید  نظر  در   شهرداری سیرجان 

تنظیف و رفت و روب معابر، عملیات شستشو، جمع آوری زباله، جمع آوری پسماندهای ساختمانی ، الیروبی 
انهار و کانال ها و لوله های  هدایت آبهای سطحی در محدوده ناحیـــه 1 منطقه دو شهرداری سیرجان( 

2001005674000059  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 
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کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir به آدرس  الکترونیکی دولت )ستاد(  تدارکات  درگاه سامانه 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1401/04/29 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشاراسنادمناقصه تا  ساعت 18:00 روز شنبـه  تاریخ 1401/05/08
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه  تا ساعت 19:00 روز سه شنبـه  تاریخ 1401/05/18

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 14:30 روز چهارشنبــه  تاریخ 1401/05/19 
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  4232 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان تجدید مناقصه عمومــی دو مرحله ای  انجام عملیات تنظیف و رفت و روب معابر، 
عملیات شستشو، جمع آوری زباله، جمع آوری پسماندهای ساختمانی ، الیروبی انهار و کانال 

ها و لوله های  هدایت آبهای سطحی در محدوده ناحیه 2 منطقه دو شهرداری سیرجان
انجام عملیات  مناقصه عمومی خدمات)شرح مختصر؛  دارد تجدید  نظر  در   شهرداری سیرجان 
تنظیف و رفت و روب معابر، عملیات شستشو، جمع آوری زباله، جمع آوری پسماندهای ساختمانی ، الیروبی 
انهار و کانال ها و لوله های  هدایت آبهای سطحی در محدوده ناحیـــه 2 منطقه دو شهرداری سیرجان( 

2001005674000060  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 

اجرای پروژه خط کشی، عالئم و تجهیزات ایمنی معابر کارگران، رانندگان، آهنگر و فرهنگ منطقه گل گهر

پیرو آگهی مناقصه عمومی اجرای پروژه خط کشی، عالئم و تجهیزات ایمنی معابر کارگران، رانندگان، آهنگر و فرهنگ منطقه 
گل گهر به استحضار می رساند آخرین زمان ارائه پاکت ها و پیشنهادات ساعت 13:30 مورخ 1401/05/10  می باشد لذا از 
شرکتهای پیمانکار ذیصالح دارای رتبه 5 در صالحیت راه و ترابری  یا ابنیه دعوت به عمل می آید جهت اخذ اسناد مناقصه از به 

سایت این شرکت به آدرس www.ggz.ir مراجعه نمایند.

1_شرکت در قبول یا رد پیشنهادات مختار است.

2_سپرده شرکت در مناقصه: 1،393،465،881 ریال

3_هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. 

4- تاریخ بازدید از پروژه: 1401/05/08 

5_کلیه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذکر گردیده است. 

6_محل تحویل اسناد، پیشنهادات: سیرجان کیلومتر 50 جاده محور سیرجان _شیراز، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر ساختمان های 

هلدینگ مستقر بر تپه، بلوك 5 )شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر(

مدرییت امور حقوقی و قرارداداه7_تلفن جهت هر نوع هماهنگی: 09131420642 آقای بلوردی )به غیر از ایام تعطیل(

                   تنظیف، جمع آوری محصوالت و شستشوی تابلوهای منطقه گل گهر
شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر در نظر دارد تنظیــف، جمع آوری محصوالت و شستشوی تابلوهـــای منطقه 

گل گهر را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به شرکت های  خدماتی دارای صالحیت تنظیف  واگذار نماید.
 لذا از متقاضیــان دعوت به عمل می آید جهت اخذ اسناد مناقصه از تاریخ 1401/05/05 به سایت این شرکت به آدرس 

www.ggz.ir مراجعه نمایند.

1_آخرین زمان ارائه پاکت ها و پیشنهادات: ساعت 13:30 مورخ 1401/05/15

2_شرکت در قبول یا رد پیشنهادات مختار است.

3_سپرده شرکت در مناقصه: 2،505،250،000 ریال

4_هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. 

5_کلیه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذکر گردیده است. 

6_محل تحویل اسناد، پیشنهادات: سیرجان کیلومتر 50 جاده محور سیرجان _شیراز، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر 

ساختمان های هلدینگ مستقر بر تپه، بلوك 5 )شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر(

مدرییت امور حقوقی و قرارداداه7_تلفن جهت هر نوع هماهنگی: 09131420642 آقای بلوردی )به غیر از ایام تعطیل(



صفحه 2
اخبار

گالـری مبـل مریــم 
از  یک نیروی خانم جهت فروشندگی

  دعوت به عمل می آورد.

ستوده نیا  0 9 1 3   2 4 5   3 1 8 6         

شرکت تولیـد المپ کم مصـرف 
واقع در منطقه ویژه اقتصادی برای تکمیل کادر خود

 به یک نیرو با تحصیالت کارشناسی برق نیاز دارد.
        متقاضیان با شماره تلفن ذیل تماس حاصل نمایند

0 9 3 3   9 9 9   9 1 2 8

آگهــی  مناقصــه عمومـــی 

شمـــاره  1401/008/م.ع
شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه در نظر دارد؛

» راهبری،بازرسی،سرویس ونگهداری تعمیرات مورد نیاز جهت بهره برداری خط انتقال آب از طریق تأمین نیروی انسانی و ابزارآالت مورد نیاز «  
متعلق به خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی در سطح استان کرمان  واگذار نماید. 

نحوه دریافت اسناد: کلیه متقاضیان)اشخاص حقیقی-حقوقی( واجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس الکترونیکی 

www.parizpishro.ir مراجعه و اسناد مذکور را از قسمت مناقصه و مزایده دانلود نمایند.
*میزان تضمین شرکت در مناقصه : 2/000/000/000 ریال )دو میلیارد ریال(در قالب چک تضمینی بانکی/ ضمانت نامه 

بانکی معتبر/ واریز وجه نقد به شماره حساب 10/3309211/1 بانک رسالت به نام شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه.
تذکر مهم: صدور ضمانت نامه می باید فقط با عنوان ضمانت نامه شرکت در مناقصه باشد. 

صدور ضمانتنامه با عنوان شرکت در فرآیند ارجاع کار مورد قبول نمی باشد.
*محل تحویل پاکات : استان کرمــــان – شهرستان سیرجـــــان-بلــــوار پیروزی، پالک 31،ساختمـــــان اداری شرکت پاریـــز 

پیشــــرو   کد پستی: 7816947838 - تلفن تماس: 41424328-034-دبیر خانه-آقای اسدی

ساعتتاریخشرحردیف

1401/05/0810:00بازدید از سایت 1

1401/05/1212:00آخرین مهلت تحویل پاکات 2

امور حقوقی و قرارداداهی شرکت اپرزی پیشرو صنعت توسعه

*این  شرکت در قبول یا رد کلیه یا هر یک از پیشنهادات به تنهایی بدون احتیاج به ذکر دلیل مختار می باشد.
*مدت اعتبار قیمت پیشنهادی سه ماه از تاریخ گشایش پاکت ها می باشد.

*هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
*متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و بازدید با شماره 5003  245  0913 ) آقای ابدالی ( تماس حاصل نمایند.

*جهت کسب اطالعات درخصوص مناقصه با شماره  4382 4142 - 034 ) آقای هاشمی پور( تماس حاصل نمایید.

آگهــی  مناقصــه عمومـــی 

شمـــاره  1401/007/م.ع
شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه در نظر دارد؛ » اجرای دیــوار حصار مجموعـه کترینـگ پاریــز به صورت امانی«

متعلق به خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی در سطح استان کرمان  واگذار نماید. 
نحوه دریافت اسناد: کلیه متقاضیان)اشخاص حقیقی-حقوقی( واجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس الکترونیکی 

www.parizpishro.ir مراجعه و اسناد مذکور را از قسمت مناقصه و مزایده دانلود نمایند.
*میزان تضمین شرکت در مناقصه : 500/000/000 ریال )پانصد میلیون ریال(در قالب چک تضمینی بانکی/ ضمانت نامه 

بانکی معتبر/ واریز وجه نقد به شماره حساب 10/3309211/1 بانک رسالت به نام شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه.
تذکر مهم: صدور ضمانت نامه می باید فقط با عنوان ضمانت نامه شرکت در مناقصه باشد. 

صدور ضمانتنامه با عنوان شرکت در فرآیند ارجاع کار مورد قبول نمی باشد.
اداری شرکت  پالک 31،ساختمـــــان  پیروزی،  شهرستان سیرجـــــان-بلــــوار   – کرمــــان  استان   : پاکات  تحویل  *محل 

پاریـــز پیشــــرو   کد پستی: 7816947838 - تلفن تماس: 41424328-034-دبیر خانه-آقای اسدی

ساعتتاریخشرحردیف
1401/05/0810:00بازدید از سایت 1

1401/05/1812:00آخرین مهلت تحویل پاکات 2

امور حقوقی و قرارداداهی شرکت اپرزی پیشرو صنعت توسعه

*این  شرکت در قبول یا رد کلیه یا هر یک از پیشنهادات به تنهایی بدون احتیاج به ذکر دلیل مختار می باشد.
*مدت اعتبار قیمت پیشنهادی سه ماه از تاریخ گشایش پاکت ها می باشد.

*هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
*متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و بازدید با شماره 5322  956  0913 ) آقای محیاپور ( تماس حاصل نمایند.

*جهت کسب اطالعات درخصوص مناقصه با شماره  4382 4142 - 034 ) آقای هاشمی پور( تماس حاصل نمایید.
*شرایط بومی بودن :

1-اشخاص حقوقی :اقامتگاه قانونی شرکت سیرجان بوده و 50 درصد کارهای مرتبط در شهرستان  سیرجان انجام شده باشد.
2-اشخاص حقیقی:کارت ملی شخص صادره از سیرجان باشد یا محل سکونت آن ها سیرجان باشد.

آگهــی  تجدیدمزایده )مرتبه پنجم( 

شمـــاره  1400/005/م.ع
شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه در نظر دارد؛

  »G.I.A یخسـاز 207 قالبـی مدل «
متعلق به خود را از طریق برگزاری مزایده عمومی در سطح کشور واگذار نماید. 

نحوه دریافت اسناد: کلیه متقاضیان)اشخاص حقیقی-حقوقی( واجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد مزایده به آدرس الکترونیکی 

www.parizpishro.ir مراجعه و اسناد مذکور را از قسمت مناقصه و مزایده دانلود نمایند.
*میزان تضمین شرکت در مزایده : 300/000/000ریال )سیصد میلیون ریال(در قالب چک تضمینی بانکی/ ضمانت نامه 

بانکی معتبر/ واریز وجه نقد به شماره حساب 10/3309211/1 بانک رسالت به نام شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعــه.
تذکر مهم: صدور ضمانت نامه می باید فقط با عنوان ضمانت نامه شرکت در مزایده باشد. 

صدور ضمانتنامه با عنوان شرکت در فرآیند ارجاع کار مورد قبول نمی باشد.
اداری شرکت  پالک 31،ساختمـــــان  پیروزی،  شهرستان سیرجـــــان-بلــــوار   – کرمــــان  استان   : پاکات  تحویل  *محل 

پاریـــز پیشــــرو   کد پستی: 7816947838 - تلفن تماس: 41424328-034-دبیر خانه-آقای اسدی

ساعتتاریخشرحردیف

1401/05/0810:00بازدید از سایت 1

1401/05/1812:00آخرین مهلت تحویل پاکات 2

امور حقوقی و قرارداداهی شرکت اپرزی پیشرو صنعت توسعه

*این  شرکت در قبول یا رد کلیه یا هر یک از پیشنهادات به تنهایی بدون احتیاج به ذکر دلیل مختار می باشد.
*مدت اعتبار قیمت پیشنهادی سه ماه از تاریخ گشایش پاکت ها می باشد.

*هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
*متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و بازدید با شماره 5322  956  0913 ) آقای محیاپور ( تماس حاصل نمایند.

*جهت کسب اطالعات درخصوص مناقصه با شماره  4382 4142 - 034 ) آقای هاشمی پور( تماس حاصل نمایید.

با اینکه نیستی
نامت باعث اعتبار و سربلندی من است
هر جا که پا می گذارم، از تو می پرسند

بیستمین سالگرد  درگذشت پدر مهربانمان؛ 

       زنده یادحاج علی عسکری 
 را گرامی می داریم

آگهی تجدید  مناقصه عمومی دهیاری روستای محمد آباد باغ چوبی بخش مرکزی سیرجان-نوبت اول
دهیاری روستای محمد آباد باغ چوبی در نظر دارد احداث ساختمان دهیاری را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار 

واجد شرایط دارای رتبه بندی از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی کشور واگذار نماید.
لذا از کلیه شرکت های دارای صالحیت دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه به بخشداری مرکزی 
سیرجان مراجعه نمایند.دهیاری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است سایر اقدامات و جزئیات مربوط به قرارداد 
در اسناد مربوطه می باشد.سپرده شرکت در مناقصه بایستی به صورت واریز به حساب ذیل در پست بانک به نام 
دهیاری مربوطه و یا به صورت ضمانت نامه بانکی معتبر باشد . در صورتیکه برندگان اول تا سوم مناقصه حاضر به 
انعقاد قرارداد نباشند تضمینی شرکت در مناقصه آنها به ترتیب به نفع دهیاری ضبط خواهد شد. تلفن : 42232481

مبلغ برآورد )ریال(عنوان پروژه ، محل اجرا
بر اساس فهرست 1401

مبلغ تضمین )ریال( 
شرکت در مناقصه 

شماره حساب 
برای مبلغ ضمانت نامه

مدت پروژه

5 ماه53090826152654541305469116239939502احداث ساختمان دهیاری

دریافت اسناد
--بخشداری مرکزی محل

--1401/05/25مهلت

تحویل پیشنهادات
--بخشداری مرکزی محل

--1401/05/26مهلت

بازگشایی  پیشنهادات
--بخشداری مرکزی محل

--1401/05/27زمان

دهیاری روستای محمد آباد باغ چوبی بخش مرکزی سیرجان

آقای سامان حاج محمدی  با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 
113  سیرجان مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک  5565  فرعی از 2310   
اصلی واقع در بخش 35 کرمان بنام آقای سامان حاج محمدی  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: 1355182 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/05/05

محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 
خانم سیما اسکندری نسب سیاهکوهی با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد 
رسمی شماره 45  سیرجان مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک  1579  
فرعی از 334   اصلی واقع در بخش 36 کرمان بنام خانم سیما اسکندری نسب 
سیاهکوهی ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است که بعلت جابجایی 
قانون ثبت  نامه  آیین  لذا بدستور تبصره یک اصالحی ماده 120  مفقود گردیده 
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: 1355187 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/05/05

محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 
اسناد رسمی  دفتر  از  استشهادیه  برگ  دو  ارائه  با  نژاد    آقای محمد رضا خاک 
شماره 210 سیرجان مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک  1973  فرعی 
از 6518   اصلی واقع در بخش 37 کرمان بنام آقای محمد رضا خاک نژاد   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: 1355189 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/05/05

محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 
خانم کبری خضری پور قرایی   با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی 
شماره 224 سیرجان مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک  0  فرعی از 
5356   اصلی واقع در بخش 36 کرمان بنام خانم کبری خضری پور  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: 1355193 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/05/05

محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 
خانم حلیمه بیاتی نژاد  با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 153  
سیرجان مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک  7  فرعی از 2179   اصلی 
واقع در بخش 35 کرمان بنام خانم حلیمه بیاتی نژاد  ثبت و سند مالکیت صادر 
لذا بدستور تبصره یک  بعلت جابجایی مفقود گردیده  و تسلیم گردیده است که 
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: 1355489 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/05/05

محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 
آگهی مناقصه عمومی)یک مرحله ای( 

)Tipe F(DIN CLP F320  تامین و تحویل  10،000 لیتر روغن

کارخانه نورد شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان 
)مناقصـــه شمـــاره 07(

  شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در نظر دارد؛

)Tipe F(DIN CLP F320  نسبت به خرید 10،000 لیتر روغن 
از طریق برگزاری مناقصه عمومی  یک مرحله ای اقدام نماید؛ لذا از تمامی تولیدکنندگان 

و تامین کنندگان معتبر که دارای توانایی مناسب، سوابق و تجارب مورد قبول می باشند، 

دعوت بعمل می آید از تاریخ  چاپ این آگهی تا تاریخ اعالم شده در اسناد مناقصه ، 

پاکات پیشنهاد خود را به کمیسیون معامالت شرکت مجتمع جهان فوالد تحویل نمایند.

 واحد خرید مواد مصرفی شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان

1-  تضمین شرکت در مناقصه معادل  500،000،000 ریال  ) پانصــد میلیــــون ریال(، 

ضمانت معتبر و بدون قید و شرط و به نفع خریدار و  دارای اعتبار حداقل یک ماهه به نام 

شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان می باشد.

2-  شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.

3-  ارائه اسناد و مستندات مذکور هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نمی کند.

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

5- جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 5638  632  0913  تماس حاصل نمایید.

) پاسخگویی در ساعات اداری (

*شرکت های خارجــــی جهت شرکــت در مناقصـــه می بایســـت ضمانتنامـــه ارزی

 معادل مبلغ باال را ارائه کنند.

شرکت های متقاضی می توانند شرایط و مشخصات اقالم موضوع مناقصه 

را از طریق مراجعه به آدرس اینترنتیwww.sjsco.ir  دریافت نمایند.
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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 1401/05/05 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشاراسنادمناقصه تا  ساعت 18:00 روز شنبـه  تاریخ 1401/05/15
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه  تا ساعت 19:00 روز سه شنبـه  تاریخ 1401/05/25

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 15:00 روز چهارشنبــه  تاریخ 1401/05/26 
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  4232 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

 دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768
مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان

فراخوان مناقصه عمومــی یک مرحله ای
  تهیه مصالح و اجرای ترمیم سنگ فرش معابر منطقه 1

 شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات

               )شرح مختصر؛ تهیه تهیه مصالح و اجرای ترمیم سنگ فرش معابر منطقه یک ( 
2001005674000074  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 
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کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir به آدرس  الکترونیکی دولت )ستاد(  تدارکات  درگاه سامانه 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1401/05/05 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشاراسنادمناقصه تا  ساعت 18:00 روز شنبـه  تاریخ 1401/05/15
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه  تا ساعت 19:00 روز سه شنبـه  تاریخ 1401/05/25

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 14:30 روز چهارشنبــه  تاریخ 1401/05/26 
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  4232 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان مناقصه عمومــی یک مرحله ای
  تهیه مصالح و اجرای ترمیم سنگ فرش معابر منطقه 2

 شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات

               )شرح مختصر؛ تهیه تهیه مصالح و اجرای ترمیم سنگ فرش معابر منطقه دو ( 
2001005674000073  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 



ویترین آخر

یادداشتی  در  رسانه ای(  )فعال  کريمی پور  يداهلل  بهارنيوز- 
نوشت: بعید نیست پوتین برای کاستن از فشار بر اوکراین، 
در صدد باز کردن جبهه جدیدی بیفتد. آسان ترین میدان 
کمترین  است.  فارس  خلیج  جبهه ای  چنین  ایجاد  برای 
اوکراین،  جنگ  ادامه  در  پوتین  برای  که  ندارم  گمانی 
اندازی نبردی تمام عیار مسلم است که یک  سناریوی راه 

طرف چنین نبردی باید جمهوری اسالمی باشد و...
-۱ یافتن شریک جرم

چه  جهان،  در  سالح  فروشنده  دومین  عنوان  به  روسیه 
نیازی به پهپادهای ایران دارد؟ چرا باید از ایران درخواست 

پهباد کند؟
قصد  بلکه  نیست؛  پهباد  به  نیاز  مساله  که  است  آشکار 
به  ایران  ویژه  به  کشورها  دیگر  تدریجی  کشاندن  روسیه 
میدان جنگ برای تقسیم هزینه های سیاسی - دیپلماتیک 
جنگ بین کشورهای وفادار به خود پنداشته شده است. چرا 
قدرت های بزرگی مانند هند و به ویژه چین با در نظر گرفتن 
منافع ملی خود از ورود و درگیری در صحنه اوکراین پرهیز 
می کنند؟! حتی گاه همین کشورها تحریم های غرب علیه 
روسیه را برسمیت شناخته اند. چرا روسیه از چین و ترکیه 
که دو قدرت برتر پهبادی جهان هستند کمک  نمی خواهد؟ 
آیا پهباد های ایران آن قدر موثرترند که صحنه جنگ را به 

نفع روسیه تغییر دهند؟
-۲ تعطیلی برجام

دومین هدف پوتین برای درگیر نمودن تدریجی ایران در 
است  مهمی  این  است.  برجام  همیشگی  تعطیلی  اوکراین، 
که کرملین تا امروز به خوبی در آن تاثیر نهاده است. ژرف 
اروپا عمال احیای  ایران-امریکا-  تر شدن بی اعتمادی بین 
برجام و لغو نشدن تحریم های ایران را در پی خواهد داشت. 

با چنین روندی برجام مرده است؛
-۳ نبود جانشین نفتی

تسلیم،  به  ناتو  نمودن  وادار  در  روسیه  اسلحه  بزرگترین 
قطع نفت- گاز است؛ و بهترین جانشین برای پرکردن این 
بازار  به  ایران  ایران، ونزوئال و عربستان. ورود تمام قد  خال 
اهرم  همه  از  حتی  ها  روس  است.  اروپا  بخش  نجات  نفت 
های ممکن در جهت عدم ورود فراگیر و گسترده ایران به 
بازار انرژی که کلید شکستشان در اوکراین است بی تعارف 

و پنهان سازی استفاده خواهند کرد.
کوتاه آن که روسیه نیازی به پهباد های ایران ندارد، هدف 
کردن  وارد  و  جنگ   صحنه  به  اسالمی  جمهوری  کشاندن 

شرکای جرم بین المللی است.

       گوناگون

گزارش  اینکه  از  بعد  آفتاب  نيوز: 
اقتصاد  وزیر  خاندوزی،  احسان  نادرست 
درخصوص تورم 59 درصدی شهریور سال 
۱400 که توسط آقای رییسی تکرار شد 
و در فضای رسانه ای داخلی و خارجی، به 
دلیل مغایرت فاحش آن با گزارش رسمی 
انتقاد  موجب  و  مساله ساز  آمار،  مرکز 
گزارش های  ارایه  شاهد  هم  باز  گردید، 
جمله  از  مواردی  در  خاندوزی  نادرست 
افزایش  تنخواه،  از  استفاده  خالی،  خزانه 
به  قبل  دولت  بدهی های  درصدی   550

صندوق های بازنشستگی و ... بودیم.
برای  خود  مصاحبه  در  خاندوزی   -۱
نقدی در  این دالر های  به وجود  اولین بار 
نمود  اعتراف  دولت سیزدهم  کار  به  آغاز 
ولی تالش کرد با بی انصافی آنرا در موضوع 
در  این  و  دهد!  جلوه  کم اهمیت  واردات 
نیاز های  به  پاسخ گویی  که  است  حالی 
ارزی بازار که عدم تامین آن توسط بانک 
و  آزاد  ارز  قیمت  افزایش  موجب  مرکزی 
کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت ها 
انجام  قابل  نقد  با دالر های  تنها  می شود، 
خواهد بود. از این رو وجود ذخایر نقدی 
باعث  کارشناسان  تحلیل  به  توجه  با  ارز 
در  مرکزی  بانک  مداخله  قدرت  افزایش 
بازار به ویژه در ماه های گذشته شده است 
نرخ  از  بیش  مراتب  به  ارز  قیمت  وگرنه 

فعلی می گردید.
به  خالی  خزانه  مورد  در  خاندوزی   -۲
به  قبل  رییس جمهور  دفتر  رییس  نامه 
رییس سازمان برنامه و بودجه وقت اشاره 
نمود که در آن به اتمام اعتبار ویژه برای 
بود!  اشاره شده  اجرای طرح های عمرانی 
بود،  شده  مشخص  قبال  که  موضوعی 
صرًفا مربوط به اعتبارات تعیین شده برای 
طرح های عمرانی قابل اتمام تا پایان دولت 

دوازدهم بوده نه کل موجودی خزانه!
از  استفاده  عدم  خاندوزی  آقای   -۳
54 همت تنخواه، مشابه دولت قبل را به 
عنوان مدیریت مناسب دولت سیزدهم در 
بدون  نمود!  معرفی  کشور  خرج  و  دخل 
آن  جای  به  دهد  توضیح  صادقانه  اینکه 
نزد  خاص  حساب های  سپرده  از  چقدر 
خزانه موضوع ماده ۱۲5 قانون محاسبات 
گزارش   4- است.  شده  استفاده  عمومی 
افزایش  به  آقای خاندوزی  دیگر  نادرست 
به  دولت  بدهی های  درصدی   550
ادعای  این  بود!  بازنشستگی  صندوق های 
در  که  می شود  مطرح  حالی  در  نادرست 
سال  هر   ۱۳9۲-۱۳99 سال های  طی 
قوانین  در  دوازدهم  و  یازدهم  دولت های 
عنوان  به  مبالغی  ساالنه  بودجه های 
کمک به صندوق های لشکری و کشوری 
منظور و به علت وضعیت مالی نامناسب 
آن صندوق ها، حتی به میزان ۱۱0 درصد 
آن ها را توسط خزانه پرداخت می کرد؛ لذا 
اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان 
این کمک ها  محل  از  همواره  شاغلین  به 
راستا در سال ۱۳99  این  در  است.  بوده 
بالغ بر ۳4 هزار میلیارد تومان و در سال 
تومان  میلیارد  هزار   ۷0 از  بیش   ۱400
عنوان  به  صرفاً  دوازدهم  دولت  سوی  از 
برای  مصوب  اعتبارات  بر  عالوه  کمک، 
اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان 
به صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان 

تامین اجتماعی لشکری پرداخت شد. 
اقتصاد  وزیر  از سوی  اظهارات  این   5-
نه تنها متضمن بار تعهدآور حقوقی برای 
دولت نسبت به صندوق های بازنشستگی 
بیانگر نوعی کم اطالعی  بلکه  بود،  خواهد 
وزیر مالیه نسبت به مطالبات و بدهی های 
دولت نسبت به اشخاص حقیقی و حقوقی 

سوال  اقتصاد  وزیر  از  رو  این  از  است. 
می شود: یک - آیا مطلع هستید که فقط 
سال۱400  زمستان  و  پاییز  فصل  دو  در 
بدهی  تومان  میلیارد  هزار   ۲00 بر  بالغ 

دولت سیزدهم اضافه شد؟!
دو - شما که مسوولین دولت قبل را به 
رعایت انصاف و ارایه گزارش واقعی دعوت 
قبل  دولت  بدهی  افزایش  از  و  می نمایید 
مطلع  می کنید،  صحبت  بانکی  شبکه  به 
بانک  رسمی  گزارش  طبق  که  هستید 
مرکزی که در روز های اخیر منتشر شده 
بیش  دولت سیزدهم  در  پولی  پایه  است 
از ۱40 هزار میلیارد تومان افزایش یافته 

است؟
بدهی  افرایش  از  که  - حضرتعالی  سه 
می کنید  یاد  قبل  دولت  در  مالی  اوراق 
ارزش  آن،  برابر  در  که  مطلع هستید  آیا 
در  یافته  افزایش  سرمایه ای  دارایی های 
دولت قبل بالغ بر هزار و ۱۲۷ هزار میلیارد 
بدهی های  برابر  دو  از  بیش  یعنی  تومان 
ایجاد شده بوده که تحویل دولت سیزدهم 

گردیده است؟
اوراق  انتشار  با  قبل  دولت  اگر  چهار- 
عمرانی  طرح های  اتمام  به  اقدام  مالی، 
از راه ها، راه آهن ها،  ناتمام در بهره برداری 
احداث  و  بیمارستان ها  آبرسانی ها،  پروژه 
ناشی  بازسازی های  با  همراه  را  مدارس 
دولت  امروز  نمی کرد،  زلزله  و  سیل  از 
چندبرابری  افزایش  به  توجه  با  سیزدهم 
میلیارد  هزار  هزار  چند  با  مصالح  قیمت 

تومان باید آن ها را به اتمام می رساند.
این  انصاف!  و  با صداقت  انتظار می رود 
پرسش ها را به افکار عمومی که به شدت 
تصمیمات  از  ناشی  معیشتی  فشار  در 
اقتصادی شما به ویژه در افزایش بی سابقه 

تورم است، پاسخ دهید.

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

گرافیست و دبیر تحریریه: سارهمیرحسینی
چاپ :  مهدویکرمان

نشانی: سیرجان،بلواردکترصادقیروبرویداروخانهآریا
کدپستی: 7813713599

تلفن: 42231335تلفن سفارش آگهی: 09133475191

صدای پای مونسون می آيد...

»شیاع السودانی« رسما نامزد نخست وزیری عراق شد
فارس: بر اساس گزارش منابع خبری، اعضای کمیته شیعیان موسوم به »االطار 
التنسیقی«  )چارچوب هماهنگی( بعد از ظهر روز دوشنبه )سوم امرداد( نشستی در 
منزل هادی العامری رئیس ائتالف الفتح برگزار کردند. در این جلسه، با اجماع اعضا، بر 
سر تصدی منصب نخست وزیری محمد شیاع السودانی به توافق رسیده اند. السودانی 
که پس از سقوط رژیم صدام، دیکتاتور سابق عراق، مناصب و پست های متعددی در 
کابینه های مختلف عراق داشته، از سوابق اجرایی و تجربه های گسترده ای بهره می برد.

زوم

خاندوزی و باز هم ادعاهای غلط
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 سید کریم حسینی نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسالمی گفت: قرار 
است پرداخت 6 الی 8 قلم کاال در قالب یک نرم افزار الکترونیکی انجام شود، 
یعنی مشموالن این طرح وارد نرم افزار می شوند و فروشگاه هایی که برای فروش 
تعیین شدند هم این نرم افزار را دارند. مردم این اقالم موجود در نرم افزار را به 
قیمت شهریور ۱400 خریداری کرده و مبلغ را پرداخت می کنند و مابه التفاوت 

این مبلغ را دولت به فروشنده پرداخت می کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سيما: محمد جالل مشاور وزیر اقتصاد با بیان 
اینکه مرحله دوم هوشمندسازی یارانه نان با ابالغ به نانوایی ها به زودی آغاز می شود 
گفت: در مرحله دوم هوشمندسازی یارانه نان شاهد صرفه جویی های ناشی از اجرای 
بر پایه  این طرح خواهیم بود. وی افزود: با اجرای این مرحله، سهمیه آرد صرفاً 
مجوز موضوعیت خود را از دست میدهد و اختصاص آرد یارانه ای یا به تعبیر دیگر 

دسترسی به یارانه آرد منوط به عملکرد تولید نان می شود.

آشی که پوتین برای ایران پخته است!

خبر جدید مجلس از حذف یارانه نقدی و توزیع کاالبرگ

آغاز مرحله دوم هوشمندسازی یارانه نان 

نیاز فوری ۷ استان کشور به اهدای خون
ايرنا: براساس اعالم سازمان انتقال خون، با توجه به آمار روزانه اهدای خون در 
کشور، در استان های گیالن، خراسان رضوی، قم و لرستان، یزد، فارس و سیستان 
و بلوچستان میزان ذخایر خون در جغرافیای ذخایر کشور در وضعیت قرمز قرار 
دارد. بنابراین از هموطنان دعوت می شود در این استان ها اهدای خون را در 
برنامه روزانه خود قرار دهند. سازمان انتقال خون تاکید کرد که به کمک شبکه 

ملی خون رسانی، توزیع خون در تمامی استان ها مدیریت می شود.

سقوط لیر ترکیه همچنان ادامه دارد
يورونيوز: ارزش لیر، واحد پول ترکیه روز دوشنبه همزمان با افزایش نگرانی ها 
از سیاست ارزی دولت این کشور و تورم روزافزون باز هم کاهش یافت.  کاهش 
0.4 درصدی ارزش لیر باعث شد تا هر دالر آمریکا معادل ۱۷.8۳۳5 لیر معامله 
شود. این رقم کمترین میزان ارزش لیر از ماه دسامبر ۲0۲۱ تاکنون به شمار 
می رود. لیر ترکیه طی ماه جاری میالدی به طور مستمر 6.۳ درصد از ارزش خود 

را از دست داده است.

 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 1401/05/05 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشاراسنادمناقصه تا  ساعت 18:00 روز پنجشنبـه  تاریخ 1401/05/13
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه  تا ساعت 19:00 روز یک شنبـه  تاریخ 1401/05/23

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 15:00 روز دوشنبه  تاریخ 1401/05/24 
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  4232 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

 دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768
مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان

فراخوان مناقصه عمومــی دو مرحله ای
       اجرای عملیات نگهداری فضای سبز و امور مرتبط به فاز 5 )پارک فردوسی(

 شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات

)شرح مختصر اجرای عملیات نگهداری فضای سبز و امور مرتبط به فاز 5 » پارک فردوسی«( 

2001005674000076  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 
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کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir به آدرس  الکترونیکی دولت )ستاد(  تدارکات  درگاه سامانه 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1401/05/05 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشاراسنادمناقصه تا  ساعت 18:00 روز پنجشنبـه  تاریخ 1401/05/13
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه  تا ساعت 19:00 روز یک شنبـه  تاریخ 1401/05/23

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 14:00 روز دوشنبه  تاریخ 1401/05/24 
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  4232 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان مناقصه عمومــی دو مرحله ای
  اجرای عملیات نگهداری فضای سبز و امور مرتبط به فاز 3 

)ناحیه یک از منطقه یک به استثنای فاز دو و پارک ملت (
 شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات

)شرح مختصر؛ اجرای عملیات نگهداری فضای سبز و امور مرتبط به فاز 3 

)ناحیه یک از منطقه یک به استثنای فاز دو و پارک ملت ( 

2001005674000075  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 
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کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir به آدرس  الکترونیکی دولت )ستاد(  تدارکات  درگاه سامانه 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1401/05/05 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشاراسنادمناقصه تا  ساعت 18:00 روز شنبـه  تاریخ 1401/05/15
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه  تا ساعت 19:00 روز سه شنبـه  تاریخ 1401/05/25

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 14:00 روز چهارشنبــه  تاریخ 1401/05/26 
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  4232 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

 دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768
مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان

فراخوان مناقصه عمومــی یک مرحله ای
  تهیه مصالح و اجرای زیرسازی و جدولگذاری معابر بهشت رضا )ع(

 شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات

)شرح مختصر؛ تهیه مصالح و اجرای زیرسازی و جدولگذاری معابر بهشت رضا »ع«( 

2001005674000072  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 

آگهي مناقصه عمومي تجدید شده )نوبت دوم( 
شمــاره 1400/79/ع

شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد »پروژه طراحی، تأمین، اجرا و راه اندازی نوار 

 EPC نقاله 300 متری بین خطوط سنگ شکنی شماره 2 گل گهر و خطوط کنسانتره گهرزمین « خود را بصورت

لذا متقاضيان مي توانند جهت  نمايد.  پيمانكار واجد شرايط واگذار  به  برگزاري مناقصه عمومي  از طريق 

اخذ اسناد مناقصه به وبسايت اين شركت به نشانیWWW.GEG.IR  بخش مناقصه و مزايده مراجعه و 

اسناد مذكور را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان از بخش مناقصه و مزايده دانلود نمايند. 

مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز يكشنبه مــورخ 1401/05/23 در محــل دفتركميسيون معـامالت 

مجتمع و يا دبيرخانه دفتر مركزی تهران مي باشد. ضمناً بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه روز چهارشنبه 

مورخ 1401/05/12 مقرر شده است. شايان ذكر است فرمت ضمانت نامه های شركت در مناقصه بايستی 

عينأ مطابق با فرمت ارائه شده در اسناد مناقصه تهيه گردد. شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول يا رد 

هر يك از پيشنهادات بدون نياز به ذكر دليل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد.

                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

آگهی مزایــده عمومــی 
شمــاره 1401/11/ز

                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

شركت معدني و صنعتي گل گهر در نظر دارد
 » 70 هزار تن گندله سنگ آهن با عیار 65 درصد«

 را از اسكه باركو بندرعباس با شرايط تحويل به صورت FOB از 

طريق مزايده عمومی به فروش برساند. متقاضيان مي توانند به 

منظور دريافت اسناد مزايده و همچنين اطالع از شرايط مزايده 

به سايت www.geg.ir بخش مناقصه و مزايده مراجعه فرمايند.

الزم به ذكر است پاكت پيشنهادی می بايد حداكثر تا ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 1401/05/24 

به آدرس: دفتر كميسيون معامالت مجتمع سيرجان  )كيلومتر 50 جاده شيراز( تحويل داده شود. تاريخ 
بازگشايی پاكات رأس ساعت  10:00 روز سه شنبه مورخ 1401/05/25 در محل دفتر كميسيون معامالت 

مجتمع سيرجان خواهد بود.

آگهـي مناقصــه عمومــي
 شمــاره  1401/21/ع

شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد » تامین اقالم  پروژه هاي آبرساني و اجرای 100 متر 

پایپ جکینگ 1200 میلیمتر« خود را واقع در منطقه گل گهر از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار واجد 

شرايط واگذار نمايد. لذا كليه متقاضيان مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به وبسايت شركت به نشانی 

WWW.GEG.IR   مراجعه و اسناد مذكور را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان از بخش 

مناقصه و مزايده دانلود نمايند. مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز يكشنبه مــورخ 1401/05/23 

در محــل دفتركميسيون معـامالت مجتمع و يا دبيرخانه دفتر مركزی تهران مي باشد.

 ضمناً بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه روز چهارشنبه مورخ 1401/05/12 مقرر شده است و الزامی 

می باشد. شايان ذكر است فرمت ضمانت نامه های شركت در مناقصه بايستی عينأ مطابق با فرمت ارائه 

شده در اسناد مناقصه تهيه گردد. شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول يا رد هر يك از پيشنهادات 

بدون نياز به ذكر دليل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد.

                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 


