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گزارشی از گالیه های همشهریان و مشکالت اداره گاز، 

پروسه پردردسر نصب علمک گاز
  در مدت سه ماهه ی گذشته بالغ بر   در مدت سه ماهه ی گذشته بالغ بر 11001100 علمک در کل شهرستان  نصب که این موضوع در کل استان رکوردی می باشد و برای این ادعا، مستندات موجود است. علمک در کل شهرستان  نصب که این موضوع در کل استان رکوردی می باشد و برای این ادعا، مستندات موجود است.

 در سیرجان افت فشار نداریم و در کل استان پایداری گاز داریم و سیرجان هم جزو شهرستان هایی ست که هیچ مشکلی ندارد.  در سیرجان افت فشار نداریم و در کل استان پایداری گاز داریم و سیرجان هم جزو شهرستان هایی ست که هیچ مشکلی ندارد. 

   در حال حاضر سه پیمانکار نصب علمک در سه جبهه ی کاری فعالیت می کنند  واینکه شهر رو به توسعه است و یک سری انشعابات از سال گذشته داریم که در اولویت کاری هستند.   در حال حاضر سه پیمانکار نصب علمک در سه جبهه ی کاری فعالیت می کنند  واینکه شهر رو به توسعه است و یک سری انشعابات از سال گذشته داریم که در اولویت کاری هستند.
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جوشکــاری سیـار

جناب آاقی حاج شهباز حسن پور

کار محترم سرکار خانم حسن پور هم
) نماینده محترم مردم سیرجان و بردسیـر در مجلس شورای اسالمی(

 با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر گرامی تان را خدمت جنابعالی و خانواده 
محترمتان تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم غفران 

الهی و برای بازماندگان  صبری جمیل و اجر جزیل مسئلت داریم.

رئیس و رپسنل شبکه دامپزشکی سیرجان
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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 1401/09/23 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 18:00 روز پنجشنبـه  تاریخ 1401/10/01
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز دوشنبـه  تاریخ 1401/10/12

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 11:00 روز سـه شنبــــه  تاریخ 1401/10/13 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

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

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 
تهیه مصالح و تکمیل سوله ورزشی شماره 2 

 شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی

                        )شرح مختصر؛ تهیه مصالح و تکمیل سوله ورزشی شماره 2( 
2001005674000188  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 

گلری جناب آاقی شهباز حسن پور بی
نماینده محترم مردم شریف سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسالمی

فقدان پدر بزرگوار شما را تسلیت عرض کرده و  برای آن مرحوم از 
ایزد منان، ُعِلِو درجات و غفران الهی مسئلت نموده و برای جنابعالی 

و  خانواده های محترم، صبر و شکیبایی خواستاریم.

شرکت فوالد سیرجان اریانیان

آگهی مزایــده عمومــی
 شمــاره  1401/19/ ز

                       كمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر 

»شصت )60( هزار تن  شرکت معدني و صنعتي گل گهر در نظر دارد 

گندله سنگ آهن با عیار 65.00 درصد« را از اسکه شهید رجائی بندر 

مزایده  برگزاری  طریق  از   FOB صورت  به  تحویل  شرایط  با  عباس 

عمومی به فروش برساند. لذا متقاضیان مي توانند به منظور دریافت 

اسناد مزایده و همچنین اطالع از شرایط مزایده به وبسایت این شرکت 

به نشانی:  www.geg.ir بخش مناقصه و مزایده مراجعه نمایند. 

الزم به ذکر است پاکات پیشنهادی می بایست حداکثر تا ساعت 14:00 روز یکشنبه مورخ 1401/10/04 به نشانی: دفتر 

کمیسیون معامالت مجتمع سیرجان  )کیلومتر 50 جاده شیراز( تحویل داده شود. تاریخ بازگشایی پاکات رأس ساعت  10:00 

روز دوشنبه مورخ 1401/10/05  در محل دفتر کمیسیون معامالت مجتمع سیرجان خواهد بود.

گلری جناب آاقی شهباز حسن پور بی

خانواده  و  جنابعالی  خدمت  را  گرانقدرتان  ابوی  درگذشت  ضایعه 
فقید  آن  برای  احدیت  درگاه  از  نموده،  عرض  تسلیت  محترمتان 
سعید رحمت واسعه الهی و برای عموم بازماندگان صبر و شکیبایی 

مسئلت دارم.

علی اکبر  کریمی پور - شهردار سیرجان

نماینده محترم مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسالمی

گلری جناب آاقی شهباز حسن پور بی
نماینده پرتالش مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسالمی

مصیبت درگذشت پدر گرامی تان را حضور جنابعالی و خانواده محترم
تسلیت و تعزیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم علو 

درجات و برای شما صبر و اجر مسئلت داریم.

رئیس و اعضای شورای اسالمی شهر سیرجان

درگذشت پدر گرامیتان موجب تاثر و تاسف فراوان گشت؛ ولی در برابر تقدیر 

خداوند، چاره ای جز تسلیم و رضا نیست.

و  تسلیت  صمیمانه  محترمتان  خانواده  و  جنابعالی  به  را  جانسوز  فقدان  این 

تعزیت عرض می نماییم و برای شما صبر و اجر و برای آن پدر دلسوز و مومن 

علو درجات را مسئلت داریم.

نماینده محترم مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسالمی

جناب آاقی شهباز حسن پور 

روابط عمومی  و امور بین الملل

شرکت سنگ آهن گهرزمین

از شنیدن خبر فوت پدر گرامیتان که بی شک فردی مومن و با تقوا بوده اند 

محترمتان  خانواده  و  شما  خدمت  را  دردناک  واقعه  این  شدیم.  متاثر  بسیار 

تسلیت عرض می نماییم و از ذات اقدس الهی برای جنابعالی و سایر بستگان 

صبر و شکیبایی و برای آن مرحوم همنشینی با حضرت اباعبداهلل الحسین علیه 

السالم را مسئلت داریم.

نماینده محترم مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسالمی

جناب آاقی شهباز حسن پور 

مدریعامل و اعضای هیات مدریه

شرکت سنگ آهن گهرزمین
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دوساالنۀ  دومین  کتاب  در  کرمانی،  کارتونیست  رزم حسینی،  محمدصالح  اثر 
آلبانی )2022( منتشر شد.این کارتون،  نیکونیکوالی کشور  بین المللی  کارتون 
اثری است با موضوع »دنیا به کجا می رود«.رزم حسینی همچنین دارای بیش از 
50 جایزۀ بین المللی است. رزم حسینی، تاکنون در جشنواره های متعدد ملی و 
بین المللی موفق به دریافت جایزه شده یا آثارش در کتاب جشنواره های داخلی و 

خارجی منتشر شده است.     

 انتشار اثری هنرمندانه 
از »صالح رزم حسینی« 
در یک کتاب خارجی 

خبــر میوه به اندازه کافی موجود استمیوه به اندازه کافی موجود است
رئیس اتحادیه بارفروشان خاطر نشان کرد: از این هفته تا شب یلدا روزانه هزار و 500 تا 2 هزار تن پرتقال در میدان عرضه 
خواهد شد؛ بار به میزان کافی موجود است و نگرانی ما این است که نتوانیم محصوالت کشاورزان را بفروشیم.دارایی نژاد با اشاره 
به برنامه ریزی های صورت گرفته برای مدیریت بازار شب یلدا، گفت: تولید هندوانه در سال جاری نسبت به سال گذشته حدود 
یک و نیم برابر بیشتر شده است عالوه بر افزایش تولید کیفیت هندوانه های امسال به مراتب نسبت به سال گذشته مرغوب تر 
است. وی با بیان اینکه از 20 آذر برنامه ریزی برای تنظیم بازار شب یلدا آغاز شده است، تصریح کرد: روزانه 2 هزار تن بار هندوانه 
وارد میدان میوه و تره بار می شود؛ حجم ورودی بار هندوانه به گونه ای تنظیم شده است که در این شب کمبودی نداشته باشیم.  

 »بزقرمه« و »شیرینی مستوک« ثبت ملی شد

 مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان از ثبت 9 اثر ناملموس کرمان در 
فهرست آثار ناملموس فرهنگی و تاریخی کشور خبر داد. فریدون فعالی گفت: »این آثار شامل مهارت 
بند طالی ساعت  مهارت ساخت  بزقرمه،  مهارت پخت غذای سنتی  پیاز،  گردو  پخت غذای سنتی 
حصیری، مهارت تهیۀ قاتق بنه، مهارت ساخت مروارید خشخاشی )مرواریددوزی روی طال(، مهارت 
ساخت گردنبند سنگ یاقوت، دانش بومی درمان شکستگی و دررفتگی مفاصل استان کرمان، مهارت 
قلعه گنج  مستوک  تهیۀ شیرینی  مهارت  و  بافت  و  نان چرب شیرین شهرستان های سیرجان  پخت 
می شود«.  به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان، 
وی افزود: »این آثار در کنار ارزش فرهنگی  شان شرایط برندسازی و بهرۀ اقتصادی را نیز دارند که باید 
با مشارکت جوامع محلی و دستگاه های مرتبط دولتی زمینه را برای این موضوع فراهم کرد«.فعالی 
خاطرنشان کرد: »طی کردن فرایند تجاری سازی این آثار باید به شکلی انجام شود که اصالت و هویت 

تکنیک ها و روش های تهیه و آماده سازی این آثار مورد توجه قرار گیرد«.

ساختمان موزه گلیم سیرجان ساخته شده است
حسین زاده؛ معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان اظهار 
کرد: این موزه تاکنون سه مرتبه به مناقصه گذاشته شده است و منتظر انتخاب پیمانکار هستیم. طرح 
مطالعاتی و محتوایی و طراحی داخلی موزه انجام شده و شرح خدمات نوشته و در سامانه گذاشته شده 

ولی متاسفانه تاکنون پیمانکار واجد شرایط نیامده است.
وی افزود: شهردار سیرجان که دبیر شهر جهانی است در این خصوص دغدغه دارد و پیگیر هستند.

او با اشاره به اینکه باید همه مردم و مسئوالن نسبت به مسائل حوزه صنایع دستی حساسیت داشته 
باشند، اظهار کرد: صنایع دستی بخشی از فرهنگ و هنر ما است و چند هزار سال سابقه پشت هر رشتۀ 
آن وجود دارد.معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان با 
اشاره به وجود ۱۸ گروه و 299 رشته صنایع دستی در این استان افزود: صنایع دستی بخشی از اقتصاد 
و فرهنگ ما است و باید همه در کنار اداره کل میراث فرهنگی که متولی صنایع دستی است قرار بگیرند 

و هم افزایی ایجاد کنیم.
او ادامه داد: برای اینکه شرایط بافندگان و تجارت صنایع دستی به خصوص گلیم بهبود فعالیت های 

مهمی از سوی معاونت صنایع دستی در زمینه آموزش، تولید و تجارت در حال انجام است.
حسین زاده خاطرنشان کرد: استان کرمان به عنوان یکی از قطب های تولید صنایع دستی در کشور و 
حتی در سطح جهان حرف زیادی برای گفتن دارد که باید به آن اهمیت داده شود که خوشبختانه در 

شرایط فعلی این وضعیت وجود دارد.

توسعه زیرساخت ها اولویت باشگاه شهرداری است
افزایش سرمایه  و  زیرساخت ها  توسعه  گفت:  فرهنگی ورزشی شهرداری سیرجان  باشگاه  مدیرعامل 
ورزشی اولویت باشگاه شهرداری است.وی اظهار کرد: با توجه به رویکرد شهردار سیرجان، برای نخستین 
بار نیمی از بودجه این باشگاه به توسعه زیر ساخت های ورزشی محالت مختلف شهر به خصوص در 

محالت کم برخوردار اختصاص یافت.
بصیری نیا افزود: احداث یک زمین چمن طبیعی، احداث سه زمین چمن مصنوعی، پیگیری احداث 
ایستگاه ها و خرید دوچرخه های هوشمند برای افزایش سرانه ورزشی در دستور کار است و موجب تحقق 

نشاط اجتماعی، پویایی و سالمتی شهروندان می شود.
مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری سیرجان خاطرنشان کرد ادامه داد: تیم فوتبال بانوان 
باشگاه شهرداری هم اکنون در صدر جدول لیگ برتر فوتبال بانوان قرار دارد، اما زمین اختصاصی برای 

تمرین و مسابقه ندارد.

  خبر

همکاری  با  گهرزمین  آهن  سنگ  شرکت 
پرورش شهرستان سیرجان،  و  آموزش  اداره ی 
و  آموز  دانش  معلم،  شهدای  بزرگداشت  مراسم 
شهید حادثه ی تروریستی حرم مطهر شاهچراغ 

را برگزار نمود. 
بزرگداشت  مراسم  آذرماه  بیستم  یکشنبه،  روز 
شهدای معلم و دانش آموز سیرجان و همچنین 
یادواره شهید دانش آموز علی اصغر لری گویینی 
با حضور خانواده های شهدای معلم، مسوولین، 
علی)ع(  امام  سالن  در  آموزان  دانش  و  معلمین 
مراسم،  این  شد.  برگزار  سیرجان  شهرستان 
میزبان بیش از 2500 نفر دانش آموز و معلم بود.

مراسمی که نشان از عزت ملی داشت وبا حضور 
آموزان  دانش  و  شهرستان  و  استان  مسوولین 

سراسر سیرجان برگزار شد
المسلمین  و  السالم  حجت  مراسم،  این  در 
عنوان  به  سیرجان  موقت  جمعه  امام  حیدری، 
عرض  ضمن  یادواره،  این  سخنران  نخستین 
ایام فاطمیه؛ یاد و  تسلیت بمناسبت فرارسیدن 
راه حق گرامیداشت و  تمام شهیداِن  خاطره ی 
در  گوینی  لری  اصغر  علی  شهادت  کرد:  عنوان 
آن  به  زیارت  برای  که  زمانی  شاهچراغ،  حرم 
حادثه  این  افتاد.  اتفاق  بود  رفته  مقدس  مکان 
رقم خورد؟  اشخاصی  توسط چه  توسط  تلخ  ی 
داعش  تروریستی  گروه  از  که  افرادی  دست  به 
آمریکاست،  ی  آورده  پدید  داعش  و  بودند 
همین  اصلی  دشمن  کنیم  فراموش  نباید  پس 
آمریکایی است که گروه هایی همچون داعش را 

به وجودآورده است.
اقدام  از  حیدری  ها،  گفته  این  ی  ادامه  در 
باعث  شرکت گهرزمین و آموزش و پرورش که 
این گردهمایی با شکوه که نماد همبستگی ملی 

بود، تقدیر کرد.
فالح،  بزرگداشت،  مراسم  این  ی  ادامه  در 
مدیر عامل شرکت سنگ آهن گهرزمین ضمن 
گرامیداشت مقام واالی شهدا و خانواده ی شهدا، 

بیان داشت: مرگ بر آمریکای واقعی صرفا شعار 
دانش  شما  پیروزی  و  درس خواندن  در  نیست، 

آموزان است.
اینکه شما با درس خواندن خود و طی درجات 
های  پیروزی  موجب  بتوانید  تحصیالتی  عالیه 
صنعت  جمله  از  مختلف  های  زمینه  در  پیاپی 
باشید آن وقت دست هر دشمنی از کشور کوتاه 
خواهد شد. تمیدواریم شما دانش آموزان امروز، 
میران و مهندسان، پزشکان و متخصصان بزرگ 
آینده باشید که وجودتان موجب تعالی کشور در 

تمامی زمینه هاست.

فالح افزود: برای تشویق دانش آموزان و تقدیر 
در  گهرزمین  آنان شرکت  مجاهدت  و  تالش  از 
المپیادها  در  که  آموزانی  دانش  از  تا  دارد  نظر 
شرکت و کسب رتبه کرده اند و همینطور دانش 
و دو  رقمی  رتبه ی تک  در کنکور  آموزانی که 

رقمی آوردند، با نظر فرمانداری تقدیر شود.
وی خاطرنشان کرد: هر دانش آموزی که امسال 
رتبه ی اول شهر را داشته باشد و همچنین آن 
دانش آموزانی که در کنکور، رتبه های تک رقمی 
و دو رقمی رشته های مرتبط با کار در گهرزمین 

را داشته باشند تقدیر خواهد شد.

و  آموزش  مسوولین  از  افزود:  ادامه  در  وی 
آموزشی  های  دوره  برگزاری  خواستار  پرورش 
بهتر  معلمانی  بتوانند  تا  هستیم  معلمان  برای 
دانش  درواقع  باشند.  داشته  آموزان  دانش  برای 
آموزان آینده سازان کشور هستند و مهم است 
بیشتر  توجهی  سازان  آینده  این  آموزش  به  که 

شود.
این مراسم با اجرای برنامه های مختلف از جمله 

اجرای سرود سالم فرمانده همراه بود.
شهدای  های  خانواده  از  مراسم  این  پایان  در 

معلم و دانش آموز تجلیل بعمل آمد.

به همت شرکت سنگ آهن گهرزمین و آموزش و پرورش سیرجان صورت گرفت؛ 

برگزاری بزرگداشت شهدای معلم و دانش آموز سیرجان 
      زهرا شهسواری

صفحه 2
?

صفحه 7
?

آگهی تجدید  فراخوان مناقصـه عمومی یک مرحله ای تامین نیروی انسانی 

نگهداری و راهبردی تاسیسات بیمارستان امام رضا)ع( و معاونت آموزشی

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای 
تامین نیروی انسانی نگهداری و راهبردی تاسیسات بیمارستان امام رضا)ع( و معاونت آموزشی  

به شماره 2001092962000038 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه 
ازدریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )ستاد( به آدرس  www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی 

مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ  انتشار مناقصه در سامانه :  روز چهارشنبه 1401/09/23  

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 14:45 روز پنج شنبه تاریخ 1401/10/01 
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 14:45 روز چهارشنبه تاریخ 1401/10/14                               

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 9 روز شنبه تاریخ 1401/10/17 
زمان  جلسه توجیهی : ساعت 10 روز یکشنبه مورخ 1401/10/11

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

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

روابط  عمومی دانشکده علوم پزشکی سیرجان
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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 1401/09/23 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 18:00 روز پنجشنبـه  تاریخ 1401/10/01
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز دوشنبـه  تاریخ 1401/10/12

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 12:00 روز سـه شنبــــه  تاریخ 1401/10/13 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

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

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات و 
نصب و راه اندازی دوربین مداربسته آرامستان سیرجان

 شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی

)شرح مختصر؛ خرید تجهیزات و نصب و راه اندازی دوربین مداربسته آرامستان سیرجان( 
2001096398000004  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 1401/09/23 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 12:00 روز پنجشنبـه  تاریخ 1401/10/01
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا سـاعت 12:00 روز شنبـه  تاریخ  1401/10/11

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 12:00 روز دو شنبــــه  تاریخ 1401/10/12 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

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

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 
بهســــازی پــــارک بنفشــــــه 

 شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی

                      )شرح مختصر؛ بهســــازی پــــارک بنفشــــه( 
2001005674000187  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 
درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی 

را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1401/09/16 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز شنبـه تاریخ 1401/09/26
مهلت زمانی ارائه پیشنهـــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز چهارشنبـه  تاریخ 1401/10/07

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 09:00 صبح روز پنج شنبه  تاریخ 1401/10/08 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

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

شهرداری  نجف شهر دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

آگهی تجدید مناقصه عمومی شهرداری نجف شهر

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

تهیه و اجــرای دوربیـــن های نظارتـــی سطــح شهــر نجــف شهـر
به شماره 2001090657000012  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
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کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir به آدرس  الکترونیکی دولت )ستاد(  تدارکات  درگاه سامانه 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1401/09/23 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 18:00 روز پنجشنبـه  تاریخ 1401/10/01
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز دوشنبـه  تاریخ 1401/10/12

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 10:30 روز سـه شنبــــه  تاریخ 1401/10/13 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

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

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 
تهیه مصالح و تکمیل سوله ورزشی آبـــاده

 شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی

                        )شرح مختصر؛ تهیه مصالح و تکمیل سوله ورزشی آباده( 
2001005674000186  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 



زنان فقیر آسیب پذیرتر از مردان فقیر
سمیرا آتش افروز: آیا زنان بیشتر در معرض فقر قرار دارند؟- مسئله فقر 
زنان را با چه آسیب هایی مواجه می کند؟- فقر زنانه جامعه را به چه سمتی 
می برد؟ فقر مسئله ای است که همیشه دامنگیر زنان بوده به طوری که زنان 

همیشه نسبت به مردان بیشتر در معرض فقر قرار داشته اند .
زنان  مالکیت  درصد  و  بوده  مردان  تملک  در  همواره  منابع  و  ثروت   
باآنکه  زنان  روستایی  مناطق  در  مثال  عنوان  به  است.  بوده  ناچیز  همواره 
سهم عمده ای در کار کشاورزی دارند اما فقط مالک یک درصد زمین های 
کشاورزی  هستند. می توان گفت در سال های اخیر و طی یک دهه گذشته 
زنان فقیرتر هم شده اند و هم میزان فقر مطلق در میان زنان بیشتر شده 

است.
همچنین تقسیم کار جنسیتی باعث می شود زنان برای گذران زندگی متکی 
به درامد مردان باشند و اشتغال آنها مهم و ضروری شمرده نشود. مسائلی  
همچون سهم ارث نابرابر زن و مرد در فقر زنان نقش دارد با قانون ارث توزیع 
ثروت میان زن و مرد به طور غیر عادالنه صورت می گیرد و همین مسئله نیز 

در فقیر شدن زنان نسبت به مردان اثر گذار است .
هرچند فقر واقعیتی تلخ است و زن و مرد هم نمی شناسد اما فقر در زنان 
ابعاد و عمق بیشتری دارد و می تواند نقطه ای بر آغاز بسیاری از آسیب های 
اجتماعی و تهدیدی برای سالمت کل جامعه باشد. بنا به گفته جامعه شناسان 
تعداد زنان سرپرست خانوار بی کار افزایش داشته و عالوه بر این نیز شمار 
افزایش  به  نیز رو  زنان بی خانمان و اصطالحا کارتن خواب و حاشیه نشین 
گذاشته است. به عبارتی بخشی از زنان که اکنون مسئولیت سرپرستی خانوار 
را بر دوش دارند، خود قربانی معضالت و مشکالت اجتماعی هستند که بدون 
داشتن شغل و درامد خاصی مسئولیت بیشتری که همان تامین نیازهای 
خانواده و فرزندان است را هم عهده دار شده اند و نیازمند کمک و حمایتی 

فراتر از مستمری نهادهای حمایتی هستند.
 در واقع زنانی که مهارت و توانمندی الزم برای بدست آوردن شغلی که 
تامین کننده درآمد و نیاز خانواده تحت سرپرستی شان را ندارند به ناچار 
وارد بازار کار غیررسمی و ناامنی می شوند که مقدمه ای برای ورود آن ها به 
چرخه ای از آسیب های اجتماعی است.وقتی جامعه راهکاری برای حل مساله 
فقر نداشته باشد، این زنان مجبور به حل مشکل فقر به صورت فردی خواهند 
شد که این راه حل های فردی ممکن است همیشه با ارزش های اجتماعی 
و انسانی منطبق نباشد. فقر اقتصادی می تواند زمینه ساز انحراف و کج روی 
شود و زنان را به سمت مشاغلی بکشاند که هم برای خود آن ها و هم برای 
جامعه آسیب زا باشد و ورود به مشاغلی غیر رسمی و غیرقانونی به صورت 
معضالتی همچون تن فروشی ، فروش نوزاد، فروش مواد مخدر، کار در اماکن 
ناامن و پر خطر عواقب خود رانشان می دهد. همچنین افراد تحت سرپرستی 
این زنان  که شامل کودکان هستند نیز ممکن است به دلیل فقر از چرخه ی 
تحصیل خارج و برای تامین هزینه های خانوار وارد بازار کار شوند که این 

خود یک آسیب اجتماعی جدی خواهد بود.
*جامعه شناس

    خبر
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 رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی با بیان این که روزانه 5 هزار و 500 تا ۶ هزار 
تن مرغ گرم در سطح کشور عرضه می شود، گفت: »با توجه به کاهش سرانۀ مصرف، ماهانه 
۱0 تا ۱5 هزار تن از این میزان مازاد بر نیاز کشور است«. ویافزود: »وضعیت کنونی بازار مرغ  
تاسف بار است چراکه مرغ هایی که امروز وارد بازار می شود، با نرخ هر قطعه جوجه ۱5 هزار 
تومان تولید شده است که براین اساس تولیدکننده در فروش هر کیلو مرغ ۱5 تا ۱۶ هزار 

تومان زیان می کند«.  

 ماهانه ۱۵هزار 
تن گوشت مرغ 

مازاد تولید 
می شود

 دریافت  دریافت 300300 تومان برای هر مترمکعب برداشت غیرمجاز آب  تومان برای هر مترمکعب برداشت غیرمجاز آب 
مدیرکل آب کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی جزئیات افزایش قیمت آب بهای مورد استفاده در بخش کشاورزی در بخش های 
منابع آب زیرزمینی، آب جاری و پایاب سدها را اعالم کرد.به گفتۀ وی، بر اساس بودجه سال جاری، مبلغ حق النظاره برای هر 
مترمکعب از چاه های مجاز 30 تومان و چا ه های غیرمجاز 300 تومان تعیین شده است.وی توضیح داد: »چاه های غیرمجاز با 
وجود این که کنتور ندارند وزارت نیرو از میزان برداشت صورت گرفته از منابع آبی برآورد دارد و مبالغ دریافتی بر این اساس 
دریافت می شود«.»برای استفاده از آب های جاری نیز با عنوان تثبیت آب بهای زراعی در مناطقی که دولت شبکۀ مدرن ایجاد 

کرده   دو درصد ارزش محصول و برای برداشت های سنتی یک درصد ارزش محصول دریافت می شود«.

خبــر

تضاد طبقاتی و اختالف فقیر و غنی در سیرجان روز 
وخیم تر  مدام  و وضعیت  است  افزایش  در حال  روز  به 
می شود. شکافی که در نتیجه مدیریت ناکارآمد اقتصادی 
از بین تمام آسیب های معیشتی و  ایجاد شده است و 
به  را  زنان  میانه  این  می زند،  شهر  به  که  فرهنگی ئی 
دارند،  نابرابر  جامعه ی  یک  در  که  موقعیتی  واسطه ی 
داده  قرار  معاش  امرار  چالش هاِی  دستخوش  بیشتر 
ا ست.اگر تا دیروز متکدیان زن اغلب از اتباع افغانستان 
چهارراه ها  سر  شان  فرزندان  با  که  بودند  پاکستان  یا 
تکدی گری می کردند حاال زنان سیرجانی ئی که از قشر 
پایین جامعه هستند هم اضافه شده اند. این آگهی که 
گواه  شده  زده  دو  منطقه  شهرداری  عابربانک  روی  بر 
بر وجود زنانی ست که اگر بنا به هر دلیلی همسرشان 
تامین  پس  از  نمی توانند  راحتی  به  بدهند  از دست  را 
مایحتاج زندگی شان بر بیایند. حال ممکن است با انتشار 
سرپرست  سیرجانِی  زن  یک  دل نوشته ی  این  عکس 
این  مالی  مشکل  و  بیفتند  راه  به  خّیران  خانوار، خیل 
زن سیرجانی، موقتا با واریز کمک های خیرخواهانه ی 
ریز و درشت مردم مهربان سیرجان حل شود اما بعدش 
او  به  دیگری،  به  دادن  ماهی  جای  به  می گویند  چه؟ 
کمک  صورت  در  حتا  بنابراین  بدهید.  یاد  ماهیگیری 
خیران این مساله مسّکن موقت است و درد را می خواباند 
ولی عالج نمی کند. نهایتا این زن باید چه کند؟ این زن 
و همه ی زن های دیگری که سرپرست خانوار هستند و 
فشار اقتصادی زیادی را در این تورم و اقتصاد کلنگی 
با  مقایسه  دارند تحمل می کنند. فشاری که در  شده 

مردان سرپرست خانوار قابل مقایسه نیست. 
چرا قابل مقایسه نیست؟ چون شرایط بازار کار و جذب 
شدن در آن و شرایط دستمزدها برابر نیست. برابر که چه 
عرض کنم، حتا نزدیک هم نیست. مشاغلی که به دنبال 
بودن،  اغلب مجرد  نیروی  زن هستند، متاسفانه  جذب 
روابط عمومی باال و ظاهر آراسته را به عنوان سه مالک 
مهم گذاشته اند که از زن متقاضی کار می خواهند و این 
سه معیار برای بسیاری از زنان طبقه ی ضعیف جامعه 
همچون زنی که این آگهی را نوشته دور از واقعیت است 

و حتا انتظار زیادی ست.
آمار رسمی چه می گوید؟

مطابق آمار رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از 
سال ۸5 تا ۱400 تعداد زنان سرپرست خانور در ایران از 
یک میلیون و ۶00 هزار نفر به 3 میلیون و 400 هزار نفر 
افزایش یافته است. گزارش های وزارت رفاه در سال 97 
از این حکایت داشت که در آن زمان، حدود 33 درصد از 
زنان سرپرست خانوار در ایران زیر خط فقر قرار داشتند، 
اما با توجه به تورم سه سال گذشته اقتصاد ایران و عدم 
افزایش دستمزدها متناسب با نرخ تورم، بعید نیست که 
در شرایط کنونی حداقل 50 درصد زنان سرپرست ایرانی 

معادل یک میلیون و 700 هزار نفر زیر خط فقر قرار 
آمارهای  این که مطابق  نکته مهم دیگر  باشند.  داشته 
رسمی، از حدود 3 میلیون و 400 هزار زن سرپرست 
خانوار در ایران، در مجموع حدود یک میلیون و 500 
هزار نفر از آنها تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی 
میلیون  یک  به جای  کنیم  فرض  اگر  حال  دارند.  قرار 
هزار  و 700  میلیون  تمام یک  نفر، عمال  هزار  و 500 
زن سرپرست خانوار زیر خط فقر تحت پوشش نهادهای 
تفاوتی  هیچ  عمال  بازهم  باشند،  داشته  قرار  حمایتی 
زیرا  شود،  نمی  ایجاد  زنان  این  معیشتی  وضعیت  در 
مستمری ماهانه کمیته امداد و بهزیستی بسته به تعداد 

تا یک میلیون و 320  اعضای خانوار ماهانه بین 420 
هزار تومان است که عمال نمی تواند دردی از مشکالت 
معیشتی زنان سرپرست خانوار و خانواده های آنها دوا 
کند. صرف نظر از مستمری اندک، پرداخت وام هایی که 
معموال فقط به تعداد کمی از زنان سرپرست خانوار تعلق 
می گیرد و البته بعضی حمایت های بیمه اِی ناکافی از 
زنان سرپرست خانوار در ایران، عمال هیچ گونه حمایت 
دیگری از خانوارهای زن سرپرست کشورمان انجام نمی 
شود و به صورت کلی، اساسا نظام حمایت مناسبی از 
ندارد؛ مساله ای  ایران وجود  زنان سرپرست خانوار در 
که باعث شده است خانوارهای زن سرپرست در شرایط 
تورمی بیش از خانوارهای مرد سرپرست تحت فشارهای 

معیشتی قرار گیرند.
در برخی مواقع نیز که کارفرمایان حاضر به استخدام 
زنان می شوند، معموال در شرایط شغلی و تخصصی برابر، 

حقوق مردان را بیشتر از زنان در نظر می گیرند.
راه حل، پیش پای زنان سیرجان است اگر...

مشکل زنان سرپرست خانوار می توانست زودتر و بهتر 
از این ها حل شود. در شهر جهانی گلیم می بایست زن ها 
مشغول  گلیم بافی  شغل  به  این ها  از  سرگرم تر  خیلی 
باشند. می شد موسسات آموزشی زیادی در بحت آموزش 
هنر گلیم بافی به زنان ورود کنند و از طرف دیگر شرکت 
وام  دادن  به  مشغول  درخورد  اقدامی  در  که  گل گهر 
خوداشتغالی به صاحبان ایده برای کسب و کار است، در 
جبران مردانه بودن فضای معدنی، دست کم برای اعطای 
این وام، زنان و به ویژه زنان سرپرست خانوار را در اولویت 
قرار بدهد و این وام را برای راه اندازی کسب و کارهای 
خانگی مثل تهیه دار و ابزار و نخ و مواد اولیه گلیم بافی 

و صنعت بسته بندِی گلیم به زنان بدهد. 
فقط هم بحث یک گلیم بافی ساده نیست. بحث اتصال 
بی واسطه به یک اقتصاد جهانی است. صنایع وابسته ی 
سیرجان  خود  در  می توانند  که  نیستند  کم  هم  گلیم 
و  ریسی  نخ  پس  می خواهد  نخ  گلیم  بگیرند.  شکل 
رنگرزی هم رونق می گیرد. صنعت بسته بندی گلیم هم 
که نشان سیرجان داشته باشد مهم است. یا خود معادن 
مگر لباس مخصوص کار نیاز ندارند؟ چرا تمام آن را به 

خیاطان سیرجانی سفارش ندهند؟

وضعیت وخیم تر اقتصادی زنان سرپرست خانوار به نسبت مردان

رنج دو چندان زنان سیرجانی
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شهرداری سیرجان در نظر دارد؛
  تعداد 13 قطعه زمین  مسکونی واقع در فاز )دو - چهار( اراضی موصوف به ملک زاده 

با قیمت پایه کارشناسی  رسمی دادگستری و از طریق مزایده عمومی با بهره گیری از 

 )setadiran.ir( به نشانی )سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد

به فروش برساند.       شماره مزایده: 2001005674000004     

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان

شماره فاز
قطعه

مساحت
)مترمربع(

قیمت پایه
)میلیون ریال(

1220325020000

2220425020000

32205259/1820734/4

4220625020000

5220727426030

6221424923655

7221525020000

شماره فاز
قطعه

مساحت
)مترمربع(

قیمت پایه
)میلیون ریال(

8221625020000

9221725020000

10221825020000

11225925021250

12226125021250

13451248/4523602/75

**************

ف
ردی

ف
ردی

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:
1-برگزاری تجدید مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل 
خرید و دریافت اسناد مزایده )ودیعه( ارسال قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان 

پذیر می باشد.
2-کلیه اطالعات امالک و مستغالت شامل مشخصات، شرایط و نحوه واگذاری د راسناد مزایده موجود می باشد.

3-عالقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی) توکن( با شماره های ذیل تماس 
حاصل نمایند. مرکز پشتیبانی و راهبردی سامانه: 021-41934

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها در سایت )www.setadiran.ir( بخش ثبت نام/ پروفایل مزایده گر موجود است.

آگهی خرید  
 Heater Bobbin Of Ring Stand Size 340 

کارخانه نورد بردسیرمجتمع جهان فوالد سیرجان
شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در نظر دارد نسبت به 

Heater Bobbin Of Ring Stand Size 340   
 اقدام نماید؛ لذا از تأمین کنندگان معتبر که دارای توانایی مناسب و سوابق 
و تجارب مورد قبول می باشند، دعوت به عمل می آید، حداکثر یک هفته از 
تاریخ چاپ آگهی نسبت به اعالم آمادگی خود اقدام نمایند. بدیهی است بعد 

از تاریخ فوق به هیچ درخواستی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

واحد تدارکات و خرید شرکت  مجتمع  جهان فوالد سیرجان

     Heater Bobbin Of Ring Stand Size  340  لیست مشخصات
کارخانه نورد در سایت اینترنتی 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 اجرایی ـ توان مالی ـ توان 

تجهیزاتی ـ توان فنی و قراردادهای در خصوص موضوع مناقصه تا قبل از پایان تاریخ 

 h.sabzalipour@sjscosteel.com  اعالم شده فوق به آدرس ایمیل

تکمیل فرم خود اظهاری تامین کنندگان و ارسال به همراه مستندات مربوطه طبق چک 

لیست مربوطه  )دانلود از طریق سایت sjsco.ir  در بخش خرید و فروش(

* ارائه مدارک و سوابق هیچگونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد 
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جواد آکسون، متولد 1367، متاهل، 
نوع  فرزند دختر دوساله.  داراي یک 
 13 از  شدید.  شنواي  کم  معلولیت: 
درباره  خودش  و  شده  مبتال  سالگي 
بوده.  خدا  خواست  میگوید:  علتش 
ناشنواي مادرزاد نبوده و تا 20 سالگي 
مي شنیده،  انسان ها  بقیه  مثل  هنوز 
عصبي  شنوایي اش  کم  بهتر.  شاید 
آسیب  گوش  عصب های  و  است 
کجاي  هیچ  هنوز  مي گوید:  دیده اند. 
نکرده اند.  عمل  گوش  عصب  دنیا 
ارشد  کارشناس  جواد  تحصیالت 
عمران است. او فوق دیپلم معماري و 
دیپلم جوشکاري آرگون و دیپلم برق 
عمران  مهندس  و  دارد  هم  صنعتي 

است.
 این قضیه چقدر از زندگي شما رو 
براي  اینکه  و  داد؟  قرار  تاثیر  تحت 

درمان پزشکان چه جوابي دادند؟
همه زندگي من رو. همه... سالمتي 
نعمت بسیار ارزشمندي هست خیلي. 
ولي من یجورایي مدیون این جریان 

هم هستم.
 چطور مگر؟

و  کشیدم  سختي  خیلي  روزهاي 
خیلي  رفتم.  کلنجار  موضوع  این  با 
تحمل  رنج  درد  چقدر  بود.  سخت 
تابي  بي  که  شب هایي  چه  و  کردم 
شنواییم  دادن  دست  از  و  میکردم 
بود. ولي من یک  باور  قابل  برام غیر 
بار براي همیشه حسابي غصه خوردم. 
به  گفتم  بیراه  و  بد  زدم.  زار  حسابي 
خودم و سرنوشت و تقدیر و همه چیز 
دیگه  براي همیشه.  بار  یه  فقط  ولي 
من تصمیم گرفتم قوي باشم. تصمیم 
به  گرفتم  تصمیم  گرفتم.  مبارزه  به 
نیستم.  ناتوان  من  کنم  ثابت  انسانها 
اسم  به  دارن  ذهنشون  تو  اوني  من 
یک معلول نیستم. شاید اگه این اتفاق 
نیفتاده بود، من هرگز اعتماد بنفس 
باالیي پیدا نمي کردم. آخه من قبل از 
نداشتم.  بنفس  اعتماد  زیاد  معلولیت 
دنیایي  به  گام  معلولیت  از  بعد  ولي 
بسیار عجیب و ارزشمندي گذاشتم و 

پیشرفت و مبارزه رو انتخاب هر روز 
خود کردم. بسیار روزهاي سخت نفس 
پیروزي ها  و  از شکستها  مملو  گیري 
داشتم اما هرگز ناامید نشدم و نخواهم 
شد. هرگز زانو نزدم و نخواهم زد. حتا 
اگر قد آسمان از شانه هام پایین تر بیاد. 
هرشخصي یه کتابي از زندگي خودش 
تو ذهنش داره. کتاب زندگي من یک 
آخرش  و  و شیرین هست  تلخ  رمان 

مبهم.
 هر دو گوش شما کم شنواست؟

بقیه  با  گوش  عصب  متاسفانه  بله. 
عصب  مي کنه.  فرق  گوش  مشکالت 
اگه یکي ضعیف بشه، اون یکي رو هم 

تخریب میکنه.
 براي درمان اقدام نکردید؟

تهران  رفتم.  درمان  برا  جاها  خیلي 
.کرمان. یزد. همه گفتن عصب گوش 
شما آسیب دیده و فقط باید سمعک 
گران  سمعک هاي  کنید.  استفاده 
تهیه  بدبختي  به  هم  چندتا  قیمت 
درستي  جواب  متاسفانه  ولي  کردیم 

نمیدادند.
متوجه  که  باري  اولین  خاطره ي   

شدي کم شنوایي را تعریف کن.
متوجه  که  بود  سربازي  خدمت  تو 
ولي  شدم  شنوایي  شدید  کاهش 
پایان  کارت  و  آخر  تا  کردم  خدمت 
خدمت گرفتم و وارد مرحله جدید و 

سختي از زندگي شدم.
 در پوشش بهزیستي هم هستي؟

بله یعني همه معلوالن میرن تحت 
پوشش بهزیستي.

 حمایت شان به چه صورت است؟
بود  گفته  بهزیستي  رییس  اخیرا   
به  سیرجان  در  معلوالن  خانواده ي 

حمایت ویژه نیاز دارند.
بهزیستي  حمایت؟  کدوم  حمایت! 
هیچ  توش  که  بود  قبري  مثل  سابق 
بیکاري  سال   9 من  نبود.  مرده اي 
کشیدم. 9 سال به هر کس و ناکسي 
بهزیستي  سال  کار.9  برا  انداختم  رو 
نتونست براي من تحصیل کرده تحت 
حمایت خودش یه شغل پیدا کنه چه 
وقتي  واقعا  دیگه.  حمایت  به  برسه 

مي گیره.  خندم  میاد  حمایت  اسم 
که  مي دونه  خدا  فقط  میدونه  خدا 
چقدر سختي کشیدم. خیلي وضعیت 
خیلي.  هست،  بد  سیرجان  معلوالن 
نون  به  بخدا  هستن  هاشون  خیلي 
دوا  خرج  کلي  هستند.  محتاج  شب 
هزینه  کلي  معلوالن  دارند.  درمون 
کس  هیچ  و  دارن  زندگي  مخارج  و 
هم صداشونو نشنید. معلوالن جامعه 

سیرجان اصال حال خوبي ندارند.
شما  مثل  شرایطي  که  کساني   
اطرافیان چطور  که  دارند  نیاز  دارند. 

درکشان کنند؟
متاسفانه هنوز تو سیرجان یا تو ایران 
نسبت  معلول  با یک  ارتباط  فرهنگ 
ضعیف  بسیار  داره  که  معلولیتي  به 
پایین  این  از  معلول  جامعه  و  است 
بودن سطح درک بسیار رنج مي برند 
و همینطور از نبودن زیرساخت هایي 

براي رفاه عموم معلوالن.
گیر  کاري  چرا  سال  نه  آن   

نیاوردید؟ بهزیستي چي میگفت؟
عدم بکارگیري معلوالن و اشتغال اونا 
معلول  یک  مشکل  و  رنج  بزرگترین 
هست. به خصوص تو شهر معدني و 
ثروتمندي مثل سیرجاناین یک کلمه 
همانطور  و  هست  دار  خنده  کامال 
با  بي معني تو شهري که هرکجاشو 
انگشت سوراخ کنن یک معدن میزنه 
بیرون. خیرین کمک کنن؟ نمي خواد 
کمک کنن فقط معلوالن رو نسبت به 
توانایي که دارن پذیرش کنن. بعد از 
مدتي میبینید که چطور ریشه فقر تو 
جامعه معلول کم رنگ مي شه.سهمیه 
ناچیز  تنها  نه  معلوالن  درصدي   3
هست بلکه پوچ هست و هیچ شرکتي 
اشتغال  سهمیه  این  نمیکنه  رعایت 
رو .به خدا ما تو معلولیت مون مقصر 
نیستیم. خواست خدا بوده. هیچ کس 

دوست نداره ناقص و معلول باشه.
»معلولیت  جمله ي  همه  انگار 
محدودیت نیست« را شعاري میدانند!

به  ببینید وقتي میگن شغل نسبت 
توانایي اونا یعني کسي که از ناحیه پا 
معلول هست هرگز فوتبالیست خوبي 

نشسته  والیبال  مي تونه  ولي  نمیشه 
خوبي بازي کنه. اگه هر شرکت تابع 
از معلوالن  نفر  این معادن سالي سه 
ما  سال  یک  توي  مي کرد،  رو جذب 
معلول بیکار نداشتیم تو سیرجان. کو 
گوش شنوا؟  کو درک؟ کو مهرباني و 
انسان، سالمتي  انسان دوستي؟ عمر 
قدرت  و  مقام  انسان،  ثروت  انسان، 
هست.  امانت  یک  آدم  دست  همش 
اینارو  مي تونه  بخواد  خدا  زمان  هر 
بگیره ولي آدما قدرت درک این جمله 

و حقیقت رو ندارن.
 وضعیت فرهنگ مردم در برخورد 

با معلوالن و زیرساخت شهري را در 
این باره چگونه مي بیني؟

سازي  فرهنگ  هیچ  که  شهر  توي 
نیست.  سازي  مناسب  هیچ  نیست. 
نیست.  معلوالن  برا  اشتغالي  هیچ 
درک  عدم  اول  رو  آسیب  بزرگترین 
معلوالن  به  مردم  ناشایست  رفتار  و 
میزنن. دوم عدم بکارگیري معلوالن و 
نبود شغل براي معلول به جامعه آسیب 
دیده ضربه نهایي رو میزند. بزرگترین 
رنج ترحم بیجاي شهروندان نسبت به 
از  رو  معلوالن  که  معلول هست  یک 
جامعه دور مي کنه. معلوالن احتیاجي 

به ترحم ندارن بلکه احتیاج به درک 
دارن که بفهمن شرایط یک معلول رو 
. یک معلول بیشتر از هر انسان دیگه 
روي  بتونه  تا  داره  شغل  به  احتیاج 
پاي خودش بایسته. تا بتونه تشکیل 
خانواده بده و فرد مفیدي براي جامعه 
و  درمون  دوا  پس  از  بتونه  تا  باشه. 
مخارج سر سام آور بر بیاد.یک معلول 
بیشتر از همه احتیاج به مسکن داره. 

چرا   . داره  رفاهي  امکانات  به  نیاز 
که  معلوالن  به  شهري  مسووالن 
خارج  گوش  از  رو  پنبهها  مي رسن 
عکس  چهارتا  فقط  و  نمي کنن 
به  مي گیرن و وعده هاي سر خرمن 
این جامعه ي آسیب دیده میدن؟ چرا 
توي هیچ بانکي هیچ کدام از کارمندان 
با زبان اشاره آشنایي ندارن و آموزش 
ناشنوا  معلول  یه  اگه  که  نمي بینن 
مراجعه کرد، بتونن به راحتي باهاش 
رو  مشکلشون  و  کنن  برقرار  ارتباط 
حل کنن و همین طور توي ارگانهاي 
دولتي. چرا تو هیچ بانکي امکانات خط 
بریل وجود نداره که یه نابینا بتونه به 
رو  بانکي  و  اداري  کارهاي  راحتي 
خودش بدون نیاز به دیگري انجام بده 
ادارات. چرا معابر  بقیه  و همین طور 
شهري سامان دهي و مناسب سازي 
نمیشن و قشرهاي مختلف معلول در 

نظر گرفته نمي شن؟ 
  چرا تو این شهر با این همه ثروت 
حتا  که  بکشن  رنج  باید  معلوالن 
نمیتونن از وسایل حمل نقل عمومي 
به خاطر عدم مناسب  استفاده کنن. 

سازي.
نابینایان  که  چالش هایي  درباره 
که  افرادي  یا  هستن  مواجه  باهاش 
فلج هستند و ویلچرنشین حرف زدید 
افرادي  که  هایي  به چالش  راجع  اما 
مثل شما باهاش روبرو هستند، چیزي 
نگفتید. مخصوصا توي محیط شهري.

هست  روش  اسمش  ناشنوا  جامعه 
ناشنوا. متاسفانه خیلي از مردم وقتي 
متوجه  ناشنوا  فرد  و  میگن  چي  یه 
نمیشه، شروع مي کنن به فریاد زدن یا 
حرکات بي پایه و اساس. بدون اونکه 

توجه کنند این فرد ناشنوا هست چه 
پس  نمي شنوه.  نزنم  چه  بزنم  داد 
صحبت  شمرده  یا  بنویسم  براشون 
کنم تا فرد ناشنوا لب خوني کنه. یا 
این  عصبي  شنواي  کم  فرد  یک  در 
متوجه  که  هست  جوري  بیماري 
صداها مي شه اما مثل این هست که 
حروف الفبا به هم ریخته باشه. مثال 
اگه شما بگید جارو اونا فکر مي کنن 
یک  .با  هست  اینجوري  پارو.  میگید 
فرد ناشنوا یا نیم شنوا اول اگه زبان 
اشاره بلد هست کسي باید با اون زبان 
صحبت کنن. اگرم بلدنبودن که مردم 
یا  نوشتن  با  باید  نیستن  بلد  عادي 
ارتباط  کردن  و شمرده صحبت  آرام 
برقرار کنن. ولي ادارات و بانک ها و 
معدني  و  تجاري  بزرگ  شرکت هاي 
از  دوتا  یا  یک  حداقل  باید  حتما 
که  کنن  ریزي  برنامه  رو  کارمندان 
زبان اشاره رو بیاموزن تا با ناشنوایان 

تو اداره ها ارتباط برقرار کنن .
درس  بجاي  وپرورش  آموزش  و 
هاي الکي باید حتما این زبان اشاره 
از درس هاي مدرسه یک  رو جزوي 
چند دوره قرار بده و بزرگترین مشکل 
قشر  این  هستش  اشتغال  ناشنوایان 
وضعیت جسماني وکاري خوبي دارن 
امر باعث  اما شنوایي ندارن و همین 
شده بهانه اي براي عدم پذیرش این 
افراد باشه. و بهانه هایي نظیر ایمني 
رو  نمیکنه  قبول  معتمد  پزشک  یا 
این هست  بعدي  .بعد مشکل  میارن 
که به معلوالن میگن آزمون امتحان 
باید  معلوالن  که  صورتي  در  بدید. 
بقیه  با  نه  ولي  بدن  امتحان  آزمون 
بلکه باید معلوالن با هم رقابت کنن و 
آزموني بین خود معلوالن برگذار بشه 
و هرکدام نمره حد نصاب رو گرفت، 
و چرایي  بدون هیچ چون  بشه  پذیر 
این  توانمندي  مناسب  جایگاه  در  و 

شخص.
براي من خیلي سخت گذشت  خیلي. 
خیلي  خریدم  جون  به  رو  مشکالت 
استقامت  خیلي  کردم.  ها  التماس 
بابوو چي  زندگي.  این  از  بابوو  کردم. 

نامردمي ها.۱3  این  از  نکشیدیم  که 
کردیم  تمرین  شکسته  بال  با  سال 
براي پرواز. 9 سال با خون دل خوردن 
تالش میکردیم تو گرما و سرما دستان 
پینه زده برا یه لقمه نون حالل برا پول 
زندگي که هیچ کسي صدامو نشنوه 
خودمو  زندگي  هدف  به  بتونم  که 
نزدیک تر کنم. به چه آدمایي که رو 
نزدم. چه غرورهایي که شکسته نشد.  
مردم  که  اینه  سازي  فرهنگ  اولین 
فقط  که  فردي  یک  که  بگیرن  یاد 
و  کر  لزومن  و  نیست  کر  نمیشنوه، 
الل نیست. ناشنواست. یک فردي که 
از ناحیه پا معلولیت داره فلج نیست. 
معلول جسمي حرکتي ست. یک فرد 
یا  نابینا  نیست  کور  نداره  بینایي  که 

کم بیناست.
جدید  رییس  براي  پیشنهادي   

اداره بهزیستي ندارید؟
یک  واقع  در  بهزیستي  جدید  مدیر 
اسب زین شده را تحویل نگرفته بلکه 
یک سازمان پر از چالش و کمبودها رو 
تحویل گرفته. همه باید به یاري مدیر 
جدید بیایند تا مشکالت معلوالن کم 
بشه و رفع موانع بشه. باید کشتي به 
گل نشسته ي معلوالن و بهزیستي رو 
بیرون آورد و دوباره به راه انداخت.من 
بار ها و بارها ایده مشاور شهردار در 
امور مناسب سازي شهري و معلوالن 
رو دادم ولي هیچ کس توجه نکرده. 
چرا ما نباید یه مشاور در امور عمراني 
خود  از  سازي  مناسب  و  شهري  و 
شهرداري  تو  معلوالن  براي  معلوالن 
هاي  پروژه  از  باشیم؟کلي  داشته 
قبل  هاي  سال  از  معلوالن  مسکن 
همین.وقتي  بخاطر  هست  بالتکلیف 
ما هنوز پروژه هاي قبلي رو ندادیم به 
معلوالن، چطور مي تونیم وعده خونه 
دار شدن بقیه معلوالن رو بدیم؟مدیر 
جدید بهزیستي آدم پرتالشي هست 
براش  گذشته  از  چالش  خیلي  ولي 

گذاشتن. دست تنهاست. 
بحث  توي  و  کنن  کمکش  باید 
جامعه  معیشت  و  مسکن  و  اشتغال 

معلول یاریش کنند.

گپی با معلول ناشنوا ولی توانمنِد سیرجانی؛

امان از نامردمی ها
      سمیرا سرچمی
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شهرداری سیرجان در نظر دارد؛
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11225925021250

12226125021250

13451248/4523602/75

**************

ف
ردی

ف
ردی

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:
1-برگزاری تجدید مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل 
خرید و دریافت اسناد مزایده )ودیعه( ارسال قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان 

پذیر می باشد.
2-کلیه اطالعات امالک و مستغالت شامل مشخصات، شرایط و نحوه واگذاری د راسناد مزایده موجود می باشد.

3-عالقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی) توکن( با شماره های ذیل تماس 
حاصل نمایند. مرکز پشتیبانی و راهبردی سامانه: 021-41934

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها در سایت )www.setadiran.ir( بخش ثبت نام/ پروفایل مزایده گر موجود است.

آگهی خرید  
 Heater Bobbin Of Ring Stand Size 340 

کارخانه نورد بردسیرمجتمع جهان فوالد سیرجان
شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در نظر دارد نسبت به 

Heater Bobbin Of Ring Stand Size 340   
 اقدام نماید؛ لذا از تأمین کنندگان معتبر که دارای توانایی مناسب و سوابق 
و تجارب مورد قبول می باشند، دعوت به عمل می آید، حداکثر یک هفته از 
تاریخ چاپ آگهی نسبت به اعالم آمادگی خود اقدام نمایند. بدیهی است بعد 

از تاریخ فوق به هیچ درخواستی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

واحد تدارکات و خرید شرکت  مجتمع  جهان فوالد سیرجان

     Heater Bobbin Of Ring Stand Size  340  لیست مشخصات
کارخانه نورد در سایت اینترنتی 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 اجرایی ـ توان مالی ـ توان 

تجهیزاتی ـ توان فنی و قراردادهای در خصوص موضوع مناقصه تا قبل از پایان تاریخ 

 h.sabzalipour@sjscosteel.com  اعالم شده فوق به آدرس ایمیل

تکمیل فرم خود اظهاری تامین کنندگان و ارسال به همراه مستندات مربوطه طبق چک 

لیست مربوطه  )دانلود از طریق سایت sjsco.ir  در بخش خرید و فروش(

* ارائه مدارک و سوابق هیچگونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد 
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مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان با اشاره به افزایش ۱0 برابری مصرف گاز در زمستان 
در بخش های تجاری و خانگی، خواستار صرفه جویی در مصرف گاز شد و گفت: »به ازای هر 
درجه کاهش دما، ۶ درصد در مصرف گاز صرفه  جویی می شود و این سبب می شود حدود 
50 تا ۶0 درصد مبلغ گازبهای خانه ها کاهش یابد«. فالح همچنین با بیان این که تعرفه 
گاز صنایع تغییر نکرده است و قرار نیست گاز گران شود، افزود: »تعرفه گاز اماکن تجاری، 

آموزشی، ورزشی، خیریه، دولتی و  کشاورزی از سال 99 تغییر نکرده است«.

 افزایش ۱0 
برابری مصرف 
گاز در زمستان

 توزیع و مصرف سم دیازینون مایع و جامد ممنوع است توزیع و مصرف سم دیازینون مایع و جامد ممنوع است
مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان گفت: »تولید، توزیع و مصرف سم دیازینون با انواع فرموالسیون های 

مایع و جامد از تاریخ 3۱ شهریورماه سال جاری از سوی سازمان حفظ نباتات ممنوع اعالم شده است«.
ناظمی افزود: »در صورت مشاهدۀ توزیع این سم در داروخانه های گیاه پزشکی، با متخلفین برابر مقررات و موازین قانونی 
برخورد می شود«.سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان، وی اظهار کرد: »با توجه به برخی از گزارش ها در خصوص مشاهدۀ 
این سم در تعدادی از داروخانه های گیاه پزشکی، الزم است به کلیۀ بهره برداران یادآوری شود، هرگونه توزیع و مصرف این 

آفت کش ممنوع است«.

خبــر

به  گاز  کنتور  و  علمک  نصب  برای  تقاضا 
ماه های  از  بیشتر  سرما  فصل  در  خصوص 
حالی  در  پروسه  این  اما  است.  سال  دیگر 
اما  انجام شود  بسیار سریع  که می توانست 
در گیر و دار روال اداری و نوبت های طوالنی 
و کمبودها قرار می گیرد و بسیار طوالنی تر 
از آنچه که تصور شود به طول می انجامد و 
همین امر باعث شده گالیه های مردمی را در 

پی داشته باشد.

یا کنتور گاز موجود نیست یا علمک
ماه طول  از شش  »ساختمان سازی من کمتر 
که  است  ۸ماه  به  نزدیک  االن  ولی  کشیده 
و  ام  داده  گاز  علمک  و  کنتور  نصب  درخواست 
به  که  زمان  هر  کنیم.  می  سر  گاز  بدون  هنوز 
نداریم  یا گفتند علمک  مراجعه کردم  اداره  این 
از  ایم  باید صبر کنید درخواست داده  یا کنتور، 
کرمان، حل می شود. اصال دلسوز مردم نیستند 

و پیگیر نمی شوند.
 اما در همین مدت به اداره ی برق برای نصب 
کنتور رفتم و به من گفتند که ترانس نداریم یا 
خودت با هزینه شخصی تهیه کن یا این که باید 
صبر کنی و در نوبت بمانی تا خودمان ترانس را 
نصب کنیم. که کار من حل شد اما در مراجعه 
به اداره ی گاز، می گویند فقط خودمان باید نصب 
کنیم و باید در نوبت بمانی. حاال  چه دو ماه در 
و  نیست  مهم  برای شان  ماه،  یا ۱0  بمانی  نوبت 
نه علمکی  انعام ندهیم  به پیمانکار  تا زمانی که 
نصب می شود نه کنتوری. من خودم  تا زمانی 
که 3 میلیون انعام ندادم علمک برای من نصب 

نکردند.«
بدقول اند

»هر چه بگویم از بدقولی و دیر آمدن و معطلی 
نصاب علمک گاز، کم گفته ام. حتا مبلغی را هم به 

عنوان انعام پرداخت کردم با این وجود کلی در 
نوبت بودم. هم شرکت های مجری هم نصاب ها، 
خیلی شهروندان را به دردسر می اندازند. کاری 
که می توانند خیلی زود انجام دهند، 4 5 ماه آن 
را طول می دهند. به خصوص زمستان که  خیلی 
علمک نیست و می گویند باید از کرمان بیاید و 
کمبود داریم. مشکل از پیمانکار هم هست که 
یک تعداد از کنتور ها را برای نورچشمی هاشون 
می  نشناسند،  را  کسی  اگر  اما  می دارند.  نگه 
یک  تا  کنید  صبر  کمبوده...  نداریم...  گویند، 

هفته، ده روز و....«
باید بررسی شود، شاید پرونده ناقص باشد

این  در  تا  کردیم،  صحبت  گاز  اداره  رییس  با 
نیکخواه،  محسن  شویم.  جویا  رو  او  نظر  رابطه 
در رابطه با تاخیر در نصب علمک گاز در برخی 
موارد، چنین توضیح داد: »حدود چهار ماه است 
است  شده  محول  من  به  گاز  اداره  ریاست  که 
و در این مدت من با افزایش تعداد پیمانکاران 
سعی کردم مشکل نصب علمک و کنتور گاز را تا 

حدودی حل کنم. 
اما در بسیاری موارد نواقصی هست که تا رفع 
عنوان  به  کرد  نصب  را  علمک  نمی توان  نشود 
ساختمانی  پروانه  ساختمان،  یک  شاید  مثال، 
نداشته باشد یا شاید پرونده ی آن ناقص است، در 
کل باید بررسی شود که علت این تاخیر در نصب 

علمک یا کنتور چه بوده است.
 البته این مورد را باید یادآور شوم که مرحله ی 
تاییدیه  گاز باید از سوی سازمان نظام مهندسی 
صورت بگیرد و شاید هنوز تاییدیه ی اداره ی گاز 
صورت نگرفته باشد. البته پروسه اداری باید طی 
شود که ابتدا و بعد از اینکه شهروندان درخواست 
خود را در دفاتر خدمات  دولت  اشتراک پذیری را 
ثبت کردند و اطالعات وی ثبت شد، این اطالعات 
از طریق سامانه به این اداره می رسد و بعد باید 
برای نصب کنتور اقدام شود.پس باید دید که در 
هیچ کدام از این مراحل یعنی از نصب انشعاب تا 

وصل  کنتور هیچ مشکلی وجود نداشته باشد و 
البته باید مشکل توزیع شبکه هم وجود نداشته 

باشد.«
نصب  گاز  کنتور  خواهند  می  همه  سرما،  وقت 

کنند
رییس اداره گاز شهرستان در تکمیل توضیحات 
خود گفت: »در مدت سه ماهه ی گذشته بالغ بر 
۱۱00 علمک در کل شهرستان  نصب کردیم که 
این موضوع در کل استان رکوردی می باشد و برای 
این ادعا، مستندات موجود است و ارایه می دهیم. 
همین طور در شهرستان ۱2 بیل مکانیکی برای  
کنند.  می  کار  در حال  در شهرستان  گازرسانی 
مشکل اینجاست که وقت سرما، همه می خواهند 

کاری می شود که باید برای آن برنامه ریزی کرد کنتور نصب کنند و این باعث شلوغی و ترافیک 
و البته ما هم حق می دهیم به شهروندان ولی 
شدن  روزرسانی  به  حاِل  در  اداره  این  کم  کم 
است که  کمی صبوری مردم نیاز است. در حال 
حاضر سه پیمانکار داریم و هر پیمانکار در سه 
جبهه ی کاری فعالیت می کنند. واینکه شهر رو 
سال  از  انشعابات  سری  یک  و  است  توسعه  به 
گذشته داریم که در اولویت کاری هستند و افراد 
باید بیایند و بگویدکه از فالن منطقه هستند و 

اکیپی فرستاده تا به کار آن ها رسیدگی شود.«
تاثیر انعام به پیمانکار در نصب علمک

رییس اداره گاز شهرستان در این رابطه که آیا 
صحت دارد برخی از افراد برای نصب علمک یا 

این  و  کنند  می  دریافت  هم  انعامی  گاز،  کنتور 
افراد را در اولویت کاری خود قرار می دهند گفت: 
»اگر موردی وجود داشته باشد که برای من این 
ادعا محرز شود قطعا پیگیری و برخورد خواهم 
موجود  وفور  به  کنتور  اداره،  در  اکنون  اما  کرد. 
در  هم  علمک  و  کنتور  نصب  اکیپ   5 و  است 

شهرستان در حال فعالیت هستند.«
از 20 روز  البته  به روز می شوند،  درخواست ها 

آینده
محسن نیکخواه در پاسخ به این سوال که روزانه  
پیمانکارارن گذاشته  این  اختیار  چند علمک در 
روزانه  نیست.  صورت  این  »به  گفت:  شود  می 

نزدیک به 25 علمک نصب می شود. 
و  هست  شدن  روز  به  حال  در  ما  تقاضای 
درخواست های ما 300 الی400  مورد رو بیشتر 
دیگر  آینده  روز   20 ظرف  شود  تمام  نداریم 
درخواست های ما به روز می شود و فقط می ماند 
به  اما  دارد.  طوالنی  پروسه ی  که  شبکه  توسعه 
طور استاندارد به این صورت است که هر پیمانکار 
حدود 7 علمک نصب کند این در موردی ست که 
به روز باشد ولی االن ما داریم روزی 30 علمک 
نصب می کنیم و این یعنی 50 الی۶0 خانوار و 
علمک  یک  نصب  با  باشد  مسکونی  مجتمع  اگر 
مشکل 40 خانوار حل می شود و باید گفت که 

استاندارد بر اساس میزان نیاز است.«
در شهرستان افت گاز نخواهیم داشت

که،  سوال  این  به  پاسخ  در  نیکخواه  محسن 
در  گاز  فشار  افت  با  گذشته  روز  دو  یکی  طی 
برخی مناطق شهرستان مواجه بودیم آیا امسال 
هیچ  »به  افزود:  داشت؟  خواهیم  گاز  فشار  افت 
عنوان. در شهرستان افت فشار نداریم و در کل 
جزو  هم  سیرجان  و  داریم  گاز  پایداری  استان 
ندارد.  مشکلی  هیچ  که  شهرستان هایی ست 
شهروندان در چنین مواردی حتما با سامانه ۱94 
تماس بگیرند تا سرویس دهی صورت گیرد شاید 

مشکل در آن منطقه از رگالتور گاز بوده باشد.«

گزارشی از گالیه های همشهریان و مشکالت اداره گاز، 

پروسه پردردسر نصب علمک گاز
      لیال گلزاری

  عکس: سید محسن فروزنده

  رییس اداره گاز: »در مدت سه ماهه ی گذشته 
نصب  شهرستان   کل  در  علمک   1100 بر  بالغ 
رکوردی  استان  کل  در  موضوع  این  که  کردیم 
می باشد و برای این ادعا، مستندات موجود است 
و ارایه می دهیم. همین طور در شهرستان 12 بیل 
گازرسانی در شهرستان در حال  برای   مکانیکی 
کار می کنند. مشکل اینجاست که وقت سرما، همه 
می خواهند کنتور نصب کنند و این باعث شلوغی 

و ترافیک کاری می شود.
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آگهی تجدید  فراخوان مناقصـه عمومی یک مرحله ای تامین نیروی انسانی 

نگهداری و راهبردی تاسیسات بیمارستان امام رضا)ع( و معاونت آموزشی

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای 
تامین نیروی انسانی نگهداری و راهبردی تاسیسات بیمارستان امام رضا)ع( و معاونت آموزشی  

به شماره 2001092962000038 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه 
ازدریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )ستاد( به آدرس  www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی 

مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ  انتشار مناقصه در سامانه :  روز چهارشنبه 1401/09/23  

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 14:45 روز پنج شنبه تاریخ 1401/10/01 
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 14:45 روز چهارشنبه تاریخ 1401/10/14                               

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 9 روز شنبه تاریخ 1401/10/17 
زمان  جلسه توجیهی : ساعت 10 روز یکشنبه مورخ 1401/10/11

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

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

روابط  عمومی دانشکده علوم پزشکی سیرجان

ل (
 او
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ن ) 
ـا

رج
سی

ی 
دار

ـر
هـ

ه ش
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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 1401/09/23 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 18:00 روز پنجشنبـه  تاریخ 1401/10/01
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز دوشنبـه  تاریخ 1401/10/12

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 12:00 روز سـه شنبــــه  تاریخ 1401/10/13 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

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

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات و 
نصب و راه اندازی دوربین مداربسته آرامستان سیرجان

 شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی

)شرح مختصر؛ خرید تجهیزات و نصب و راه اندازی دوربین مداربسته آرامستان سیرجان( 
2001096398000004  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 1401/09/23 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 12:00 روز پنجشنبـه  تاریخ 1401/10/01
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا سـاعت 12:00 روز شنبـه  تاریخ  1401/10/11

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 12:00 روز دو شنبــــه  تاریخ 1401/10/12 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

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

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 
بهســــازی پــــارک بنفشــــــه 

 شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی

                      )شرح مختصر؛ بهســــازی پــــارک بنفشــــه( 
2001005674000187  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 
درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی 

را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1401/09/16 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز شنبـه تاریخ 1401/09/26
مهلت زمانی ارائه پیشنهـــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز چهارشنبـه  تاریخ 1401/10/07

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 09:00 صبح روز پنج شنبه  تاریخ 1401/10/08 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

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

شهرداری  نجف شهر دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

آگهی تجدید مناقصه عمومی شهرداری نجف شهر

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

تهیه و اجــرای دوربیـــن های نظارتـــی سطــح شهــر نجــف شهـر
به شماره 2001090657000012  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

ل (
 او

ت 
نوب

ن ) 
ـا

رج
 سی

ری
ردا

ــ
شه

ـه 
صـ

ناق
م

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 1401/09/23 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 18:00 روز پنجشنبـه  تاریخ 1401/10/01
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز دوشنبـه  تاریخ 1401/10/12

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 10:30 روز سـه شنبــــه  تاریخ 1401/10/13 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

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

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 
تهیه مصالح و تکمیل سوله ورزشی آبـــاده

 شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی

                        )شرح مختصر؛ تهیه مصالح و تکمیل سوله ورزشی آباده( 
2001005674000186  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 



ویترین آخر

روزنامه اعتماد نوشت: واقعیت آن است که بیشترین لطمه روزنامه اعتماد نوشت: واقعیت آن است که بیشترین لطمه 
را به امنیت کشور بی اعتمادی مردم نسبت به دادگاه های را به امنیت کشور بی اعتمادی مردم نسبت به دادگاه های 
غیرعلنی و غیرشفاف و صدور احکام و اجرای شائبه برانگیز غیرعلنی و غیرشفاف و صدور احکام و اجرای شائبه برانگیز 
این احکام می زند. جای خالی شفافیت در حوادث این روز ها این احکام می زند. جای خالی شفافیت در حوادث این روز ها 

و احکام قضایی صادره بیش از پیش خودنمایی می کند. و احکام قضایی صادره بیش از پیش خودنمایی می کند. 
حقوقدانان و وکالی مجرب و عالماِن دلسوز در این چند حقوقدانان و وکالی مجرب و عالماِن دلسوز در این چند 
روز اشکاالت و ایرادات حقوقی و، اما و اگر های جدی به روند روز اشکاالت و ایرادات حقوقی و، اما و اگر های جدی به روند 
دادرسی، صدور و نهایتا اجرای این احکام و نیز تناسب بین دادرسی، صدور و نهایتا اجرای این احکام و نیز تناسب بین 
جرم و مجازات در احکام صادره وارد کرده اند که مهم ترین جرم و مجازات در احکام صادره وارد کرده اند که مهم ترین 
اجرای  در  عجله  و  دادرسی  فرآیند  شفافیت  عدم  به  اجرای آن ها  در  عجله  و  دادرسی  فرآیند  شفافیت  عدم  به  آن ها 

احکام بیست روزه از زمان دستگیری برمی گردد.احکام بیست روزه از زمان دستگیری برمی گردد.
امنیت  به  را  لطمه  بیشترین  که  است  آن  امنیت واقعیت  به  را  لطمه  بیشترین  که  است  آن  واقعیت 
و  غیرعلنی  دادگاه های  به  نسبت  مردم  بی اعتمادی  و کشور  غیرعلنی  دادگاه های  به  نسبت  مردم  بی اعتمادی  کشور 
غیرشفاف و صدور احکام و اجرای شائبه برانگیز این احکام غیرشفاف و صدور احکام و اجرای شائبه برانگیز این احکام 
اعتراضات  به  نسبت  جامعه  است  ممکن  چگونه  اعتراضات می زند.  به  نسبت  جامعه  است  ممکن  چگونه  می زند. 
دادگاه  جزییات  از  اطالعاتی  هیچ گونه  ولی  باشد،  دادگاه حساس  جزییات  از  اطالعاتی  هیچ گونه  ولی  باشد،  حساس 
متهمان و فرآیند دادرسی آن ها نداشته باشند؟ مردم از کجا متهمان و فرآیند دادرسی آن ها نداشته باشند؟ مردم از کجا 
بدانند متهمان چه کرده اند و افعال آن ها منطبق بر کدام بدانند متهمان چه کرده اند و افعال آن ها منطبق بر کدام 
نهایتا  تا  احکام  مراحل صدور  آیا همه  و  بوده  قانونی  نهایتا ماده  تا  احکام  مراحل صدور  آیا همه  و  بوده  قانونی  ماده 

اجرای آن ها قانونی بوده است یا خیر؟اجرای آن ها قانونی بوده است یا خیر؟
براساس  دادگاه ها  این  احکام  که  نیست  شفاف  براساس برای مان  دادگاه ها  این  احکام  که  نیست  شفاف  برای مان 
چه فرآیند حقوقی و قانونی صادر شده و آیا وکیل پرونده چه فرآیند حقوقی و قانونی صادر شده و آیا وکیل پرونده 
ایراداتی به احکام دادگاه بدوی و سپس دادنامه شعبه دیوان ایراداتی به احکام دادگاه بدوی و سپس دادنامه شعبه دیوان 
عالی کشور به ذهن شان رسیده است یا خیر؟ باز هم شفاف عالی کشور به ذهن شان رسیده است یا خیر؟ باز هم شفاف 
نیست که اگر وکال ایرادی به احکام داشته اند آیا از امکان نیست که اگر وکال ایرادی به احکام داشته اند آیا از امکان 
قانونی استفاده از اعاده دادرسی مجدد از دیوان عالی کشور قانونی استفاده از اعاده دادرسی مجدد از دیوان عالی کشور 
کوچک ترین  دادگاه  و  وکال  آیا  اینکه  و  خیر؟  یا  کوچک ترین نموده اند  دادگاه  و  وکال  آیا  اینکه  و  خیر؟  یا  نموده اند 
نموده اند  دم  اولیای  از  و گذشت  رضایت  اخذ  برای  نموده اند تالشی  دم  اولیای  از  و گذشت  رضایت  اخذ  برای  تالشی 

یا خیر؟یا خیر؟
اعدام  بر  قانونی  امکان  و  ضرورت  کدام  اینکه  نهایتا  اعدام و  بر  قانونی  امکان  و  ضرورت  کدام  اینکه  نهایتا  و 
دستگیرشدگان در کمتر از یک ماه از زمان دستگیری ایشان دستگیرشدگان در کمتر از یک ماه از زمان دستگیری ایشان 
صحه می گذارد؟ این ها و صد ها سوال بی پاسخ معلول عدم صحه می گذارد؟ این ها و صد ها سوال بی پاسخ معلول عدم 
شفافیت اقدامات قضایی این روزهاست که به نظر می رسد شفافیت اقدامات قضایی این روزهاست که به نظر می رسد 
برای  اقدام  و  عمل  نیازمند  سمپوزیوم  و  همایش  از  برای فراتر  اقدام  و  عمل  نیازمند  سمپوزیوم  و  همایش  از  فراتر 
تحقق و ارتقای شفافیت هستیم. پیش تر گفته بودیم اگر تحقق و ارتقای شفافیت هستیم. پیش تر گفته بودیم اگر 
شهروندان جامعه احساس کنند که قوه قضاییه ای مستقل شهروندان جامعه احساس کنند که قوه قضاییه ای مستقل 
از  عمده ای  بخش  دارد  وجود  شهروندی  حقوق  حامی  از و  عمده ای  بخش  دارد  وجود  شهروندی  حقوق  حامی  و 
مع االسف  که  می رسد  سرانجام  به  منازعات  و  مع االسف مشکالت  که  می رسد  سرانجام  به  منازعات  و  مشکالت 
تاکنون متاسفانه در ایجاد این نگاه بین شهروندان و ارتقای تاکنون متاسفانه در ایجاد این نگاه بین شهروندان و ارتقای 
نشده  حاصل  توفیقی  روز ها  این  اقدامات  شفافیت  نشده عملی  حاصل  توفیقی  روز ها  این  اقدامات  شفافیت  عملی 

است.است.

       گوناگون

چهره  محبوبیت  چرایی  چهره   محبوبیت  چرایی  ایران:  ایران:عصر  عصر 
شهید  صدر،  موسی  امام  چون  شهید هایی  صدر،  موسی  امام  چون  هایی 
بهشتی و آیت اهلل طالقانی، حتی سال ها بهشتی و آیت اهلل طالقانی، حتی سال ها 
که  است  موضوعی  آنها،  فقدان  از  که بعد  است  موضوعی  آنها،  فقدان  از  بعد 
مطالعه و تأمل در آن را به روحانیون امروز مطالعه و تأمل در آن را به روحانیون امروز 
ایران ، به ویژه روحانیون صاحب منصب و ایران ، به ویژه روحانیون صاحب منصب و 
تریبون بسیار تا بسیار توصیه می کنیم.تریبون بسیار تا بسیار توصیه می کنیم.

و  محبوبیت  این  عامل  مهم ترین  و    محبوبیت  این  عامل  مهم ترین    
گفتار  بزرگواران،  آن  کالم  بی نظیر  گفتار نفوذ  بزرگواران،  آن  کالم  بی نظیر  نفوذ 
با  مداراجویانه شان  رفتار  و  با محترمانه  مداراجویانه شان  رفتار  و  محترمانه 
نماز  متدین  نه  سان،  بدین  بود.  نماز جامعه  متدین  نه  سان،  بدین  بود.  جامعه 
باحجاب  نه  خور،  عرق  نه  و  خوان  باحجاب شب  نه  خور،  عرق  نه  و  خوان  شب 
و  خود  بین  حجاب،  بی  نه  و  پوشیه  و و  خود  بین  حجاب،  بی  نه  و  پوشیه  و 
توهین  و  تفاخر  مانند  دیوارهایی  توهین آنها  و  تفاخر  مانند  دیوارهایی  آنها 
آنها  مسلک  به  اگر  حتی  و  آنها نمی دیدند  مسلک  به  اگر  حتی  و  نمی دیدند 
می پسندیدند  را  مرام شان  می پسندیدند نمی رفتند،  را  مرام شان  نمی رفتند، 
احترام  برایشان  و  داشتند  دوست شان  احترام و  برایشان  و  داشتند  دوست شان  و 

قلبی قائل بودند.قلبی قائل بودند.
    حال چرا روحانیون امروز را به مطالعه     حال چرا روحانیون امروز را به مطالعه 
می خوانیم؟  فرا  خود  پیشینیان  می خوانیم؟ رفتار  فرا  خود  پیشینیان  رفتار 
نگران کننده  و  پرتکرار  سخنان  اش  نگران کننده علت  و  پرتکرار  سخنان  اش  علت 
روحانیونی مانند آیت اهلل علم الهدی است روحانیونی مانند آیت اهلل علم الهدی است 
در  روحانیت،  تاریخی  سنت  برخالف  در که  روحانیت،  تاریخی  سنت  برخالف  که 
کالم شان کمتر نشانه ای از ادبیات پدرانه کالم شان کمتر نشانه ای از ادبیات پدرانه 
و  دارد  وجود  محور  مدارا  و  برادرانه  و و  دارد  وجود  محور  مدارا  و  برادرانه  و 
و  یک سویه  قضاوت  را  فضائل  این  و جای  یک سویه  قضاوت  را  فضائل  این  جای 
سخت گیرانه نسبت به مردم گرفته است.سخت گیرانه نسبت به مردم گرفته است.

آقای  سخنان  این  مثال  عنوان  به  آقای    سخنان  این  مثال  عنوان  به    
بدحجابی  زنان  بخوانید:  را  بدحجابی علم الهدی  زنان  بخوانید:  را  علم الهدی 
کشف  عمدی  طور  به  خیابان  در  کشف که  عمدی  طور  به  خیابان  در  که 
فردی  مسئله  یک  نه  می کنند،  فردی حجاب  مسئله  یک  نه  می کنند،  حجاب 
که  پیوسته اند  بهم  شبکه  یک  که بلکه  پیوسته اند  بهم  شبکه  یک  بلکه 
و  معاند  شبکه های  با  مستقیم  طور  و به  معاند  شبکه های  با  مستقیم  طور  به 

گروهک های نفاق ارتباط دارند.گروهک های نفاق ارتباط دارند.
سید  االسالم  حجه  از  بشنوید  یا  سید      االسالم  حجه  از  بشنوید  یا      
اعدام  از  استقبال  در  که  خاتمی  اعدام احمد  از  استقبال  در  که  خاتمی  احمد 
قضائیه  قوه  از  گفت:  شکاری  قضائیه محسن  قوه  از  گفت:  شکاری  محسن 
را  اغتشاشگر  اولین  که  می کنیم  را تشکر  اغتشاشگر  اولین  که  می کنیم  تشکر 

پای چوبه دار فرستاد.پای چوبه دار فرستاد.
االسالم  حجه  سخن  بخوانید  نیز  و  االسالم    حجه  سخن  بخوانید  نیز  و    
عضو  و  نماینده  نقدعلی  عضو محمدتقی  و  نماینده  نقدعلی  محمدتقی 
این  در  که  مجلس  حقوقی  این کمیسیون  در  که  مجلس  حقوقی  کمیسیون 
شکاری،  محسن  اعدام  حکم  گفت:  شکاری، باره  محسن  اعدام  حکم  گفت:  باره 

مبارک است.مبارک است.
   این که بخشی از زنان جامعه ایران    این که بخشی از زنان جامعه ایران 
را به خاطر بی حجابی، مرتبط مستقیم را به خاطر بی حجابی، مرتبط مستقیم 
نفاق  های  گروهک  و  معاند  نفاق شبکه های  های  گروهک  و  معاند  شبکه های 
حتی   - جوان  یک  اعدام  از  یا  حتی بنامند   - جوان  یک  اعدام  از  یا  بنامند 
این   - باشد  هم  مجرم  و  گناهکار  این اگر   - باشد  هم  مجرم  و  گناهکار  اگر 
را  را  آن  حتی  و  آیند  وجد  به  را چنین  را  آن  حتی  و  آیند  وجد  به  چنین 
تاریخ  کجای  در  واقعاً  بدانند،  تاریخ مبارک  کجای  در  واقعاً  بدانند،  مبارک 
آیا  است؟  داشته  سابقه  شیعه  آیا روحانیت  است؟  داشته  سابقه  شیعه  روحانیت 
طباطبایی،  عالمه  بروجردی،  آیت اهلل  طباطبایی، اگر  عالمه  بروجردی،  آیت اهلل  اگر 
آیت  طالقانی،  اهلل  آیت  بهشتی،  آیت آیت اهلل  طالقانی،  اهلل  آیت  بهشتی،  آیت اهلل 
نجفی،  مرعشی  اهلل  آیت  بهجت،  نجفی، اهلل  مرعشی  اهلل  آیت  بهجت،  اهلل 
زنده  صدر  موسی  امام  و  مطهری  زنده شهید  صدر  موسی  امام  و  مطهری  شهید 
بودند این ادبیات را به کار می بردند و به بودند این ادبیات را به کار می بردند و به 
جای ابراز تأسف از این که کار جوانی از جای ابراز تأسف از این که کار جوانی از 
طناب  که  رسیده  بدان جا  جامعه  طناب همین  که  رسیده  بدان جا  جامعه  همین 
دار به دور گردنش ببندند و باالی چوبه دار به دور گردنش ببندند و باالی چوبه 
و  می گفتند  باد  مبارک  بفرستندش،  و دار  می گفتند  باد  مبارک  بفرستندش،  دار 
سپاس که اعدامش کردید؟ آیا این ادبیات سپاس که اعدامش کردید؟ آیا این ادبیات 
روحانیت اصیل شیعه است که در طول روحانیت اصیل شیعه است که در طول 

تاریخ، پناهگاه مردم بوده اند؟تاریخ، پناهگاه مردم بوده اند؟
و  نگفته اند  منبرها  همین  در  مگر  و    نگفته اند  منبرها  همین  در  مگر    
علی  حضرت  که  است  نیامده  تاریخ  علی در  حضرت  که  است  نیامده  تاریخ  در 

در  جمل،  جنگ  در  پیروزی  از  بعد  در )ع(  جمل،  جنگ  در  پیروزی  از  بعد  )ع( 
و  می گشتند  دشمن  کشته شدگان  و میان  می گشتند  دشمن  کشته شدگان  میان 
به حال شان افسوس می خوردند و اشک به حال شان افسوس می خوردند و اشک 
و  کجا  شریف  رفتار  آن  می ریختند؟  و غم  کجا  شریف  رفتار  آن  می ریختند؟  غم 

این کردار عجیب کجا؟!این کردار عجیب کجا؟!
و  آلود  اتهام  و  قهرآمیز  ادبیات  ا ین  و    آلود  اتهام  و  قهرآمیز  ادبیات  ا ین    
از موضع باالی برخی روحانیون است که از موضع باالی برخی روحانیون است که 
باعث فرقت میان مردم و روحانیت شده و باعث فرقت میان مردم و روحانیت شده و 
کار بدانجا رسیده که عده ای برای نشان کار بدانجا رسیده که عده ای برای نشان 
دادن اعتراض خود به این رویه ها، روی به دادن اعتراض خود به این رویه ها، روی به 
البته کار آنها  اند که  البته کار آنها عمامه پرانی آورده  اند که  عمامه پرانی آورده 
نیز مخالف حق آزادی پوشش و نارواست نیز مخالف حق آزادی پوشش و نارواست 
توان  نمی  را  ریشه ها  روی،  هر  به  توان ولی  نمی  را  ریشه ها  روی،  هر  به  ولی 

نادیده انگاشت.نادیده انگاشت.
  اگر پیامبر عظیم الشأن اسالم )ص(   اگر پیامبر عظیم الشأن اسالم )ص( 
همانند این قبیل روحانیون رفتار می کرد همانند این قبیل روحانیون رفتار می کرد 
و به جای آن که رحمه للعالمین باشد ، و به جای آن که رحمه للعالمین باشد ، 
گفتار و رفتاری پر از طعن و غضب و اتهام گفتار و رفتاری پر از طعن و غضب و اتهام 
و تحقیر داشت، اسالم در همان مکه که و تحقیر داشت، اسالم در همان مکه که 
زاده شد، می ماند و می مرد ولی او حتی زاده شد، می ماند و می مرد ولی او حتی 
نگران غیبت مرد عنودی بود که هر روز نگران غیبت مرد عنودی بود که هر روز 
زباله  ایشان  مبارک  سر  بر  مسیرش  زباله در  ایشان  مبارک  سر  بر  مسیرش  در 
می ریخت و چون متوجه بیماری اش شد، می ریخت و چون متوجه بیماری اش شد، 

به عیادتش شتافت.به عیادتش شتافت.
هر  به  ایران،  امروز  روحانیون  اگر  هر      به  ایران،  امروز  روحانیون  اگر      
امام  رفتار  باشند  نداشته  تمایلی  امام دلیلی  رفتار  باشند  نداشته  تمایلی  دلیلی 
را  طالقانی  و  بهشتی  و  صدر  را موسی  طالقانی  و  بهشتی  و  صدر  موسی 
کنند، چه خوب می شود چند  کنند، چه خوب می شود چند بازخوانی  بازخوانی 
گفتار  دیگر  بار  و  بگذارند  وقت  گفتار روزی  دیگر  بار  و  بگذارند  وقت  روزی 
دوست  محمد  حضرت  الهی  رفتار  دوست و  محمد  حضرت  الهی  رفتار  و 
داشتنی)ص( را مطالعه و مرور کنند و در داشتنی)ص( را مطالعه و مرور کنند و در 
خلوت با رفتار خود بسنجند و با رفتاری خلوت با رفتار خود بسنجند و با رفتاری 
نزدیک تر به آن نازنین، به جامعه بازگردند.نزدیک تر به آن نازنین، به جامعه بازگردند.

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

ویراستار:ساراسرمد
مدیر بازرگانی: مصطفیکریمی

چاپ :  مهدویکرمان
نشانی: سیرجان،بلواردکترصادقیروبرویداروخانهآریا

ورودی زیبای سیرجان! )دور برگردان منطقه ویژه(

علی مطهری: »گرایش به شرق و رها کردن غرب« سیاست 
درستی نیست

نماینده تهران در مجلس دهم در خصوص بیانیه مشترک چین با عربستان که در آن نماینده تهران در مجلس دهم در خصوص بیانیه مشترک چین با عربستان که در آن 
مسائلی علیه ایران مطرح شده بود، گفت: باید عبرت بگیریم که این سیاست گرایش به مسائلی علیه ایران مطرح شده بود، گفت: باید عبرت بگیریم که این سیاست گرایش به 
شرق و رها کردن غرب سیاست درستی نیست. وی افزود: آنچه رئیس جمهور چین امضا شرق و رها کردن غرب سیاست درستی نیست. وی افزود: آنچه رئیس جمهور چین امضا 
کرد درواقع همه ی خواسته های عربستان بوده است؛ حتی به موضوع جزایر سه گانه ایران کرد درواقع همه ی خواسته های عربستان بوده است؛ حتی به موضوع جزایر سه گانه ایران 

هم اشاره کرده است و بنوعی مورد تایید چین هم قرار گرفته است.هم اشاره کرده است و بنوعی مورد تایید چین هم قرار گرفته است.

زوم

 روحانیت شیعه ؛  از »امام موسی صدر و بهشتی و طالقانی« تا »علم الهدی و احمدخاتمی و نقدعلی«!

ایسنا: ایسنا: وزرای امور خارجه وزرای امور خارجه 2727 کشور اروپایی در جلسه ای که امروز در بروکسل  کشور اروپایی در جلسه ای که امروز در بروکسل 
برگزار شد، بسته تحریمی جدیدی را که برگزار شد، بسته تحریمی جدیدی را که 2020 شخصیت و یک نهاد ایرانی را به بهانه  شخصیت و یک نهاد ایرانی را به بهانه 

مسائل حقوق بشری هدف قرار می دهد تصویب کردند.مسائل حقوق بشری هدف قرار می دهد تصویب کردند.
اتحادیه اروپا روز دوشنبه با صدور بیانیه ای همچین اعالم کرد که چهار شخص و اتحادیه اروپا روز دوشنبه با صدور بیانیه ای همچین اعالم کرد که چهار شخص و 
چهار نهاد را هم به اتهام ارسال پهپاد به روسیه برای استفاده علیه اوکراین در لیست چهار نهاد را هم به اتهام ارسال پهپاد به روسیه برای استفاده علیه اوکراین در لیست 

تحریم های خود قرار داده است.تحریم های خود قرار داده است.

دیروز  صبح  علنی  جلسه  در  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان  دیروز   صبح  علنی  جلسه  در  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان  ایسنا:ایسنا: 
)سه شنبه( پس از استماع توضیحات وزیر صنعت، معدن و تجارت، سوال جالل )سه شنبه( پس از استماع توضیحات وزیر صنعت، معدن و تجارت، سوال جالل 
رشیدی کوچی را به رای گذاشت. در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسالمی رشیدی کوچی را به رای گذاشت. در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
با با ۱۱0۱۱0 رای موافق،  رای موافق، ۱25۱25 رای مخالف و  رای مخالف و ۱0۱0 رای ممتنع از  رای ممتنع از 252252 نماینده حاضر عدم  نماینده حاضر عدم 
اقناع خود را از توضیحات وزیر صنعت، معدن و تجارت اعالم کرده و بدین ترتیب اقناع خود را از توضیحات وزیر صنعت، معدن و تجارت اعالم کرده و بدین ترتیب 

وزیر صنعت، معدن و تجارت از مجلس کارت زرد دریافت کرد.وزیر صنعت، معدن و تجارت از مجلس کارت زرد دریافت کرد.

دادگاه های غیرعلنی و غیرشفاف

تحریم های جدید اتحادیه اروپا علیه ایران

کارت زرد مجلس به وزیر صمت

حضور هیأت ۷0 نفره چینی در تهران                                       
و  روابط  توسعه  منظور  به    چین  نخست وزیر  معاون  ُهوا،  چون  و  و   روابط  توسعه  منظور  به    چین  نخست وزیر  معاون  ُهوا،  چون  و  تابناک:تابناک: 
ایران و چین، به همراه یک هیات  ایران و چین، به همراه یک هیات  ساله  فعال سازی همکاری های راهبردی فعال سازی همکاری های راهبردی 2525 ساله 
عالی رتبه سیاسی، اقتصادی، تجاری و فنی، روز دوشنبه وارد تهران شد. این هیات عالی رتبه سیاسی، اقتصادی، تجاری و فنی، روز دوشنبه وارد تهران شد. این هیات 
هفتاد نفره که برای انجام مذاکرات فنی و کارشناسی با مقامات جمهوری اسالمی هفتاد نفره که برای انجام مذاکرات فنی و کارشناسی با مقامات جمهوری اسالمی 
ایران وارد تهران شده اند از روز دوشنبه مالقات های خود را در کمیته های متعدد ایران وارد تهران شده اند از روز دوشنبه مالقات های خود را در کمیته های متعدد 

و بر اساس موضوعات قرارداد و بر اساس موضوعات قرارداد 2525 ساله ایران و چین برگزار کرد. ساله ایران و چین برگزار کرد.

اعالم میزان بدهی خارجی ایران
ایسنا: ایسنا: گزارش جدید بانک مرکزی از گزیده آمارهای اقتصادی نشان می دهد گزارش جدید بانک مرکزی از گزیده آمارهای اقتصادی نشان می دهد 
میزان بدهی های کوتاه مدت کشور یک میلیارد و میزان بدهی های کوتاه مدت کشور یک میلیارد و ۸۸7۸۸7 میلیون دالر و بدهی های  میلیون دالر و بدهی های 
بلند مدت ایران نیز چهار میلیارد و بلند مدت ایران نیز چهار میلیارد و ۶93۶93 میلیون دالر است. از سوی دیگر، معادل  میلیون دالر است. از سوی دیگر، معادل 
یورویی بدهی خارجی ایران، شش میلیارد و یورویی بدهی خارجی ایران، شش میلیارد و ۶7۸۶7۸ میلیون یورو است که چهار  میلیون یورو است که چهار 
میلیارد و میلیارد و 7۶37۶3 میلیون یورو از این میزان، بدهی های میان مدت و بلندمدت بوده  میلیون یورو از این میزان، بدهی های میان مدت و بلندمدت بوده 

و یک میلیارد و و یک میلیارد و 9۱59۱5 میلیون یورو بدهی های کوتاه مدت است. میلیون یورو بدهی های کوتاه مدت است.

تلفن سفارش آگهی: 09133475191
تلفن: 42231335

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

Sokhan_Tazeh :اینستاگرام 
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09135320842 -09132794372

جوشکــاری سیـار

جناب آاقی حاج شهباز حسن پور

کار محترم سرکار خانم حسن پور هم
) نماینده محترم مردم سیرجان و بردسیـر در مجلس شورای اسالمی(

 با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر گرامی تان را خدمت جنابعالی و خانواده 
محترمتان تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم غفران 

الهی و برای بازماندگان  صبری جمیل و اجر جزیل مسئلت داریم.

رئیس و رپسنل شبکه دامپزشکی سیرجان
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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 1401/09/23 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 18:00 روز پنجشنبـه  تاریخ 1401/10/01
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز دوشنبـه  تاریخ 1401/10/12

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 11:00 روز سـه شنبــــه  تاریخ 1401/10/13 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

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

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 
تهیه مصالح و تکمیل سوله ورزشی شماره 2 

 شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی

                        )شرح مختصر؛ تهیه مصالح و تکمیل سوله ورزشی شماره 2( 
2001005674000188  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 

گلری جناب آاقی شهباز حسن پور بی
نماینده محترم مردم شریف سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسالمی

فقدان پدر بزرگوار شما را تسلیت عرض کرده و  برای آن مرحوم از 
ایزد منان، ُعِلِو درجات و غفران الهی مسئلت نموده و برای جنابعالی 

و  خانواده های محترم، صبر و شکیبایی خواستاریم.

شرکت فوالد سیرجان اریانیان

آگهی مزایــده عمومــی
 شمــاره  1401/19/ ز

                       كمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر 

»شصت )60( هزار تن  شرکت معدني و صنعتي گل گهر در نظر دارد 

گندله سنگ آهن با عیار 65.00 درصد« را از اسکه شهید رجائی بندر 

مزایده  برگزاری  طریق  از   FOB صورت  به  تحویل  شرایط  با  عباس 

عمومی به فروش برساند. لذا متقاضیان مي توانند به منظور دریافت 

اسناد مزایده و همچنین اطالع از شرایط مزایده به وبسایت این شرکت 

به نشانی:  www.geg.ir بخش مناقصه و مزایده مراجعه نمایند. 

الزم به ذکر است پاکات پیشنهادی می بایست حداکثر تا ساعت 14:00 روز یکشنبه مورخ 1401/10/04 به نشانی: دفتر 

کمیسیون معامالت مجتمع سیرجان  )کیلومتر 50 جاده شیراز( تحویل داده شود. تاریخ بازگشایی پاکات رأس ساعت  10:00 

روز دوشنبه مورخ 1401/10/05  در محل دفتر کمیسیون معامالت مجتمع سیرجان خواهد بود.

گلری جناب آاقی شهباز حسن پور بی

خانواده  و  جنابعالی  خدمت  را  گرانقدرتان  ابوی  درگذشت  ضایعه 
فقید  آن  برای  احدیت  درگاه  از  نموده،  عرض  تسلیت  محترمتان 
سعید رحمت واسعه الهی و برای عموم بازماندگان صبر و شکیبایی 

مسئلت دارم.

علی اکبر  کریمی پور - شهردار سیرجان

نماینده محترم مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسالمی

گلری جناب آاقی شهباز حسن پور بی
نماینده پرتالش مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسالمی

مصیبت درگذشت پدر گرامی تان را حضور جنابعالی و خانواده محترم
تسلیت و تعزیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم علو 

درجات و برای شما صبر و اجر مسئلت داریم.

رئیس و اعضای شورای اسالمی شهر سیرجان

درگذشت پدر گرامیتان موجب تاثر و تاسف فراوان گشت؛ ولی در برابر تقدیر 

خداوند، چاره ای جز تسلیم و رضا نیست.

و  تسلیت  صمیمانه  محترمتان  خانواده  و  جنابعالی  به  را  جانسوز  فقدان  این 

تعزیت عرض می نماییم و برای شما صبر و اجر و برای آن پدر دلسوز و مومن 

علو درجات را مسئلت داریم.

نماینده محترم مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسالمی

جناب آاقی شهباز حسن پور 

روابط عمومی  و امور بین الملل

شرکت سنگ آهن گهرزمین

از شنیدن خبر فوت پدر گرامیتان که بی شک فردی مومن و با تقوا بوده اند 

محترمتان  خانواده  و  شما  خدمت  را  دردناک  واقعه  این  شدیم.  متاثر  بسیار 

تسلیت عرض می نماییم و از ذات اقدس الهی برای جنابعالی و سایر بستگان 

صبر و شکیبایی و برای آن مرحوم همنشینی با حضرت اباعبداهلل الحسین علیه 

السالم را مسئلت داریم.

نماینده محترم مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسالمی

جناب آاقی شهباز حسن پور 

مدریعامل و اعضای هیات مدریه

شرکت سنگ آهن گهرزمین


