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آگهي فراخــوان تجدیـد شده
 شمــاره  1401/01/ف

فراخوان عمومى شناسايى و ارزيابى كيفى پيمانكاران جهت دعوت به مناقصه با موضوع: 
 )NSX(تامین، نصب و راه اندازی سرور و پیاده سازی شبکه و فایروال مجازی

 شركت معدنى و صنعتى گل گهر )سهامى عام( در نظر دارد نسبت به شناسايى، ارزيابي كيفي و انتخاب 
پيمانكاران واجد شرايط و دارای گواهينامه شورای عالى انفورماتيک با رتبه حداقل 3 در رشته های مرتبط 
)توليد و ارايه رايانه های غير Main Frame يا شبكه داده های رايانه ای و مخابراتى( به منظور دعوت به 
 )NSX(شركت در مناقصه با موضوع تامين، نصب و راه اندازی سرور و پياده سازی شبكه و فايروال مجازی
، با شرايط مندرج در اسناد پيوست فراخوان اقدام نمايد. لذا واجدين شرايط مى توانند به وبسايت اين 
شركت به نشانى www.geg.ir  بخش مناقصه و مزايده مراجعه و نسبت به دريافت، مطالعه و تكميل فرم 
های ارزيابى كيفى و مدارک و فرم های درخواستى همراه با مستندات الزم اقدام و حداكثر تا ساعت 14 
روز يكشنبه مورخ 1401/05/30 پاكات پيشنهادی خود را در محــل دفتركميسيون معـامالت مجتمع و 
يا دبيرخانه دفتر مركزی تهران تحويل نمايند. شركت معدنى و صنعتى گل گهر در قبول و يا رد هريک از 
پيشنهادات بدون نياز به ذكر دليل و بدون جبران خسارت مختار مى باشد.                                                       

                       كمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر 

آگهـي مناقصـــه عمومــي
 شمـاره  1401/25/ع

شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد » ارائه خدمات مشاوره نظارت كارگاهی بر احداث 
نیروگاه اضطراری موتور گازسوز 15 مگاواتی« خود را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به شركت مهندسين 
مشاور دارای گواهي نامه صالحيت خدمات مشاوره با رتبه 1 در رشته نيرو از سازمان مديريت و برنامه ريزی 
كشور واگذار نمايد. لذا متقاضيان مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به وبسايت اين شركت به نشانى 
بخش مناقصه و مزايده مراجعه و اسناد مذكور را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي    WWW.GEG.IR
تأمين كنندگان دانلود نمايند. مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز شنبه مــورخ 1401/06/05 در 
محــل دفتركميسيون معـامالت مجتمع و يا دبيرخانه دفتر مركزی تهران مي باشد. بازديد از محل اجراي 
موضوع مناقصه و حضور در جلسه پرسش و پاسخ روز چهارشنبه مورخ 1401/05/26 مقرر شده است و 
حضور در آن الزامى مى باشد. ضمناً فرمت ضمانت نامه های مورد تهيه مى بايد عينأ مطابق با فرمت ارائه 
شده در اسناد مناقصه باشد. شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول يا رد هر يک از پيشنهادات بدون 

نياز به ذكر دليل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد

                       كمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر 
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    2 0 0 1 0 0 5 6 7 4 0 0 0 0 0 1 شمـــــــاره مزایــــــــــده : 

تاریـــــخ انتشـــــار  آگهــــــی: 1401/05/12   ساعــــت  16:00

مهلت دریافت اسناد مزایده: 1401/05/12 الی 1401/05/26    ساعت 14:00  

تاریـــخ بازدیــــــــــد: 1401/05/12 الــــــــی 1401/06/05  

مهلت ارسال پیشنهــــاد: 1401/05/12   الی 1401/06/06  ساعت 14:00  

تاریــــــخ بازگشایــــــی: 1401/06/07  ساعـــــــــت 13:30  

تاریـــــخ اعالم بـه برنـــــــده:  1401/06/08  ساعــــــت 12:00

شرایط  شركت در  مزایده:

1-سپرده شركت در مزايده بايد به صورت فيش واريز به حساب 3100003361004 بانک ملى شعبه مقداد سيرجان

 و يا بصورت ارائه ضمانت نامه بانكى معتبر باشد.

2-برگزاری تجديد مزايده صرفا از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت مى باشد و كليه مراحل فرآيند مزايده شامل خريد و 

دريافت اسناد مزايده )وديعه( ارسال قيمت و اطالع از وضعيت برنده بودن مزايده گران محترم از اين طريق امكان پذير مى باشد.

3-كليه اطالعات ملک شامل مشخصات، شرايط و نحوه واگذاری د راسناد مزايده موجود مى باشد.

4-عالقمندان به شركت در مزايده مى بايست جهت ثبت نام و دريافت گواهى الكترونيكى) توكن( با شماره های ذيل تماس 

حاصل نمايند. مركز پشتيبانى و راهبردی سامانه: 021-41934

5-اطالعات تماس دفاتر ثبت نام ساير استانها در سايت )www.setadiran.ir( بخش ثبت نام/ پروفايل مزايده گر موجود است.

شهرداری سیرجان در نظر دارد؛
یک قطعه زمیـــن به مساحت  14200 متر مربـــع

خـــارج از محدوده و فاقـد كاربــــری واقع در
انتـــهای شهرک صنعتــی شماره یک سیرجـــان

مبلغ سپرده)ریال(قیمت کل )ریال(قیمت هر متر مربع )ریال(مساحت )مترمربع(ردیف

11420014/000/000198/800/000/0009/940/000/000

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان

بر اساس قیمت پایــه کارشناســـی به صورت مزایده عمومی و با جزئیات مندرج دراسناد مزایده و

بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی )setadiran.ir( اقدام نماید. 
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کلیه مراحل برگزاری مزایده 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 
مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مزایده محقق سازند.
تاریخ انتشار مزایده در سامانه: تاریخ 1401/05/19 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایـده از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مزایده  تا ساعت 12:00 روز شنبـه  تاریخ 1401/05/29
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مزایده تا ساعت 19:00 روز سه شنبـه  تاریخ 1401/06/08

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 10:00 روز چهارشنبــــه  تاریخ 1401/06/09 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

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

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان مزایده عمومی اجــاره مجتمع کشتــارگاه صنعتـی دام 

شهرداری سیرجان سال 1401 ) بــرون سپــاری(
مجتمع كشتارگاه  اجاره  عمومی)شرح مختصر؛   مزایده  دارد  نظر  در   شهرداری سیرجان 

صنعتی دام شهرداری سیرجان سال 1401 » برون سپاری« ( 
500109872000001  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 
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با هوشیاری پلیس ساختمانی شهرداری سیرجان، از 
 ۵ مورد زمین خواری و تصرف غیر قانونی جلوگیری شد

شهری  خدمات  معاون  پورخسروانی  مصطفی 
از ممانعت ۵ مورد  شهرداری منطقه یک سیرجان، 
ساخت و ساز غیر مجاز واقع در جاده بندرعباس و بافت 
و فاز ۴ اراضی ملک زاده  در روزهای تاسوعا و عاشورا 

خبر داد. 
اموال  از  حراست  و  حفظ  منظور  به  گفت:  وی 
بر  ساختمانی  پلیس  نظارت  واحد  بیت المال، 
ساخت و سازهای غیر مجاز در روزهای تعطیل کنترل 
ویژه ای دارد. معموال افراد سودجو در ایام تعطیل و یا 
شبانه اقدام به ساخت و ساز غیر قانونی می نمایند . 
این افراد زمین های کشاورزی اطراف شهر را به زمین 
بایر تبدیل می کنند. زمین هایی که کاربری کشاورزی 
یا سفید دارند و در طرح تفصیلی نیستند هیچ گونه 

مجوزی جهت ساخت و ساز ندارند و مالکیت 
آن ها  نیز مشخص نمی باشد هرگونه ساخت 
 و ساز در این گونه امالک ممنوع می باشد 
دو  در  سودجویان  داد:  ادامه  پورخسروانی 
روز گذشته قصد تصرف زمین های بزرگ و 
باالی ۱۰۰ قصب را بدون مجوز داشتند که 
خوشبختانه توانستیم با همکاری  نیروهای 
را  سودجویان  درگیری  انتظامی  محترم 

خنثی و زمین ها را رفع تصرف کنیم.
وی افزود: با این گونه ساخت و سازهای غیر 
مجاز برخورد قاطع خواهد شد و این موارد 
بر  نظارت  واحد  و  پلیس ساختمانی  توسط 
پیگیری  و  کنترل  روز  هر  ساخت و سازها 
قضایی  مراجع  به  متخلفین  و  شد  خواهد 

معرفی می گردند.

 ایمان شهسواری دادستان رفسنجان 
از نزاع  جمعی در یکی از باغات پسته 
رفسنجان که منجر به قتل ده نفر شد 

خبرداد.
او گفت: امروز یک تبعه افغانستانی در 
بهرمان  شهر  اطراف  کشاورزی  باغات 
تا  و  برده  چاقو  به  دست  رفسنجان 
این لحظه جسد ۱۰ نفر که متاسفانه 
چهار تن آن ها ایرانی و شش تن تبعه 

افغانستانی هستند، کشف شده است.
کردند،  اعالم  مختلف  خبری  منابع 
احتمال می رود تعداد کشته ها افزایش 

یابد.
قاتل بعد از این جنایت با موتور از محل 
حادثه متواری شد.اما فرماندهی انتظامی 
شهرستان انار دقایقی بعد، از دستگیری 

این قاتل فراری در شهر انار خبر داد.

و  منتقل  رفسنجان  به  قاتل  سپس 
امنیتی  و  انتظامی  عوامل  اختیار  در 

شهرستان قرار گرفت.
اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
نیز علت درگیری و  استانداری کرمان 
کشته شدن تعدادی از اتباع بیگانه در 
بهرمان رفسنجان را اختالفات شخصی 
عنوان کرد و گفت: ضارب این نزاع از 
نبوده  برخوردار  روانی  و  روحی  تعادل 

است. 
دادستان عمومی و انقالب رفسنجان با 
اشاره به قتل ۱۰ نفر شامل ۶ افغانستانی 
تبعه  قاتل  یک  توسط  ایرانی   ۴ و 
کرده  خودزنی  قاتل  گفت:  افغانستان، 
و هم اکنون  در بیمارستان بستری و 

تحت بازجویی است.
این خبر  ایمان شهسواری در تشریح 

افزود: این درگیری در بخش بهرمان از 
توابع رفسنجان رخ داده است.

وی با اشاره به این مطلب که از همان 
بازپرس  متهم،  دستگیری  ابتدای 
در  رفسنجان  شهرستان  قتل  ویژه 
کیلومتری   ۵۰ فاصله  انار-  شهرستان 
داشته  حضور  رفسنجان-  نوق  از 
است، اظهارداشت: متهم تحت مصرف 
این  به  نوع شیشه دست  از  روانگردان 

اقدام مرگبار زده است.
این مقام قضایی اعالم کرد: بالفاصله 
تلخ  حادثه  این  گزارش  کسب  از  پس 
دستورات قضایی الزم جهت دستگیری 
عوامل این حادثه صادر گردید و نهایتا 
و  تعقیب  عملیات   یک  از  پس  قاتل 
گریز و هنگامی که خود را در محاصره 
ماموران پلیس می بیند اقدام به خودزنی 

را  وی  بالفاصله  ماموران  و  می کند 
دستگیر و به بیمارستان شهرستان انار 

منتقل می کنند.
بازجویی های  داد:  ادامه  شهسواری 
اولیه از متهم توسط بازپرس ویژه قتل 
رفسنجان  انقالب  و  عمومی  دادسرای 
در حال انجام است و در بازجویی های 
اولیه، متهم مسائل شخصی و اختالفاتی 
که از قبل با تعدادی از اتباع افغانستانی 
داشته  را انگیزه اصلی این جنایت عنوان 

کرده است.
جان  که  افرادی  تمام  کرد:  بیان  وی 
داده اند  دست  از  حادثه  دراین  را  خود 
مرد و در بازه سنی جوان و میان سال 
بوده اند و از افرادی بودند که در محل 
کار  حال  در  کشاورزی  موتورهای  چاه 

بوده اند.

توسط پلیس ساختمان شهرداری سیرجان صورت گرفت:

مقابله با ساخت و ساز غیر مجاز 
در تاسوعا و عاشورا توسط شهرداری 

  3 رقمی نشدن آمار مرگ ومیر کرونا
 به دلیل واکسیناسیون است

کالنشهر  در  کرونا  بیماری  با  مقابله  مدیریت  ستاد  فرمانده   
آمار  واکسیناسیون، هنوز  برکات  و  آثار  دلیل  »به  تهران گفت: 

مرگ ومیر کرونا ۳ رقمی نشده است«.
علیرضا زالی افزود: »احتماال در اواسط هفتۀ آینده به یک ثبات 

نسبی و کاهش آماری از نظر ویروس کرونا برسیم«.
وی بیان کرد: »در هفته های اخیر شاهد افزایش میزان ابتالی 
مردم به بیماری کرونا بوده ایم، میزان آمار مراجعه کنندگان به 

بخش های سرپایی بیمارستان ها مورد توجه است«.
انجام  از  خوبی  استقبال  با  اینکه  وجود  »با  گفت:  وی 
تزریق  که  است  روزی  چند  اما  بوده ایم،  مواجه  واکسیناسیون 
دچار  دلیلی  هر  به  که  افرادی  است.  کرده  پیدا  افت  واکسن 
از بهبودی  بیماری کرونا شده اند، بین چهار تا شش هفته بعد 

اقدام به تزریق واکسن کنند«.
طور  به  را  بهداشتی  دستورالعمل های  باید  »مردم  افزود:  زالی 
دقیق رعایت کنند و فاصله گذاری اجتماعی را برای پیشگیری 
از ابتال به بیماری کرونا حفظ کنند و در هنگام خارج شدن از 
خانه به خصوص در تجمعات و فضاهای بسته استفاده از ماسک 

را فراموش نکنند«. 
رئیس کل سازمان نظام پزشکی گفت: »آنچه در مطالعات اثبات 
شده و توافق جهانی بر روی آن وجود دارد، این است که دوز 
یادآور واکسن کرونا، هم شدت بیماری و هم میزان مرگ ومیر 

را کاهش می دهد«.
این که همۀ آحاد جامعه و کادر  بر  تاکید  با  محمد رئیس زاده 
کنند،  اقدام  کرونا  واکسن  یادآور  دوز  تزریق  به  نسبت  درمان 
میزان  کاهش  همچنین  و  بیماری  شدت  کاهش  »برای  افزود: 
مرگ ومیر ناشی از بیماری کرونا باید نسبت به تزریق دوز یادآور 

سوم و چهارم هر چه سریع تر اقدام کرد«.
افراد جامعه به ویژه  اینکه توصیۀ ما به عموم  با تاکید بر  وی 
این  همکاران در حوزۀ سالمت که خدمتگزاران مردم هستند؛ 
است که حتماً در خصوص تزریق دوز یادآور واکسن کرونا اقدام 
کنند، اظهار کرد: »واکسن های موجود در مراکز واکسیناسیون 
ذی ربط  ارگان های  و  بهداشت  وزارت  از  الزم  مجوزهای  دارای 
رسمی  سبد  در  که  نورا  واکسن  از  امروز  نیز  بنده  و  است 
واکسیناسیون کشور قرار دارد و یکی از واکسن های کاماًل مؤثر 
و شناخته شده و دارای همۀ مجوزهای الزم با سخت گیری های 
برای  است،  ذی ربط  ارگان های  و  بهداشت  وزارت  از  نیاز  مورد 

تزریق دوز چهارم استفاده کردم«.

   خبر
کشف انواع اموال مسروقه در بازرسی

 از دو کارگاه ضایعاتی در سیرجان
فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان از کشف ۲۷ فقره سرقت از اماکن 
خصوصی در بازرسی از دو کارگاه ضایعاتی خبر داد. سرهنگ مرتضی 
امیر سبتکی گفت: در راستای اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و 
اماکن خصوصی و دولتی در سطح شهر  از  فقره سرقت  کشف چند 
سیرجان ماموران پلیس آگاهی با انجام تحقیقات میدانی و بازدید از ۱۷ 
کارگاه ضایعاتی در سطح شهرستان دو کارگاه ضایعاتی که در امر خرید 

و فروش اموال سرقتی فعالیت داشتند را شناسایی کردند.
سرهنگ امیر سبتکی ادامه داد: مأموران با هماهنگی قضایی از این دو 
کارگاه ۸۰۰ کیلوگرم سیم و کابل برق درب و پنجره های آلومینیومی 
و ۷۰ عدد شیرآالت ساختمان به ارزش ۴ میلیارد ریال را کشف و در 
این خصوص مالخر را دستگیر کردند.وی تصریح کرد: متهمان دستگیر 
شده در بازجویی های تخصصی با توجه به شواهد و مدارک موجود به 
۲۷ فقره مالخری سیم و کابل برق ،درب و پنجره ،شیرآالت مدارس 
و مساجد و دیگر اقالم و ساختمانی اعتراف کردند. این مقام انتظامی 
با بیان اینکه این متهمان پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی 
و روانه زندان شدند افزود: تحقیقات تکمیلی پلیس برای شناسایی و 

دستگیری سارقان کماکان ادامه دارد.
وجود بیش از 2000 معتاد متجاهر در استان

معاون دادستان کل دادگستری استان کرمان گفت: »آمار معتادان 
متجاهر در استان کرمان چیزی بیش از دو هزار نفر است و قبل از 
عید سال گذشته فقط ۷۰۰ معتاد متجاهر در کمپ ماده ۱۶ کرمان 
پذیرش شد«.محمد ضیاءالدینی با اشاره به مشکل استان کرمان در 
قانون گفته  افزود: »در  زمینۀ کمبود زیرساخت های کمپ ماده ۱۶، 
شده تامین این زیرساخت ها وظیفۀ حاکمیت است و شورای هماهنگی 
مبارزه با مواد مخدر، استانداری و فرمانداری ها وظیفه دارند که این 

زیرساخت ها را فراهم کنند«.
وی با بیان اینکه در حال حاضر کمپ ماده ۱۶ کرمان ظرفیت ۲۵۰ 
نفر را دارد و از ۲۳ شهرستان استان تنها در شهرستان ها بم و سیرجان 
هم  شهرستان ها  دیگر  از  باید  کرمان  کمپ  و  داریم   ۱۶ ماده  کمپ 
معتادان متجاهر را پذیرش کند، ادامه داد: »نیاز است که پیگیری الزم 

انجام شود تا در همۀ شهرستان ها کمپ ترک اعتیاد را دایر کنند«.
وضعیت  کرمان   ۱۶ ماده  »کمپ  کرد:  بیان  همچنین  ضیاءالدینی 
مناسبی ندارد و هزینه های الزم که باید از طریق شورای هماهنگی 

مبارزه با مواد مخدر پرداخت شود، به موقع پرداخت نمی شود«.
تمامی  هفته  یک  می تواند ظرف  انتظامی  نیروی  اینکه  بیان  با  وی 
معتادان متجاهر استان را جمع آوری کند اما مکان مناسبی برای درمان 
و نگهداری آنها وجود ندارد، ادامه داد: »باید از جایی بودجه ای برای 
این کار اختصاص داده شود تا بتوان اقدامات بعدی را انجام داد و تا این 

زیرساخت نباشد بقیۀ اقدامات بیهوده است«.                  

  اخبار کوتاه

تشریح آخرین وضعیت پرونده حادثه مرگبار در رفسنجان؛

قاتل تحت مصرف شدید روانگردان شیشه بوده است 

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات از اختصاص بسته اینترنتی رایگان به خبرنگاران توسط این 
وزارتخانه عالوه بر بسته های ارائه شده از سوی برخی اپراتورها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، عیسی زارع پور در حاشیه نمایشگاه ظرفیت ها و توانمندی های 
وزارت دفاع گفت: هدیه بسته اینترنتی سال گذشته اپراتور ها برای خبرنگاران تمدید می شود 
ضمن اینکه امسال وزارت ارتباطات نیز به مناسب روز خبرنگار )۱۷ مرداد( بسته اینترنتی به 

خبرنگاران هدیه می دهد.

فعالسازی
 اینترنت رایگان 
برای خبرنگاران 

 نقشۀ کرونایی کشور قرمزتر شد
در حال حاضر ۱۳۰ شهر در وضعیت قرمز، ۱۲۹ شهر در وضعیت نارنجی، ۱۵۴ شهر در وضعیت زرد و ۳۵ شهر نیز در 

وضعیت آبی قرار دارند.این در حالی است که آمار روزانۀ فوتی های کرونا در کشور، همچنان رو به افزایش است.
به گزارش فردای کرمان به نقل از مهر، تا پایان هفتۀ گذشته، ۱۲۰ شهرستان در وضعیت قرمز، ۱۱۲ شهرستان در 
وضعیت نارنجی، ۱۶۶ شهرستان در وضعیت زرد و ۵۰ شهرستان در وضعیت آبی قرار داشتند.بنابر اعالم وزارت بهداشت، 
در تازه ترین رنگ بندی نقشه کرونایی کشور، تعداد شهرهای با وضعیت قرمز از ۱۲۰ شهرستان به ۱۳۰ شهرستان افزایش 

یافته است.

خبــر

صفحه 2
اخبار

صفحه 5
اخبار

بـرگ واگذاری یک قطعه زمین 
به شماره قطعه 73 در نجف شهر فاز 3 

به مساحت 268/75 مترمربع، 
به تاریخ صدور 1382/02/15 

شماره 7/995   
بنام علیرضــا پور شهســـواری 

فرزند محمد علی
به شماره شناسنامه 438

 مفقود گردیده  و از 
درجه اعتبار ساقط می باشد

یابنده با شماره 09133471458 
تماس حاصل نماید

 قابل توجه همشهریان گرامی
 از تعدادی نیروی کار خانم 

 جهت مسئولیت های زیر دعوت به عمل می آید
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اگاهی 
از شرایط حقوقی نام و تلفن تماس خود را به 

 شماره واتس اپ زیر ارسال نمایند
09162456282                           

 1_ فروشنده خانم برای کتابفروشی
 2_ صندوق دار و مدیر سالن خانم برای رستوران

 ۳_ ادمین حرفه ای پیج اینستا گرام
           ) ترجیحا رده سنی 25 تا 35 سال(

یک قطعه زمین 10 قصبی  
دارای کد یکتا و قولنامه 

واقع در باسفهرجان کوچه سادات
 به فروش می رسد.  

091۳  178  ۳127

بدین وسیله اعالم می دارد که ُمهـر  شرکت عمران بتن سمنگان سیرجان )سهامی خاص( به شماره 
ثبت 4224و شناسه ملی 14006714427 در تاریخ 1401/05/09 سرقت گردیده ، از درجه 
اعتبار ساقط می باشد.و هرگونه استفاده از مهر، غیرقانونی می باشد و پیگیرد قانونی دارد. و از 

حسین جهانشاهی ، رئیس هیئت مدیره و مدیرعاملتاریخ 1401/05/10 مهر شرکت تغییر یافت.

ُمهر  جدیدُمهر قدیم

آگهــی  مناقصــه عمومـــی 

شمـــاره  1401/009/م.ع
شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه در نظر دارد؛

»  بیمه اموال و دارائی ها-بیمه حوادث و مسئولیت «  
خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی در  بین شعب 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 : ۳00/000/000 ریال )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 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

1401/05/2612:00آخرین مهلت تحویل پاکات 1

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 6112  764  091۳ ) آقای اسکندری ( تماس حاصل نمایند.

*جهت کسب اطالعات درخصوص مناقصه با شماره  4۳82 4142 - 0۳4 ) آقای هاشمی پور( تماس حاصل نمایید.

جناب آاقی مهندس علی کازرونی
پدر گوهر بی نظیر و تابنده زندگی است

عروج پدر عزیزتان را صمیمانه خدمت شما و خانواده 
متعال  خداوند  از  و  نموده  عرض  تسلیت  محترمتان 
خواستاریم به لطف خویش ، روح آن بزرگوار را شاد و 
مقامش را در جوار قدسی درگاهش بلند مرتبه فرماید و 
برای شما و سایر بازماندگان طول عمر و صبر و بردباری 

عنایت فرماید.

مدرییت جهاد کشاورزی شهرستان سیرجان

جناب آاقی مهندس علی کازرونی

مصیبت وارده را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت 
صبر  شما  برای  تعالی  باری  درگاه  از  و  نموده  عرض 
جمیل و اجر جزیل و برای آن مرحوم علو درجات را 

خواستاریم

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و
 منابع طبیعی شهرستان سیرجان

جناب آاقی مهندس علی کازرونی

ضایعه درگذشت پدرگرامیتان را خدمت شما و خانواده 
متعال  از درگاه خداوند  و  نموده  تسلیت عرض  محترم 
برای آن عزیز از دست رفته طلب مغفرت و برای شما و 

سایر بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت می نماییم

اتحادهی شرکت اهی تعاونی تولید روستایی سیرجان

جناب آاقی مهندس  محسن رضوانی

و  شما  خدمت  را  پدرگرانقدرتان  درگذشت  ضایعه 
خانواده محترم تسلیت عرض نموده ، از درگاه ایزد منان 
برای آن عزیز از دست رفته، رحمت واسعه الهی و برای 

عموم بازماندگان صبر و بردباری آرزومندیم. 

مدرییت و کارکنان نشرهی سخن اتزه 

جناب آاقی مهندس علی کازرونی

ضایعه درگذشت پدرگرامیتان را خدمت شما و خانواده 
متعال  از درگاه خداوند  و  نموده  تسلیت عرض  محترم 
برای آن عزیز از دست رفته طلب مغفرت و برای شما و 

سایر بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت می نماییم

اداره تعاون روستایی شهرستان سیرجان  

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 ۳ ۳ 8 7 8 8 - 0 9 1 6 4 4 5 8 ۳ ۳ 5  

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت قطعه ساز سیرجان

شناسه ملی 10860542994  شهرستان سیرجان استان کرمان

                     به اطالع کلیه سهامداران محتـرم می رساند جلسه مجمع عمومی عـادی سـالیانـه 
                                             راس ساعت 10 صبح  جمعــه مورخ 1401/05/28 

در محل دفتر شرکت به آدرس: سیرجان، خیابان انقالب، مجتمع آرتمیس، طبقه اول واحد 102 تشکیل می شود. 
از سهامداران محترم دعوت می شود در جلسه فوق حضور بهم رسانند.

 دستور جلسه : 
1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی 

2-تصویب صورت های مالی سال 1400
۳-تعیین حق الجلسات و پاداش اعضای غیرموظف هیئت مدیره

4-انتخاب اعضای هیئت مدیره 
5-انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

6-سایر موارد هیئت مدیره شرکت قطعه ساز سیرجان 

هیئت مدریه شرکت قطعه ساز سیرجان



و  رفت  و  آمد  هم  دیگر  خبرنگار  روز  یک 
یک سال دیگر هم گذشت اما در بر همان 
نچرخید. چرخید  و  قدیم چرخید  پاشنه ی 
برای اینکه همچنان شغل خبرنگاری شغل 
اینکه  برای  نچرخید  و  پرمخاطره ای ست 
این شغل  برخالف سابق که  دیری ست که 
نفس های  دارد  شاید  داشت، حاال  بروبیایی 

آخرش را می کشد. 
این  که  مکتوبش  شکل  در  کم  دست 
شکل های  به  و  می رسد  نظر  به  طور 
از  هم  نیست.  امیدی  چندان  هم  دیگرش 
پدیده ی  همه گیری  و  تکثر  که  جهت  این 
شغل  رفته  رفته  شهروندخبرنگاری، 
خبرنگاری را تحت شعاع قرار می دهد و آن 
را از یک شغل به یک مسوولیت اجتماعی 
باید  که  این جهت  از  هم  و  می کند  مبدل 
روزنامه نگاری  به  که  ضربه هایی  همه ی  بر 
خورده، این یکی را هم افزود. یعنی اگر دردا 

یکی بودی چه بودی. 
هرسو  از  خبرنگاری  نیست.  این  که  فقط 
فحش  مردم  از  هم  خبرنگار  و  شده  سیبل 
می شنود و هم مسووالن از او توقع و گالیه 

دارند. 
و  زینک  و  کاغذ  قیمت  دیگر  سوی  از  
مشخص  و  گذاشته  فلک  به  سر  هم  چاپ 
نیست کی به آرامش و ثباتی می رسد، که 

نمی رسد. 
تا  شیرمرغ  که  مجازی  فضای  می ماند 
می شود  یافت  فراوان  آن  در  آدمیزاد  جان 
و دو عرصه ی خبر و ضدخبر در آن طوری 
ترکیب شده اند که تشخیص راست و دروغ 
قوانین  است.  شده  غیرممکن  تقریبا  هم  از 
فضای  این  قبال  در  نیز  مطبوعات  حوزه ی 
آن  قبل  نه  و  بروز شده  نه  رسانه ای  جدید 

کارآمد بوده که حاالیش بخواهد باشد. 
فلک  و  خورشید  و  مه  و  باد  و  ابر  انگار 
کف  به  نانی  نتواند  خبرنگار  تا  درکارند 

بیاورد.
نه  و  چیست  خبر  است  آشکار  نه  دیگر 
تعریف مشخصی هست که خبرنگار کیست؟ 
نگارنده هم قصد بازتعریف آن را ندارم. تنها 
خودمشت ومالی  یکی  نکته.  سه  می ماند 
خود خبرنگاران، دومی گالیه ای از مردم به 
عنوان مخاطبان رسانه و سومی درخواستی 

از مسووالن:

خبرنگاری پیش از هرچیز نشان دادن  1
واقعیت ها به مردم است. واقعیت هایی که به 
جامعه  چشم  از  یا  شده  کتمان  دلیلی  هر 

پنهان مانده است. 
شیرین.  چه  و  باشد  تلخ  واقعیت  این  چه 
چه زیر پوست جامعه باشد و چه پشت سر 

مسووالن. 
شده  دستکاری  را  واقعیت  که  خبرنگاری 
خبرنگاری  نیست.  خبرنگار  می دهد،  ارایه 
خشم  شخصی،  انتقام گیری  انگیزه ی  که 
را  و حال خوب شخص اش  یا حس  درونی 
و  می کند  منتقل  خبر  دل  به  ماجرایی  از 
روی  را  تاثیر  این  دایره ی  نمی کوشد   حتا 
خبرنگار  کند،  کمتر  تولیدی اش  محتوای 
چنین  تولیدی  محتوای  نیست.  خوبی 

خبرنگاری را نباید دنبال کرد. مردم باید 
چنین محتوایی را، چنین خبرنگاری را 
و چنین رسانه ای را پس بزنند. بله مردم 

آه مردم...

پس  مردم  چون  آه  گفتم   2
قدرت  می آید  نظر  به  گاه  نمی زنند. 
تشخیص کمی دارند و کمتر متوجه دو 
دوزه بازی های برخی رسانه ها می شوند.

برخی  رسانه ها  میان  این  اگرچه 
واقعیت ها را نمی توانند داد بزنند. یعنی 
را  هزینه  دارد.  هزینه  ولی  می شود 
برای  مسووالن  همیشه  تصور  برخالف 
نمی کنند.  تولید  مستقل  رسانه های 

تولید  هزینه  رسانه  برای  هم  مردم  گاهی 
یک  می کند.  فرق  شکلش  فقط  می کنند. 
طرف  و  می کند  توقیف  و  می بندد  طرف 
کمترین  به  حاضر  محض  انفعال  با  دیگر 
حمایتی نیست حتا اگر این حمایت در حد 

یک فالو یا الیک ساده باشد. 
حامی  رسانه ی  باید  مردم  یعنی 
مطالبات شان و آن رسانه ای که مشکل شان 
را بازتاب داده را دنبال کنند اما کمتر این 
اتفاق می افتد. خود این دنبال کردن نوعی 
حمایت است. برای آن رسانه قدرت می آورد 
و همین طور درآمد آن رسانه را به سمت 
آگهی های مردمی می کشاند و موجب دوام 
اقتصاد  زیرا  می شود  مستقل  ی  رسانه 

زیربنایی اش شکل می گیرد. 
گذشته  طرفه  یک  خبرنگاری  عصر  دیگر 
است.   سویه  دو  حاال  ارتباط  است. 
می خواهید رسانه ای صدای شما باشد، شما 
دنبال کننده اش باشید. نباشید و  رسانه  ی 
رسانه ای  فردا  پس  کنید،  دنبال  را  دیگری 
نمی ماند صدای شما باشد. چون از دو حالت 
عدم  خاطر  به  رسانه  آن  یا  نیست.  خارج 
حمایت شما از عرصه ی خبر بیرون شده و 
بی طرفی یا اگر مانده، این ماندن به قیمت از دست  نتیجه  در  و  مالی   استقالل  رفتن 

سیاسی  آن رسانه تمام شده است . 

مسووالن در این سال ها خیلی کارها  3
کرده اند. از شکایت تا کارت هدیه و بازدید 
و دلجویی. در ادامه هم همین خواهد بود. 

این  است  سوال  جای  که  چیزی  ولی 
نقدپذیری  ظرفیت  هم  مسووالن  چرا  که 

خودشان را باال نمی برند؟ 
آخر نقدی منصفانه هم که نباشد، حرف و 
باشد، هوی  اگر هوی هم  جواب یک های 

خشک و خالی  است و بگیر و ببند ندارد. 
اشتباه همه جا هست. در رسانه بیشتر. 

نقد غیرفنی و ایراد بی پشتوانه ی علمی در 
رسانه زیاد مطرح می شود. به قولی گیر کق 

همیشه هست تا وقتی انسان هست و نسبت 
به پدیده ها حب و بغض می ورزد.

 جواب را با جواب باید پاسخ گفت . جواب 
قلم، قلم است و نه کتل و پیرهن عثمان. 

برای افکار عمومی ارزش قائلید، از خودتان 
و کارتان و موضع تان دفاع کنید. 

ضعیف  منطق تان  بدهید.  خرج  به  منطق 
باشد، کارتان عیب و ایراد دارد و نقد رسانه 

بجا بوده. 
باید  شد.  ناراحت  نباید  که  حق  حرف  از 
پذیرش  این  خود  کرد.  اصالح  و  پذیرفت 
صالحیت  و  درک  و  فهم  درجه ی  نشانه ی 
هیچ کس  است.  مسوول  مقام  یک  باالی 

بی اشتباه نیست.

به بهانه روز خبرنگار، صحبتی چند با رسانه ها، مردم و مسووالن سیرجان؛

اگر دردا یکی بودی چه بودی
        حسام الدین اسالملو
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در  هوشمند  کارتخوان های  استقرار  از  اقتصاد:بعد  وزیر  مشاور  جالل«  »محمد 
به صورت  فروش  تراکنش های  مدیریتِی  داشبورد  یک  کشور،  نانوایی های  کلیه 
که  می گیرد  قرار  نانوا  هر  اختیار  در  وب  تحت  یا  موبایل  روی  اپلیکیشن  یک 
و  کند  رصد  را  خودش  فروش  تراکنش های  حجم  و  روزانه  عملکرد  می تواند 
نماید. مشاهده  را  احتمالی  غیرمتعارف  تراکنش های  مورد  در  صادره   هشدارهای 

دولت مابه التفاوت قیمت آرد را در پایان هر روز متناسب با نان فروخته شده به نانوا 
پرداخت می کند و او می تواند بالفاصله در اپلیکیشن مربوط، آن را مشاهده کند.   

جزئیات تازه از
 طرح مدیریت 

 هوشمند یارانه آرد 

خبــر  خبرنگاران طالیه داران پیام رسانی به جامعه هستند 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان در پیامی به مناسبت روز خبرنگار، اظهار کرد: »روز خبرنگار فرصت مغتنمی 
است برای قدردانی از مجاهدانی که با سخت کوشی و تالش شبانه روزی، پیگیری دقیق، تحلیل مسائل و روشنگری، در صف 
مقدم مقابله با جنگ رسانه ای دشمن ایستاده اند«. این پیام می افزاید: »روایتگر کربال رسالتی بس خطیر برعهده داشت تا 
امر والیت را صادقانه، مسئوالنه و جهادگرانه به گوش جهانیان برساند. امروز نیز خبرنگاران در قامت طالیه داران پیام رسانی 
صحیح و درست به مردم تالش می کنند و به تاسی از زینب کبری)س( در راه دفاع از حق و حقیقت در جنگ نابرابر دشمن 

که فرهنگ و رسانه  را دست مایه ای برای رسیدن به اهداف شوم خود به کار گرفته  است، ایستاده اند«.

موقعیت خبرنگاران درک و حقوق آن ها شناخته شود
دکتر هادی خانیکی استاد علوم ارتباطات همزمان با روز خبرنگار در 
آگاهی بخشی،  کنار  در  اجتماعی  امید  »تولید  کرد:  اظهار  گفت وگویی 
رویکردی است که روزنامه نگار و کنشگر رسانه ای یا خبرنگار باید انجام 
در  را  اجتماعی  حیات  استمرار  و  تداوم  است  موظف  خبرنگار  دهد؛ 
یا  فکری  انجماد  و  توقف  با  )خبرنگار(  او  دهد.  نشان  بحرانی  وضعیت 

کهنگی مهارت ها، نمی تواند در این مسیر راه به جایی برد«.
به گفتۀ وی، خبرنگاری فن نیست بلکه نوعی فهم است. اینکه بفهمیم 
خبرنگاری تفهمی چیست و برایش یک جایگاه و اعتبار علمی، حرفه ای 

و حقوقی و حتی اقتصادی و معیشتی وضع کنیم.
وی افزود: »خبرنگاری تفهمی، آموختن است و مدام در فرآیند آموختن 
انباشتن پیوستۀ دانش و مهارت و تجربه برای توانا  قرار گرفتن است، 

شدن و ورود به دنیاهای متفاوت است«.
ارتباطی،  جامعۀ  از  اعم  جامعه،  که  می رود  »انتظار  کرد:  بیان  وی 
مدیریتی  جامعۀ  سیاست گذاران  همین طور  و  عام  در سطح  و  سیاسی 
و سیاست گذاری کشور، حداقل یک روز قلم و سخن را به متن کشور 
بسپارند که مدام وسط حادثه ایستاده اند. البته منظورم از سپردن قلم و 
سخن این نیست که تنها در باب فضائل آن ها و اهمیت کارشان حرف 
زده شود، بیش تر مد نظرم این است که موقعیت شان درک و حقوق شان 
شناخته شود. از دشواری کارشان دفاع شود و حرفۀ خبرنگاری و دانش 

خبرنگاری را در سطح باالیی از ارزش گذاری های عملی قرار بدهند«.
 وی در بخش دیگری از سخنان  خود دربارۀ جایگاه کار خبرنگاری 
توضیح داد: »خبرنگار کنشگری است که دغدغۀ اولش فهمیدن است؛ 
آن چیزی که ندانستن در آن راه ندارد و باید قدرت دیدن، شنیدن و 
گفتن و نوشتن آنچه که در پیرامونش است را باال ببرد و مبنای همۀ 
و  دنیای دغدغه مندی  تفهمی،  است.  خبرنگاری  فهمیدن  اینها همان 
دردمندی است، برای کسی که می خواهد آگاهی را منتقل کند و منتقل 
متفاوت، جامعۀ  تغییر، جامعۀ  به یک جامعۀ دستخوش  آگاهی  کردن 

متکثر و حتی در برخی جاها جامعۀ قطبی قطعا کار دشواری است«.
هنر خبرنگار چیست؟

به باور خانیکی و با تعاریفی که از خبرنگار دارد، عشق و عالقه ای که 
خبرنگار دارد، کار را برایش مطلوب می کند یا حداقل مقبول می کند. 
که  هر خبری  اینکه  و  و حقوقش  معیشت  آیندۀ شغلی اش،  از  نگرانی 
می دهد، دست و پایش بلرزد که چه اتفاقی خواهد افتاد، آن چیزی که 
همۀ این نگرانی ها و اضطراب ها را جبران می کند، همان عشق و شور 

است که تضعیف شدنی نیست.
فهمیدن  جهت گیری  باشد،  کارش  عاشق  باید  »خبرنگار  افزود:  وی 
داشته باشد و در این جهت گیری اولین مهارتی که پیدا می کند، هنر 
گفت وگوست که با همۀ الزامات و پیش فرض ها و تصورات قالبی خودش 
نباشد،  دستپاچه  واقعیت  فهم  برای  نشود،  روبرو  پیرامونش  مسائل  با 

سرعت و شتاب، او را از دقت و مشاهدات دور نکند«.

 یادداشت

  از  سوی دیگر قیمت کاغذ و زینک و چاپ 
هم سر به فلک گذاشته و مشخص نیست کی 

به آرامش و ثباتی می رسد، که نمی رسد. 
می ماند فضای مجازی که شیرمرغ تا جان 
آدمیزاد در آن فراوان یافت می شود و دو 

عرصه ی خبر و ضدخبر در آن طوری ترکیب 
شده اند که تشخیص راست و دروغ از هم تقریبا 
غیرممکن شده است. قوانین حوزه ی مطبوعات 
نیز در قبال این فضای جدید رسانه ای نه بروز 

شده و نه قبل آن کارآمد بوده که حاالیش 
بخواهد باشد. 

صفحه 3
خیابانها آسفالت

صفحه 6
خیابانها آسفالت

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

6216 669 0913- رضایی

تولیدی و بازار مبل امام علی )ع(

 سرویس چوب کامل ویژه جهیزیه عروس شامل؛

بوفه بزرگپا تختیمیز جلو مبلیمیز ناهارخوریرختکن،جاکفشی

تشک طبی فنریمبـــل کمد لباسی سرویس خواب میز آرایش

اول قیمت ها را مقایسـه کنید

این فرصت بی نظیر را از دست ندهید
خرید کنید، تخفیف بگیرید و اشانتیون ببرید

همگی یکجا : 37/800/000 تومان
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کلیه مراحل برگزاری مزایده 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 
مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مزایده محقق سازند.
تاریخ انتشار مزایده در سامانه: تاریخ 1401/05/12 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایـده از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مزایده  تا ساعت 12:00 روز پنج شنبه  تاریخ 1401/05/20
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مزایده تا ساعت 12:00 روز یک شنبـه  تاریخ 1401/05/30

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 12:30 روز دوشنبــه  تاریخ 1401/05/31 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- بلوار شهید زندی نیا،  حوزه معاونت خدمات شهر   تلفن:   8102  4233 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای اجاره محل نصب 

دستگاه های بــازی و سرگرمی مستقر در پـارک های سطح شهر
 شهرداری سیرجان در نظر دارد تجدید مزایده عمومی خدمات)شرح مختصر؛ اجاره محل 

نصب دستگاههای بازی و سرگرمی مستقر در پارکهای سطح شهر( 
5001005674000010  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 1401/05/12 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشاراسنادمناقصه تا  ساعت 18:00 روز پنجشنبـه  تاریخ 1401/05/20
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه  تا ساعت 19:00 روز یک شنبـه  تاریخ 1401/05/30

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 14:20 روز دوشنبــه  تاریخ 1401/05/31 
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 ارائه خدمات پزشکی و 
پرستاری جهت درمانگاه شهرداری سیرجان

 شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات

               )شرح مختصر؛ ارائه خدمات پزشکی و پرستاری جهت درمانگاه شهرداری سیرجان ( 
2001005674000077  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 

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

0913 278 3052/0913 145 2643
5036 230 0919 خدائی

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

09135320842-09132794372

آگهی مناقصه عمومی )یک مرحله ای(

 Drager خرید 3 دستگاه سیستم تنفس مصنوعی ارابه ای

 Dragerو10عدد ماسک فیلتردار

شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان)مناقصه شماره 05_م_01(

واحد تدارکات و خرید شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان

شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در نظر دارد نسبت به
 Drager خرید 3 دستگاه سیستم تنفس مصنوعی ارابه ای 

 Dragerو 10عدد ماسک فیلتردار
  از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای 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 تا تاریخ 1401/05/22    ساعت 14:00 نسبت به تحویل پاکات اقدام نمایند. 

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

مدارک الزم جهت ارسال:
نامه اعالم آمادگی ،مدارک مربوط به چک لیست ارزیابی تامین کنندگان،پیش نویس قرارداد خرید به همراه 

ضمانت نامه شرکت در مناقصه مطابق با بند 6 شرایط مناقصه)دانلود مدارک از سایت مجتمع جهان فوالد 

سیرجان به نشانی  sjsco.ir قسمت خرید و فروش-مناقصات( 

*آدرس تحویل پاکات )الف – ب – ج(:   سیرجان_  بلوار نماز بعد از چهار راه پیام نور_  روبه روي سالن 
اداره ارشاد )غدیر( _ دبیرخانه کمیسیون معامالت مجتمع جهان فوالد سیرجان _ کد پستی 7816964741 

*نامه اعالم آمادگی به همراه رسید تحویل پاکات را به
 آدرس ایمیل gmail.com@99.sjsco  ارسال فرمایید

عزت آبادی پور( (0 9 2 2 3 1 6 6 1 9 5 _  0 9 1 4 0 0 9 7 9 2 1 *جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 
تماس حاصل نمایید.)پاسخگویی در ساعات اداری(

*ارائه مدارک و سوابق هیچگونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.
*هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. 
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کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir به آدرس  الکترونیکی دولت )ستاد(  تدارکات  درگاه سامانه 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1401/05/12 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشاراسنادمناقصه تا  ساعت 18:00 روز پنجشنبـه  تاریخ 1401/05/20
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه  تا ساعت 19:00 روز یک شنبـه  تاریخ 1401/05/30

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 15:00 روز دوشنبه  تاریخ 1401/05/31 
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
  برون سپـــاری عملیات نگهــداری فضای سبز و امور مرتبط به فـــاز 7 

)ناحیـــه یک از منطقــــه دو (
 شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات

شرح مختصر؛ برون سپاری عملیات نگهداری فضای سبز و امور مرتبط به فاز 7 )ناحیه یک از منطقه دو ( 
2001005674000083  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 



قرعه کشی مسابقات فوتبال باشگاه های استان برگزار شد
و  نونهاالن  سنی  های  رده  فوتبال  مسابقات  کشی  قرعه 
شد.   انجام  استان  فوتبال  هیات  محل  در  استان   نوجوانان 
مسابقات  کشی  قرعه  آیین  ماه  مرداد   ۱۳ گذشته  ،پنجشنبه  
شد. برگزار  استان  نوجوانان  و  نونهاالن  فوتبال  های   لیگ 

بر این اساس و در مسابقات لیگ فوتبال نونهاالن استان ۲۵ تیم شرکت 
کننده در شش گروه با یکدیگر رقابت خود را به صورت دوره ای و به 
میزبانی یک شهر برگزار می کنند. در گروه سنی نوجوانان نیز ۲۳ تیم 
شرکت کننده رقابت خود را چهار گروه شش تیمی دنبال خواهند کرد.

معاون توسعه سرمایه انسانی و سیستم های اطالعاتی
 شرکت مس در پاسخ به شایعات اخیر رسانه ها:

مبنای تصمیمات در خصوص باشگاه ها مصوبات مجمع و استعالمات 
قانونی است از موفقیت باشگاه ها حمایت می کنیم در پی انتشار اخبار 
کذب در فضای مجازی در خصوص »مانع تراشی شرکت مس برای 
بکارگیری دوشغله ها، بازنشستگان عزیز، عدم کسب نتایج مورد انتظار 
فوتسال  تیم  اعزام  تابعه،  ایمیدرو و شرکتهای  فوتسال  در مسابقات 
کارگری به مسابقات جهانی فیفکو و کاهش حمایت های مادی و معنوی 
از باشگاه های مس«،  »محراب احمدیان« معاون توسعه سرمایه انسانی 
در مصاحبه با مس پرس ضمن نادرست خواندن شایعات و موضوعات 
 مطرح شده، برای روشن شدن افکار عمومی توضیحاتی را ارائه کرد.

نگراني  جاي  گفت  خالصه  جمله  یک  در  و 
داریم سازي  شفاف  قصد  فقط  ما   نیست 

و میخوام روند قانوني و با سیاست هاي شرکت همه چیز جلو برود.

 حضور 4 ژیمناست کرمانی در مسابقات کشورهای اسالمی
امیر  هنری،  ژیمناستیک  ورزشکار  عنوان  به  کهنی  احمد  مهدی 
حسین بنی اسد به عنوان ورزشکار ایروبیک، محمد مهرتاش مربی 
های  تیم  سرپرست  عنوان  به  محمدابراهیمی  مبین  و  ایروبیک 
ملی ژیمناستیک هنری و ایروبیک کاروان ایران را در رقابت های 
کشورهای اسالمی همراهی می کنند. تیم ملی ژیمناستیک هنری 
به عنوان اولین گروه از تیم ملی کشورمان برای شرکت در بازی 
های کشورهای اسالمی روز یکشنبه عازم ترکیه می شود. مهدی 
اعضای  و محمدرضا حمیدی  ، محمدرضا خسرونژاد  احمد کهنی 
تیم ملی ژیمناستیک هنری ایران در این مسابقات را تشکیل می 
به عنوان  ابراهیمی  به عنوان مربی و مبین  دهند. مسعود جودی 
سرپرست تیم ملی را همراهی می کنند. گروه دوم از ژیمناستیک 
متشکل از تیم ملی ایروبیک با ترکیب سعید نجفی ، امیرحسین 
بنی اسد ، علی خلیلی و علیرضا نبی پور روز چهارشنبه نوزدهم 
هدایت  مربی  عنوان  به  مهرتاش  شد.   خواهد  ترکیه  عازم  مرداد 
های  بازی  دوره  پنجمین  دارد.  عهده  بر  را  ایروبیک  پوشان  ملی 

کشورهای اسالمی  ۱۷ تا ۲۷ در قونیه ترکیه برگزار خواهد شد.

   خبر
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پارا  تیم ملی  سینا ضیغمی شناگر کرمانی 
اسالمی  کشورهای  مسابقات  ادامه  در  شنا 
امروز  مختلط  متر   ۲۰۰ ماده  در  ترکیه  در 
 موفق به کسب مقام سوم و مدال برنز شد.

ضیغمی پیش از این موفق به کسب یک طال 
و یک نقره شده بود . وی با کسب این مدال 

تا اینجای کار صاحب سه مدال شده است.

کسب مقام سوم 
شنا  برای شناگر 

کرمانی

 فعالیت های ورزشی به دلیل کرونا تعطیل نمی شوند 
ئیس فدراسیون پزشکی ورزشی با اشاره تصمیم جدید ستاد مقابله با کرونا دربارۀ مسابقات، تمرینات و فعالیت های ورزشی، 
گفت: »در دورۀ جدید شیوع ویروس کرونا، دولت سیاستی مبنی بر تعطیلی ندارد و  به همین دلیل در ستاد مقابله با کرونا 

در ورزش تعیین شد با توجه به رویکرد دولت، شاهد تعطیلی مسابقات، تمرینات و فعالیت های ورزشی نباشیم«.
غالمرضا نوروزی افزود: »تاکید و رویکرد ستاد مقابله با کرونا در ورزش، تالش بر عدم وضع تعطیلی است اما رعایت 
پروتکل ها و دستورالعمل های بهداشتی به صورت جدی در دستورکار قرار دارد مگر اینکه شرایط به جایی برسد که مجبور 

شویم مجددا تعطیلی وضع کنیم«.      

سیرجان  گل گهر  قبلی  تصورات  وجود  با 
جذب  از  بیشتر  انتقاالت  و  نقل  فصل  در 
قرارداد  تمدید  روی  جدید  بازیکنان 

بازیکنان قبلی متمرکز بود.
فصل  در  سیرجان  گل گهر  فوتبال  تیم 
 ۷ کسر  مشکل  با  برتر  لیگ  یکم  و  بیست 
گابنی  مهاجم  از  استفاده  دلیل  به  امتیاز 
از کورس قهرمانی خارج  روبرو شد و عمال 

شد. 
رفت  می  انتظار  رابطه  همین  در 
لیگ  دوم  و  بیست  فصل  برای  گل گهری ها 
انتقاالتی  و  نقل  بمب های  دنبال  به  برتر 
روی  تیم  این  تمرکز  بیشتر  اما  باشند 
بود،  گذشته  فصل  بازیکنان  قرارداد  تمدید 
که  کنند  می  فکر  خیلی ها  شرایط   این  با 
در  متوسط  تیمی  قامت  در  سیرجانی ها 
لیگ برتر حاضر هستند. به این بهانه نقل و 

انتقاالت گل گهر را مرور کردیم:
خدابنده  »محمد  تیم  این  ورودی  اولین 
در  گذشته  فصل  که  بازیکن  این  بود،  لو« 
مورد  حتا  رفت   می  میدان  به  آهن  ذوب 
اما  داشت  قرار  هم  پرسپولیس  تیم  توجه 
مذاکراتش به بن رسید و سیرجانی ها از این 
پدیده  و  جوان  بازیکن  جذب  برای  فرصت 
این  کردند  و  استفاده  برتر  لیگ  قبل  فصل 
فصل  خوب  عملکرد  به  توجه  با  را  بازیکن 

قبل اش جذب کردند.
»وسلی  گل گهر  جدید  ورودی  دومین 
ساله ی   ۳۰ سانتوس« هافبک  دوس  گومز 
خودش  بازی  دوران  بیشتر  که  بود  برزیلی 
بازی کرده، در  برزیل  لیگ   A را در سری 
ژاپن  کوبه  ویسل  باشگاه  در  هم  مقطع  دو 
باشگاه  بار عضو  بازی دارد و آخرین  سابقه 
عنوان  به  و  بوده   A در سری  برزیل  سیارا 

بازیکن آزاد راهی گل گهر سیرجان شد.

،  هافبک  چپ  پا  بازیکن  این  اصلی  پست 
سهمیه  سومین  و  است  وینگر  و  تهاجمی 
کی روش  از  پس  گل گهر،  خارجی  خرید 

استنلی و اریک بایناما محسوب می شود. 
این بازیکن که توانایی بازی در کناره ها را 
تواند جای خالی  او می  باید دید  هم دارد. 

سعید صادقی را برای گل گهر پُر کند.
نیم فصل  نژاد« وی در  قاسمی  اما »امین 
راهی  قرضی  به صورت  یکم  و  بیست  لیگ 
گل گهر شد. بعد از پایان فصل در تمرینات 
آبی  آنکه  از  بعد  و  شد  حاضر  استقالل 
پوشان او را در لیست مازاد قرار دادند این 
بار قرارداد به صورت دائمی با گل گهر امضا 
کرد. هر چند که این بازیکن در فصل قبل 
فنی  کادر  اما  نشد  گرفته  کار  به  آنچنان 
نظر مثبت  بازیکن  این  برای جذب  گل گهر 

داشتند.
تیم  در  جدید  شده  جذب  بازیکن  دیگر 
در  یک  لیگ  در  که  بود  بازیکنی  گل گهر 

به  هم  تیم  چند  با  و  گرفت  قرار  کرنا  بوق 
گفته رسانه ها قرار داد امضا کرد و در نهایت 
»امیر  جز  نبود  کسی  پیوست  گل گهر  به 
ماشین سازی  ساله   ۱۸ مهاجم  شهیم« 
تبریز که در فصل گذشته لیگ یک با زدن 
۱۲ گل جزو گلزنان برتر این رقابت ها قرار 

گرفت، به گل گهر پیوست. 
توجه  مورد  هم  بازیکن  این  چند  هر 
دلیل مشکل  به  اما  داشت  قرار  پرسپولیس 
این  مذاکرات  روند  نامه،  رضایت  دریافت 
رسید،  بست  بن  به  سرخپوشان  با  مهاجم 
جذب  برای  فرصت  این  از  سیرجانی ها 
منتظر  باید  و  گرفتند،  بهره  جوان  مهاجم 
حد  در  واقعا  بازیکن  این  آیا  دید  و  ماند 
یا  و  هست  شده،  آن  روی  بر  که  تبلیغاتی 

خیر!
بازیکنی بود  »مهران درخشان مهر« دیگر 
که در این فصل به گل گهر پیوست. با توجه 
به جدایی میالد زکی پور، گل گهر در پست 

مدافع چپ فقط شایان مصلح را در اختیار 
با این اوصاف آنها مهران درخشان  داشت.، 
فرصت  فوالد  در  این  از  پیش  که  را  مهر 
گرفتند.   خدمت  به  نداشت  چندانی  بازی 
درخشان مهر در گذشته سابقه همکاری با 

قلعه نویی را داشته است.
محمد  جذب  درباره  اخباری  چند  هر   
نادری هم مطرح بود اما تا این لحظه خبری 

از این انتقال نیست.
این  در  گل گهر  تیم  خروجی  بازیکنان  اما 

فصل چه کسانی بودند؟
فرشید  خانزاده،  محمدرضا  صادقی،  سعید 
باقری، میالد زکی پور و سیداحمد موسوی 
پوشان  آبی  جمع  از  که  هستند  بازیکنانی 

سیرجانی خارج شدند.
بازیکنان  مهمترین  از  یکی  صادقی  سعید 
جدا شده گل گهر است. او ترجیح داد برای 
پرطرفدارتری  تیم  در  ملی  تیم  به  رسیدن 

به میدان برود. 

از  ناراحتی  با  هم  خانزاده  رضا  محمد   
گل گهر جدا شد و ظاهرا او و قلعه نویی با 
یکدیگر اختالف سلیقه داشتند. هرچند که 
بازیکن  این  بود که  ابتدا مشخص  از همان 

در حد یک بازیکن تراز اول نیست.
احمد موسوی هم یکی از محدود بازیکنان 
تمایلی  نویی  قلعه  که  بود  گذشته  فصل 

برای تمدید قرارداد با وی نداشت.
فرشید باقری هم در مسیر مس رفسنجان 
قرار گرفت و فصل بیست و دوم در این تیم 

به میدان خواهد رفت.
تمایل  فصل  پایان  از  بعد  پور  زکی  میالد 
داشت به تیم دیگری برود و با پرسپولیس 
هم مذاکرات جدی داشت اما در نهایت به 

سپاهان پیوست.
ایمان سلیمی بعد از مصدومیتی که داشت 
در جمع شاگردان  داد  از دست  را  و فصل 
قلعه نویی تمرین می کرد اما در نهایت به 

مس رفسنجان پیوست.
از نکات جالب  در تیم گل گهر می توان به 
اشاره کرد  باگناما«  »اریک  بازیکن خارجی 
بازی  و  گذشته  فصل  حواشی  از  بعد  که  
جمع  به  دوباره  تاجیکستان  استقالل  در 
بار  این  او  بازگشت،  نویی  قلعه  شاگردان 
همچنین  شود  می  قلمداد  مجاز  بازیکن 
ارزش  بازیکن  این  دید  و  ماند  منتظر  باید 
آن را داشت تا بار دیگر به گل گهر بیاید یا 

داستان چیز دیگری است.
برای  نادری  محمد  نام  اینکه  وجود  با 
اما  بود  مطرح  سیرجانی ها  جمع  به  انتقال 
خبری  دوم  و  بیست  لیگ  آغاز  آستانه  در 
بازیکن نیست، تا عمال این  با این  از توافق 

انتقال کمرنگ شود.
یک  در  که  دید  و  ماند  منتظر  باید  حال 
پروسه سه ساله تیم قلعه نویی در پایان این 
سیرجان  فوتبال  برای  ی  آورده  چه  فصل 

دارند.

گل گهر برای سهمیه آسیا وارد لیگ می شود
      رضا فتح آبادی

خبــر

صفحه 3
خیابانها آسفالت

صفحه 6
خیابانها آسفالت

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

6216 669 0913- رضایی

تولیدی و بازار مبل امام علی )ع(

 سرویس چوب کامل ویژه جهیزیه عروس شامل؛

بوفه بزرگپا تختیمیز جلو مبلیمیز ناهارخوریرختکن،جاکفشی

تشک طبی فنریمبـــل کمد لباسی سرویس خواب میز آرایش

اول قیمت ها را مقایسـه کنید

این فرصت بی نظیر را از دست ندهید
خرید کنید، تخفیف بگیرید و اشانتیون ببرید

همگی یکجا : 37/800/000 تومان

 انتهای بلـوار اصلی حجـت آبــاد  
0 9 1 2 4 1 5 8 0 0 1
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کلیه مراحل برگزاری مزایده 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 
مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مزایده محقق سازند.
تاریخ انتشار مزایده در سامانه: تاریخ 1401/05/12 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایـده از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مزایده  تا ساعت 12:00 روز پنج شنبه  تاریخ 1401/05/20
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مزایده تا ساعت 12:00 روز یک شنبـه  تاریخ 1401/05/30

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 12:30 روز دوشنبــه  تاریخ 1401/05/31 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- بلوار شهید زندی نیا،  حوزه معاونت خدمات شهر   تلفن:   8102  4233 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای اجاره محل نصب 

دستگاه های بــازی و سرگرمی مستقر در پـارک های سطح شهر
 شهرداری سیرجان در نظر دارد تجدید مزایده عمومی خدمات)شرح مختصر؛ اجاره محل 

نصب دستگاههای بازی و سرگرمی مستقر در پارکهای سطح شهر( 
5001005674000010  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 1401/05/12 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشاراسنادمناقصه تا  ساعت 18:00 روز پنجشنبـه  تاریخ 1401/05/20
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه  تا ساعت 19:00 روز یک شنبـه  تاریخ 1401/05/30

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 14:20 روز دوشنبــه  تاریخ 1401/05/31 
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 ارائه خدمات پزشکی و 
پرستاری جهت درمانگاه شهرداری سیرجان

 شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات

               )شرح مختصر؛ ارائه خدمات پزشکی و پرستاری جهت درمانگاه شهرداری سیرجان ( 
2001005674000077  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 

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

0913 278 3052/0913 145 2643
5036 230 0919 خدائی

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

09135320842-09132794372

آگهی مناقصه عمومی )یک مرحله ای(

 Drager خرید 3 دستگاه سیستم تنفس مصنوعی ارابه ای

 Dragerو10عدد ماسک فیلتردار

شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان)مناقصه شماره 05_م_01(

واحد تدارکات و خرید شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان

شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در نظر دارد نسبت به
 Drager خرید 3 دستگاه سیستم تنفس مصنوعی ارابه ای 

 Dragerو 10عدد ماسک فیلتردار
  از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای 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 تا تاریخ 1401/05/22    ساعت 14:00 نسبت به تحویل پاکات اقدام نمایند. 

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

مدارک الزم جهت ارسال:
نامه اعالم آمادگی ،مدارک مربوط به چک لیست ارزیابی تامین کنندگان،پیش نویس قرارداد خرید به همراه 

ضمانت نامه شرکت در مناقصه مطابق با بند 6 شرایط مناقصه)دانلود مدارک از سایت مجتمع جهان فوالد 

سیرجان به نشانی  sjsco.ir قسمت خرید و فروش-مناقصات( 

*آدرس تحویل پاکات )الف – ب – ج(:   سیرجان_  بلوار نماز بعد از چهار راه پیام نور_  روبه روي سالن 
اداره ارشاد )غدیر( _ دبیرخانه کمیسیون معامالت مجتمع جهان فوالد سیرجان _ کد پستی 7816964741 

*نامه اعالم آمادگی به همراه رسید تحویل پاکات را به
 آدرس ایمیل gmail.com@99.sjsco  ارسال فرمایید

عزت آبادی پور( (0 9 2 2 3 1 6 6 1 9 5 _  0 9 1 4 0 0 9 7 9 2 1 *جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 
تماس حاصل نمایید.)پاسخگویی در ساعات اداری(

*ارائه مدارک و سوابق هیچگونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.
*هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. 
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کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir به آدرس  الکترونیکی دولت )ستاد(  تدارکات  درگاه سامانه 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1401/05/12 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشاراسنادمناقصه تا  ساعت 18:00 روز پنجشنبـه  تاریخ 1401/05/20
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه  تا ساعت 19:00 روز یک شنبـه  تاریخ 1401/05/30

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 15:00 روز دوشنبه  تاریخ 1401/05/31 
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
  برون سپـــاری عملیات نگهــداری فضای سبز و امور مرتبط به فـــاز 7 

)ناحیـــه یک از منطقــــه دو (
 شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات

شرح مختصر؛ برون سپاری عملیات نگهداری فضای سبز و امور مرتبط به فاز 7 )ناحیه یک از منطقه دو ( 
2001005674000083  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 
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از  گوشتی  فرآورده های  و  گوشت  انواع  عرضۀ  مالیاتی،  امور  سازمان  اعالم  اساس  بر 
پرداخت عوارض و مالیات معاف است. معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی 
در نامه ای اعالم کرد که عرضۀ انواع گوشت قرمز و فرآورده های گوشتی دام های سبک و 
سنگین و قطعات بدن دام مطابق جزو ۵-۴ بند الف ماده ۹ مادۀ قانون مالیات بر ارزش 
افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، مشمول کاالهای معافیت مالیاتی بوده و از پرداخت مالیات 

و عوارض معافند.   

 عرضه کنندگان 
گوشت قرمز از 
پرداخت مالیات 

معاف شدند 

 ۲۲ مردادماه پایان مهلت انتخاب رشتۀ کنکور ۱۴۰۱ 
سازمان سنجش آموزش کشور اعالم کرد مهلت انتخاب رشته آزمون سراسری ۱۴۰۱ از روز دوشنبه ۱۷ مرداد ماه آغاز 
شده است و تا پایان روز شنبه ۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۱ ادامه دارد.در این اطالعیه تاکید شده است: »در مراحل انتخاب رشته 
از کلیک روی دکمۀ Back مرورگر خود و باز کردن بیش از یک صفحۀ مرورگر روی کامپیوتر جدا خودداری کنید؛ در 
غیر این صورت به صفحۀ اصلی بازگشته و مراحل انتخاب رشته را دوباره انجام دهید«. سازمان سنجش همچنین اعالم 
کرد: »انتخاب رشته فقط وقتی تکمیل شده است که در مراحل انتخاب رشته در یک صفحۀ مجزا از سیستم انتخاب 

رشته، شمارۀ پروندۀ هفت رقمی و رسید انتخاب رشتۀ ۱۵ رقمی دریافت شود«.

پسرانه  لباس هایش  بچگی  از  می گوید 
پسرانه  خودش  انتخاب  به  و  بوده 
بقیه ی  مثل  نداشته  و دوست  می پوشیده 
"از  بگذارد:    بلند  را  موهایش  دخترها 
هفت سالگی که وارد مدرسه شدم، دیدم 
کارهام  بیام.  کنار  دخترها  با    نمیتونم 
پسرانه بود. اخالق و رفتارهام پسرونه بود. 

دنیام و بازی هام همه پسرونه بود."
در  که  شهری  محیط  کوچکی  از  او 
اینکه  و  می گوید  می کنیم،   زندگی  آن 
در  که  جامعه  این  فرهنگ  هوای  در 
دوری  او  از  بچه ها  می کنیم،  زندگی  آن 
همیشه  نمی گشتن.  باهام   " می کرده اند: 
بزرگتر  که کمی  پنجم  بودم. کالس  تنها 
شده بودم با مشاور مدرسه مون حرف زدم. 
گفتم من فرق دارم با بقیه ی دختربچه ها. 
این  دز  نمی دونستند  چیزی  موقع  اون 
راهنمایی  نمیتونستن  طبیعتا  و  مسائل 

کنن و کمکی بدن."
با همین شرایط او پا به دوران راهنمایی 
گذاشت: " وارد راهنمایی که شدم، اوضاع 
بدتر شد. بردنم پیش روانشناس بهداشت. 
باهاش درمیون گذاشتم. بردنم روانپزشک 

و بهم قرص داد . خوب نشدم. "
در  نیز  نوجوانی  زندگی  همچنان  و 
فکر  و  نمی گشتن  باهام  "دخترها  انزوا: 
ترنس  که  درحالی  دوجنسه ام.  می کردن 

فرق داره با دوجنسه. 
جنس  یک  جمله ی  در  یعنی  ترتس 
اینکه  به  داری  گرایش  اما  هستی، 
بخوای  و  باشی  داشته  دیگه ای  جنسیت 
همون  با  ولی  کنی.  عوض  رو  جنسیتت 
دبیرستان  دوم  و  اول  سال  پیشداوری ها 
فکر  هم کالسی هام  بود.  سختم  کمی 
می کردن دو جنسه ام . دوری می کردن ازم. 

مدرسه  های  بچه  برای  شدم  ناچار  بعد 
به  گرایش  با  جنسه  دو  که  بدم  توضیح 
تغییر جنسیت فرق داره. دو جنسه یعنی 
جنسی  هویت  بحران  دچار  که  کسی 
جتسی  تمایل  و  جنسی  اندام  و  هست 
که  درحالی  دارد  نوسانی  در  و  بینابین 
هست  که  چیزی  این  که  می داند  ترنس 
مخالف  و می خواهد جنس  نمی خواهد  را 

باشد "
جامعه پذیری،  نبود  مشکل  جز  به  اما  و 
داشته  وجود  هم  خانواده پذیری  مشکل 
موضوعی  چنین  با  خانواده  اعضای  و 
گرفتم  که  "دیپلم  نمی آمده اند:  کنار 
کم  یه  گذاشتم.  میان  در  خانواده م  با 
و  بود  تعجب  واکتش ها  بود.  سخت شون 
ایران  توی  خانواده ها  نمیان  کنار  دعوا. 
خانواده هایی  همه ی  توی  موضوع.  این  با 
این دعواها  از  ترنس دارند،  که یک عضو 
هست . باید صبوری کنی. اعتماد به نفس 

داشته باشی و بازم صبر مهمه."
و حاال تازه بعد از این همه سال سختی: 
با  "خانواده م تازه شش ماهه کنار اومدن 
این موضوع . اونم بعد رفتن به پیش کلی 
فیلم  دادن  تشون  و  روانشناس  و  مشاور 

مستند بهشون. 
پدرم قبول کرد. روان درمانی تمام شده. 
درخواست دادگاه دادیم. کمیسیون چهار 
میدن  رو  پزشکی  آخر  نظر  دیگه  پزشک 
من  و  نباشه  زودگذر  حس  یه  مثلن  که 
واقعن ترنس باشم. بعد قاضی مجوز عمل 

صادر میکنه." 
سخن تازه  به  عمل  این  درباره ی  او 
اندام  و  رحم  و  سینه   تخلیه  می گوید: 
دز  و  می افتد  اتفاق  عمل  این  در  جنسی 
جنسی  اندام  ایجاد  برای  فرد  خود  روده 

جدید استفاده می کنند."
که  همشهری  دختر  این  نظر  به 
عمل  و  شدن  پسر  حکم  دریافت  برای 

طی  شدن  نهایی  منتظر  جراحی اش 
ایران  فرهنگ   " است؛  پرونده اش  مراحل 
دیدم  حتا  نمیان.  کنار  مساله  این  با 
این  سر  میزنن  کتک  رو  دوست شون 

گرایش ولی من کوتاه نیومدم."
می داند"  پسر  را  خودش  قاطعانه  او 
دخترونه  جمع  توی  کارهام  و  لباسام 
بذ اری  ریش  داری  دوست  اینکه  نیست. 
با  نه  به دختره  نسبت  داری  و حسی که 

پسر."
شرع و قانون چه می گویند؟

نفر   ۲۷۰ حدود  ساالنه  ایران  در  گویا 
آنها  میان  می دهند.از  جنسیت  تغییر 
۵۶ درصد خواهان تغییر به جنس مؤنث 
تبدیل  مرد  به  دارند  قصد  درصد   ۴۴ و 
شوند. با این حال جامعه ی ما هنوز با این 
مراجع شیعه  است.اما  نیامده  کنار  مساله 
در باب این مساله بروزتر از فرهنگ عرفی 
مراجع  مثال  برای  بوده اند.  ایران  مردم 

دینی مذهب تشیع و به ویژه شخص امام 
خمینی، به کسانی که به لحاظ پزشکی و 
شان  جنسیت  تغییر  به  نیاز  روانشناختی 
محرز شده باشد این اجازه را با دو شرط 

داده شده است:
بیماری ترانس سکچوال، واقعی و قطعی 
آنان  بیماری  که  افرادی  بنابراین  باشد؛ 
مشکوک است، مجاز به این تغییر نیستند 
و اینکه تغییر باید به صورت کامل صورت 
از  پس  زن  مثال  طور  به  یعنی  بگیرد؛ 
تبدیل  مرد  یک  به  کامال  جنسیت  تغییر 
شود و برعکس، تا احکام و قوانینی که در 
شرع برای زنان یا مردان ذکر شده است 

در مورد آنان قابل اجرا باشد.
به همین نسبت حقوق در کشور ما نیز از 
تغیر  درباره ی  و  پذیرفته  تاثیر  فقه شیعه 
گرفته  نظر  در  قانونی یی  مواد  جتسیت 
مسائل  اکثر  کرده  قانون گذار سعی  است. 
جنسیت  تغییر  صورت  در  که  حقوقی ئی 
باشد  کرده  پیش بینی  را  می آید  پیش 
ماده  و  تبصره  و  کار  و  ساز  آن  برای  و 
مشخص نماید. مسائلی مثل حق حضانت 
یا  پدر  جنسیت  تغییر  صورت  در  فرزند 
مادر و مباحث سهم ارث و پایان خدمت 
آن ها  همگی  طرح  که  غیره  و  اشتغال  و 
اما مطالعه ی  این مجال ممکن نیست  در 
ریز به ریز آن برای فردی که قصد تغییر 
این جهت  از  اطرافیانش  و  دارد  جتسبت 
مزایایی  و  عواقب  به  هم  که  است  مفید 
پیدا  بیشتری  اشراف  کار  ایت  حقوقی 
می  آرام  اطرافیان  روان  هم  و  می کنند 
می آیند  کنار  راحت تر  مساله  با  و  گیرد 
مشکل  این  قانون  اوال  که  می بینند  زیرا 
اینکه  دوم  و  شناخته  رسمیت  به  را 
قانون گذار برای این حل مشکل دستورها 

و باید و نبایدهایی صادر کرده است.

گفتگوی سخن تازه با دختر ترنس در سیرجان؛

همه در مدرسه از من دوری می  کردند
      سمیرا سرچمی

تعطیلی ایران خودرو و سایپا سالی ۱ میلیون میلیارد 
تومان برای کشور نفع دارد

کیفیت پایین خودرو ها باعث هدر رفت ساالنه ۷۰۰ هزار میلیارد تومان 
هزار  صد ها  ساالنه  خودروسازی  صنعت  آنکه  وجود  با  می شود.  بنزین 
میلیارد به اقتصاد تورم زده کشور زیان وارد می کند، اما این صنعت با 
پناه گرفتن پشت مبحث اشتغالزایی مدعی است که بیش از یک میلیون 
شغل در کشور ایجاد کرده اند. با احتساب این ارقام، در صورت تعطیل 
و  بنزین  رفت  از محل عدم هدر  تنها  دو خودروساز، ساالنه  این  شدن 
کاهش تصادفات، هزینه های درمان و فساد ناشی از این صنعت، می توان 
انتظار داشت بیش از ۱ میلیون میلیارد صرفه جویی برای کشور ایجاد 

شود.
به  نفتی  فرآورده های  پخش  و  پاالیش  شرکت  :مدیرعامل  آفتاب  نیوز 
تازگی اعالم کرده است، نبود دانش روز در خودروسازی، باعث هدررفت 
روزانه ۵۰ میلیون لیتر بنزین در کشور شده است. این عدد برابر است با 

ساالنه ۱۸ میلیارد و ۲۵۰ میلیون لیتر بنزین که از بین می رود.
به گزارش آفتاب نیوز؛ با احتساب قیمت روز این محصول، کیفیت پایین 
در  بنزین  تومان  میلیارد  هزار   ۷۰۰ ساالنه  رفت  هدر  باعث  خودرو ها 

کشور می شود.
نفر در تصادفات ۱۰ سال  آمار های رسمی قریب ۲۰۰ هزار  بر اساس 
این  از  مجروع  نیز  نفر  میلیون   ۳ از  بیش  و  شده اند  کشته  ایران  اخیر 

رخداد های جادهوای بر جای مانده است.
تنها در سال ۱۴۰۰ تعداد ۱۶ هزار و ۷۷۸ کشته و ۳۱۷ هزار مصدوم به 
دلیل تصادفات جاده ای ثبت شده است. آذری از جمله نمایندگانی است 

که خودروسازان را در ۹۰ درصد تصادفات مقصر دانسته است.
پارکینگ های  از  یکی  در  فقط  است:  گفته  نیز  راهور  پلیس  رئیس 
این  میان  از  تصادفاتی، ۱۰۷ دستگاه خودرو وجود داشت،  خودرو های 
۱۰۷ دستگاه خودرو که تماماً از زاویه جلو یعنی از زاویه مناسب تصادف 
کردند، ایربگ ۹۷ دستگاه خودرو باز نشده بود. به گفته پلیس ۶۰ درصد 

تصادفات جاده ای توسط خودرو های سواری غالباً پرتیراژ رقم می خورد.
برخی کارشناسان رسمی نیز کیفیت بسیار پایین خودر های داخلی را 

مقصر ۵۰ درصد تصادفات کشور برشمرده اند.
با این عدد و با احتساب نرخ روز دیه، بدون احتساب هزینه های درمان، 
از  ناشی  اجتماعی  آسیب های  و  خانواده ها  معیشت  و  آور  نان  فقدان 
سال های  کشته  هزار   ۱۰۰ از  تنها  خودروسازان  ریالی  سهم  تصادفات، 
بدون  عدد  این  می شود.  زده  تخمین  تومان  میلیارد  هزار   ۶۰۰ اخیر 

احتساب ۳ میلیون مجروع تصادفات در نظر گرفته شده است.
مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی به آسیب شناسی وضعیت مالی 
شرکت های ایران خودرو و سایپا پرداخت و اعالم کرد، این دو خودروساز 
۵۵ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارند. برخی کارشناسان این عدد را 
حاصل فرایند های حسابداری می دانند و زیان انباشته این دو خودرو ساز 

را بسیار بیشتر از این ارقام برآورد می  کنند.
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بـرگ واگذاری یک قطعه زمین 
به شماره قطعه 73 در نجف شهر فاز 3 

به مساحت 268/75 مترمربع، 
به تاریخ صدور 1382/02/15 

شماره 7/995   
بنام علیرضــا پور شهســـواری 

فرزند محمد علی
به شماره شناسنامه 438

 مفقود گردیده  و از 
درجه اعتبار ساقط می باشد

یابنده با شماره 09133471458 
تماس حاصل نماید

 قابل توجه همشهریان گرامی
 از تعدادی نیروی کار خانم 

 جهت مسئولیت های زیر دعوت به عمل می آید
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اگاهی 
از شرایط حقوقی نام و تلفن تماس خود را به 

 شماره واتس اپ زیر ارسال نمایند
09162456282                           

 1_ فروشنده خانم برای کتابفروشی
 2_ صندوق دار و مدیر سالن خانم برای رستوران

 ۳_ ادمین حرفه ای پیج اینستا گرام
           ) ترجیحا رده سنی 25 تا 35 سال(

یک قطعه زمین 10 قصبی  
دارای کد یکتا و قولنامه 

واقع در باسفهرجان کوچه سادات
 به فروش می رسد.  

091۳  178  ۳127

بدین وسیله اعالم می دارد که ُمهـر  شرکت عمران بتن سمنگان سیرجان )سهامی خاص( به شماره 
ثبت 4224و شناسه ملی 14006714427 در تاریخ 1401/05/09 سرقت گردیده ، از درجه 
اعتبار ساقط می باشد.و هرگونه استفاده از مهر، غیرقانونی می باشد و پیگیرد قانونی دارد. و از 

حسین جهانشاهی ، رئیس هیئت مدیره و مدیرعاملتاریخ 1401/05/10 مهر شرکت تغییر یافت.

ُمهر  جدیدُمهر قدیم

آگهــی  مناقصــه عمومـــی 

شمـــاره  1401/009/م.ع
شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه در نظر دارد؛

»  بیمه اموال و دارائی ها-بیمه حوادث و مسئولیت «  
خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی در  بین شعب 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 : ۳00/000/000 ریال )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 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

1401/05/2612:00آخرین مهلت تحویل پاکات 1

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 6112  764  091۳ ) آقای اسکندری ( تماس حاصل نمایند.

*جهت کسب اطالعات درخصوص مناقصه با شماره  4۳82 4142 - 0۳4 ) آقای هاشمی پور( تماس حاصل نمایید.

جناب آاقی مهندس علی کازرونی
پدر گوهر بی نظیر و تابنده زندگی است

عروج پدر عزیزتان را صمیمانه خدمت شما و خانواده 
متعال  خداوند  از  و  نموده  عرض  تسلیت  محترمتان 
خواستاریم به لطف خویش ، روح آن بزرگوار را شاد و 
مقامش را در جوار قدسی درگاهش بلند مرتبه فرماید و 
برای شما و سایر بازماندگان طول عمر و صبر و بردباری 

عنایت فرماید.

مدرییت جهاد کشاورزی شهرستان سیرجان

جناب آاقی مهندس علی کازرونی

مصیبت وارده را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت 
صبر  شما  برای  تعالی  باری  درگاه  از  و  نموده  عرض 
جمیل و اجر جزیل و برای آن مرحوم علو درجات را 

خواستاریم

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و
 منابع طبیعی شهرستان سیرجان

جناب آاقی مهندس علی کازرونی

ضایعه درگذشت پدرگرامیتان را خدمت شما و خانواده 
متعال  از درگاه خداوند  و  نموده  تسلیت عرض  محترم 
برای آن عزیز از دست رفته طلب مغفرت و برای شما و 
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ویترین آخر

یک  عاشورا  قیام  خدیر-  مهرداد  ایران؛  عصر     
قهرمان اصلی و نقش های مکمل و فرعی ندارد. بلکه دو 
که حسین  مرد  یک  عاشورا  ظهر  تا  دارد:  اصلی  قهرمان 

بن علی است و از آن به بعد یک زن که زینب است.
مواردی  در  و  است  مردانه  معموال  مذهبی  روایت های 
در  که  است  مادر  تنها  مریم  مسیح،  عیسی  تولد  مانند 
دفاع از عصمت خود هم چاره ای ندارد که از فرزند یاری 

بگیرد.
می خواهد  است«  فاطمه  »فاطمه،  در  علی شریعتی     
و  علی  همسر  و  پیامبر  دختر  برای  که  بگوید  را  همین 

مادر بزرگان، شأن مستقل هم قایل شویم.
   با این حال در هم تنیده اند اما دربارۀ زینب اگرچه 
دختر او و خواهر امام حسین است اما به عنوان شخصیت 
فراموش  و  می شود  شناخته  کربال  قهرمان  و  مستقل 

نکنیم که او یک زن است.
پرستار  روز    دقت کنیم که در جمهوری اسالمی هم 
نام گذاری کرده اند که یک شغل است  او  را به مناسبت 

و پرستاری امری مدرن به حساب می آید.
ناله های خواهرانه،  و  پرستاری  از  فراتر  زینب  نقش  اما 
است  مدرن  تصویر  یک  این  و  است  بوده  پیام رسانی  که 
از چنان  بعد  باید  قاعده  به  که  روز  آن  در جامعۀ  از زن 
حسرت  و  آه  و  اشک  با  تنها  را  شبان  و  روزان  مصیبتی 

سپری می کرد نه با پیام و سخن.
که  آنها  از  بودند.  نقش آفرین  البته  هم  دیگر  زنان    
مردان خود را تشویق و تشجیع کردند یا سرزنش نکردند 
و  حسین  امام  خبر  نخست  که  آن  تا  اند  مانده  چرا  که 
را. در کربال همان گونه که  فرزند  بعد  و  را پرسید  برادر 
نام حسین و ابوالفضل را می آوریم از زینب هم می گوییم 
ودریغا که از نتایج رواج انواع مداحی در سال های اخیر 
یکی فروکاستن نقش زینب و محدود شدن به جنبه های 

است. احساسی 
باید در    در کربال مطابق تصور و تصویر سنتی زینب 
می بیند  تاریک  را  جهان  ناگاه  که  سترگ  چنین  سوگی 
تنها ضجه کند و با اشک و آه بگذراند اما او هم می شکیبد 
هم می خروشد و هم سخن می گوید  چندان که می توان 
مکمل  نقش های  و  اصلی  قهرمان  یک  عاشورا  قیام  گفت 
و فرعی ندارد. بلکه دو قهرمان اصلی دارد: تا ظهر عاشورا 
یک مرد که حسین بن علی است و از آن به بعد یک زن 
که زینب است که نمی شکند و تاب می آورد و حاکمیت 

یزید را به چالش می کشد.

       گوناگون

اگر  خدیر-  مهرداد  ایران؛  عصر 
یک گردش گر خارجی بپرسد »حسین 
و  ساده  زبان  به  کرد«  چه  و  بود  که 
روشن می توان برای او توضیح داد و نیاز 

به اشتراک مذهبی نیست...
   نخست این که شناخت و ستایش 
از درون  غالبا  و مذهبی  رهبران دینی 
به  و  فراتر نمی رود  آیین  و  همان دین 
همین خاطر در دنیای مدرن و بیرون 
یا  نمی شود  اشاره  آنها  به  متن  آن  از 
جنبۀ اسطوره ای پیدا می کند و دومی 
هم الهام بخشی برای هنر و ادبیات است.

   حال آن که دربارۀ امام حسین با 
آموزه هایی رو به رو هستیم که فراتر از 
عقاید اسالمی و شیعی هم جذاب است 
چرا که از یک عقیدۀ خاص دفاع نکرده 
نهاده که  ارزش هایی  بر سر  بلکه جان 
در جهان مدرن هم مقبول و مطبوع و 
دل نشین است. به بیان دیگر ارزش های 

مشترک بشری را پاس داشته است.
گردش گر  یک  امروز  همین  اگر 
غیر  طبعا  و  مسلمان  غیر  و  خارجی 
بپرسد  ایرانی  شمای  و  من  از  شیعه 
»حسین که بود و چه کرد که پس از 
۱۴۰۰ سال یاد او را گرامی می دارید« 
به زبان ساده و روشن می توان در دو سه 
پاراگراف یا دو سه دقیقه صاف و روشن 

توضیح داد:
   »پس از درگذشت پیامبرمان، طی 
۳۰ سال ۴ نفر بر جای او نشستند. نفر 
امام اول ماست قصد تغییر  چهارم که 
یکی از منصوبان خلیفۀ قبلی و حاکم 
امپراتوری روم را داشت  منطقۀ مجاور 

این  و در  نرفت  بار  زیر  )معاویه(  او  اما 
شیوه ای  اسالمی  امپراتوری  از  بخش 
گرفت  پیش  در  خالفت  مرکز  با  جدا 
و جنگ او با حکومت مرکزی به خاطر 
سود  به  نیز  بست  کار  به  که  حیله ای 
مرکز تمام نشد. پنجمین خلیفه که امام 
او کشمکش  با  نیز  است  شیعیان  دوم 
داشت اما در پی چند دهه مسلمانان از 
آرمان های نخست فاصله گرفته و امکان 
نبود و  برانداختن معاویه  نیرو و  بسیج 
هم  امپراتوری  فروپاشی  و  تجزیه  بیم 
به  را  می رفت و حسن بن علی خالفت 
او واگذار کرد مشروط به آن که موروثی 

نکند اما کرد و پیمان شکست .
   در نتیجه حسین بن علی که ناظر 
و طرف غیر مستقیم قرارداد برادر با او 
و  نداشت  را  دیگر محظور گذشته  بود 
چون دعوت مردمان به قبول حکومت 
را دریافت کرد نزد آنان شتافت اما در 
بیعت  به  وادار  و  متوقف  مسیر  میانۀ 
اجباری شد؛ امری که در دنیای مدرن 
به مثابۀ اقرار علیه خود است. پس وقتی 
مذاکره به نتیجه نرسید ترجیح داد از 
ذلت  این  بار  زیر  اما  بگذرد  خود  جان 
نرود و اعضای خانواده و یاران هم به او 
وفادار ماندند و یک یک کشته شدند.«

طرف  برای  عبارات  این  تمام     
خارجی قابل فهم است.  کل قصه را به 
زبان امروز و با ارزش های مدرن می توان 
چنین بیان کرد تا گرامی داشِت یاد او 
ندادن  تن  چون  ارزش هایی  ستایش 
به زور، به رسمیت نشناختن حکومت 
قالب  در  اینها  همۀ  باشد.   استبدادی 

و  است  ترجمه  و  برگردان  قابل  مدرن 
قبول و عالقه به آنها هم مستلزم هیچ 
نوع اطالعات مذهبی خاص نیست چون 
صحبت از آزادگی و آزادی است، سخن 
از احترام به ارزش های انسانی و تالش 
برای پرهیز از جنگ در عین تن ندادن 

به تحمیل است.
عاشورا  روایت  که  است  این  منظور   
فارغ از آنچه بعدها در »روضه الشهدا« 
متن  عنوان  به  و  نشده  یا  شده  اضافه 
ارزش  اساس  بر  انتقال  قابل  تاریخی 

های مدرن است.
شکل  ای  صحنه  علی  حسین بن     
می دهد که همه گونه شخصیت در آن 
حضور دارد. از یک نوزاد تا پیر و کهن 
برادری  و  برادر جنگاور  تا  زن  از  سال. 
که در آن روز خاص در بستر بیماری 
بر  را  رسانی  پیام  که  خواهری  و  بود 
دوش گرفت و فرماندهی که به این سو 

بازگشت.
که  است  این  عاشورا  ویژگی های  از 
هر کسی از ظن خود می تواند یار شود 
شیعه  قطعا  که  موالنایی  که  چندان 

نبوده سروده است: 
کجایید ای شهیدان خدایی

 بالجویان دشت کربالیی
   و شاید یک شعر حافظ با الهام از 
موال  بی سر  پیکر  باشد که  آن صحنه 
بازار شام  را در  اسیران  و  بردند  را می 

می گرداندند:
 در کار گالب و گل حکم ازلی این بود

نشین  پرده  وین  بازاری  شاهد  کان 
باشد...

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

گرافیست و دبیر تحریریه: سارهمیرحسینی
ویراستار:ساراسرمد

مدیر بازرگانی: مصطفیکریمی
چاپ :  مهدویکرمان

نشانی: سیرجان،بلواردکترصادقیروبرویداروخانهآریا

اهدا خون توسط عزاداران حسینی در روز عاشورا...

وزیر ارتباطات: چیزی به نام »اینترنت ملی« نداریم
ایلنا: عیسی زارع پور درخصوص آخرین وضعیت »اینترنت ملی« گفت: چیزی به 
اسم اینترنت ملی نداریم.وی در خصوص »طرح صیانت« عنوان کرد: چیزی هنوز 
به نام طرح صیانت تصویب نشده و چیزی به این اسم نداریم. یک عده باالخره 
جوسازی می کنند، بازی می کنند، نان می خورند و ااِل چیزی تصویب نشده است 
که بخواهد اجرایی شود.وی افزود: گفت: بحث هایی را به شکل جدی در حوزه 

ارتقای امنیت زیرساخت های ارتباطی کشور پیگیری می کنیم.
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بر  است  آماده  که کشورش  آمریکا گفت  وزارت خارجه  سخنگوی  آفتاب  نیوز: 
اساس متن ارائه شده از سوی اتحادیه اروپا، »به سرعت« توافقی را برای احیای 
برجام امضا کند. به گزارش رویترز، پیش از این یک مقام اروپایی که نخواست 
نامش فاش شود، با اعالم این که مذاکرات به پایان رسیده است، گفت که نماینده 
اتحادیه اروپا »متن نهایی« برای احیای برجام را به هیات های نمایندگی طرف های 

مذاکره ارائه کرده است. این متن نهایی و غیرقابل مذاکره مجدد است«.

ایلنا:  قیمت گندم و ذرت در روز دوشنبه با انتشار اخباری مبنی بر اینکه 
برای  انتظارات  و  به مقصد خود رسیدند  اوکراین  از  اولین کشتی های غالت 
کاهش محدودیت ها بر صادرات محصوالت کشاورزی روسیه، کاهش یافت. در 
همین راستا معامالت آتی گندم در CBOT با ۱.۴ درصد کاهش به ۷.۶۴ دالر 
در هر بوشل رسید. قیمت گندم از باالترین سطح قیمت یعنی ۱۴.۲۵ دالری 

امسال در ماه مارس تاکنون تقریباً به نصف کاهش یافته است.

قهرمان زن در کربال

وزارت خارجه آمریکا: واشنگتن آماده امضای توافق است

قیمت جهانی غالت کاهش یافت

اتحادیه اروپا : فقط آری یا خیر می توانید جواب دهید
بهارنیوز: یکی از مقامات ارشد اتحادیه اروپا به خبرنگاران گفت: هیچ تغییر 
دیگری در متن که ۱۵ ماه است بر روی آن مذاکره کرده ایم نمی تواند اعمال 
شود و انتظار داریم تصمیم نهایی طرفین ظرف مدت خیلی کوتاهی طی چند 
هفته آینده اتخاذ شود. او گفت: "این یک پیشنهاد بسته شده است... شما 
نمی توانید با صفحه ۲۰ آن موافق باشید و با صفحه ۵۰ آن مخالف باشید و 

فقط باید بله یا خیر بگویید."

پایان مذاکرات وین؛ جهان در انتظار پاسخ تهران
ایلنا: مذاکرات وین برای بحث پیرامون پیش نویس ارایه شده از سوی مسوول 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز گذشته به پایان رسید تا بار دیگر هیات ها 
به منظور مشورت و رایزنی پایتخت اتریش را به مقصد کشورهای خود ترک 
کنند. این پایان و بازگشت اما با آنچه پیش از این شاهد بودیم، متفاوت است 
چرا که گویا این بار دیگر بازگشتی جز برای اعالم دستیابی به توافق و امضای 

آن در کار نخواهد بود.

تلفن سفارش آگهی: 09133475191
تلفن: 42231335

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

Sokhan_Tazeh :اینستاگرام 

صفحه 1
ویترین

صفحه 6
پیرامون

آگهي فراخــوان تجدیـد شده
 شمــاره  1401/01/ف

فراخوان عمومى شناسايى و ارزيابى كيفى پيمانكاران جهت دعوت به مناقصه با موضوع: 
 )NSX(تامین، نصب و راه اندازی سرور و پیاده سازی شبکه و فایروال مجازی

 شركت معدنى و صنعتى گل گهر )سهامى عام( در نظر دارد نسبت به شناسايى، ارزيابي كيفي و انتخاب 
پيمانكاران واجد شرايط و دارای گواهينامه شورای عالى انفورماتيک با رتبه حداقل 3 در رشته های مرتبط 
)توليد و ارايه رايانه های غير Main Frame يا شبكه داده های رايانه ای و مخابراتى( به منظور دعوت به 
 )NSX(شركت در مناقصه با موضوع تامين، نصب و راه اندازی سرور و پياده سازی شبكه و فايروال مجازی
، با شرايط مندرج در اسناد پيوست فراخوان اقدام نمايد. لذا واجدين شرايط مى توانند به وبسايت اين 
شركت به نشانى www.geg.ir  بخش مناقصه و مزايده مراجعه و نسبت به دريافت، مطالعه و تكميل فرم 
های ارزيابى كيفى و مدارک و فرم های درخواستى همراه با مستندات الزم اقدام و حداكثر تا ساعت 14 
روز يكشنبه مورخ 1401/05/30 پاكات پيشنهادی خود را در محــل دفتركميسيون معـامالت مجتمع و 
يا دبيرخانه دفتر مركزی تهران تحويل نمايند. شركت معدنى و صنعتى گل گهر در قبول و يا رد هريک از 
پيشنهادات بدون نياز به ذكر دليل و بدون جبران خسارت مختار مى باشد.                                                       

                       كمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر 

آگهـي مناقصـــه عمومــي
 شمـاره  1401/25/ع

شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد » ارائه خدمات مشاوره نظارت كارگاهی بر احداث 
نیروگاه اضطراری موتور گازسوز 15 مگاواتی« خود را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به شركت مهندسين 
مشاور دارای گواهي نامه صالحيت خدمات مشاوره با رتبه 1 در رشته نيرو از سازمان مديريت و برنامه ريزی 
كشور واگذار نمايد. لذا متقاضيان مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به وبسايت اين شركت به نشانى 
بخش مناقصه و مزايده مراجعه و اسناد مذكور را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي    WWW.GEG.IR
تأمين كنندگان دانلود نمايند. مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز شنبه مــورخ 1401/06/05 در 
محــل دفتركميسيون معـامالت مجتمع و يا دبيرخانه دفتر مركزی تهران مي باشد. بازديد از محل اجراي 
موضوع مناقصه و حضور در جلسه پرسش و پاسخ روز چهارشنبه مورخ 1401/05/26 مقرر شده است و 
حضور در آن الزامى مى باشد. ضمناً فرمت ضمانت نامه های مورد تهيه مى بايد عينأ مطابق با فرمت ارائه 
شده در اسناد مناقصه باشد. شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول يا رد هر يک از پيشنهادات بدون 

نياز به ذكر دليل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد

                       كمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر 
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    2 0 0 1 0 0 5 6 7 4 0 0 0 0 0 1 شمـــــــاره مزایــــــــــده : 

تاریـــــخ انتشـــــار  آگهــــــی: 1401/05/12   ساعــــت  16:00

مهلت دریافت اسناد مزایده: 1401/05/12 الی 1401/05/26    ساعت 14:00  

تاریـــخ بازدیــــــــــد: 1401/05/12 الــــــــی 1401/06/05  

مهلت ارسال پیشنهــــاد: 1401/05/12   الی 1401/06/06  ساعت 14:00  

تاریــــــخ بازگشایــــــی: 1401/06/07  ساعـــــــــت 13:30  

تاریـــــخ اعالم بـه برنـــــــده:  1401/06/08  ساعــــــت 12:00

شرایط  شركت در  مزایده:

1-سپرده شركت در مزايده بايد به صورت فيش واريز به حساب 3100003361004 بانک ملى شعبه مقداد سيرجان

 و يا بصورت ارائه ضمانت نامه بانكى معتبر باشد.

2-برگزاری تجديد مزايده صرفا از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت مى باشد و كليه مراحل فرآيند مزايده شامل خريد و 

دريافت اسناد مزايده )وديعه( ارسال قيمت و اطالع از وضعيت برنده بودن مزايده گران محترم از اين طريق امكان پذير مى باشد.

3-كليه اطالعات ملک شامل مشخصات، شرايط و نحوه واگذاری د راسناد مزايده موجود مى باشد.

4-عالقمندان به شركت در مزايده مى بايست جهت ثبت نام و دريافت گواهى الكترونيكى) توكن( با شماره های ذيل تماس 

حاصل نمايند. مركز پشتيبانى و راهبردی سامانه: 021-41934

5-اطالعات تماس دفاتر ثبت نام ساير استانها در سايت )www.setadiran.ir( بخش ثبت نام/ پروفايل مزايده گر موجود است.

شهرداری سیرجان در نظر دارد؛
یک قطعه زمیـــن به مساحت  14200 متر مربـــع

خـــارج از محدوده و فاقـد كاربــــری واقع در
انتـــهای شهرک صنعتــی شماره یک سیرجـــان

مبلغ سپرده)ریال(قیمت کل )ریال(قیمت هر متر مربع )ریال(مساحت )مترمربع(ردیف

11420014/000/000198/800/000/0009/940/000/000

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان

بر اساس قیمت پایــه کارشناســـی به صورت مزایده عمومی و با جزئیات مندرج دراسناد مزایده و

بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی )setadiran.ir( اقدام نماید. 
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کلیه مراحل برگزاری مزایده 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 
مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مزایده محقق سازند.
تاریخ انتشار مزایده در سامانه: تاریخ 1401/05/19 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایـده از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مزایده  تا ساعت 12:00 روز شنبـه  تاریخ 1401/05/29
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مزایده تا ساعت 19:00 روز سه شنبـه  تاریخ 1401/06/08

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 10:00 روز چهارشنبــــه  تاریخ 1401/06/09 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

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

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان مزایده عمومی اجــاره مجتمع کشتــارگاه صنعتـی دام 

شهرداری سیرجان سال 1401 ) بــرون سپــاری(
مجتمع كشتارگاه  اجاره  عمومی)شرح مختصر؛   مزایده  دارد  نظر  در   شهرداری سیرجان 

صنعتی دام شهرداری سیرجان سال 1401 » برون سپاری« ( 
500109872000001  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 


