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5000 تومان

کم لطفی وزارت راه و شهرسازی به جاده های استان کرمان و انفعال مسووالن سیرجان؛

جاده مرگ و خواب سنگین مسووالن 

  عکس: سید محسن فروزنده

 گل گهر در حمایت از ورزش سیرجان
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آگهــي استعالم  عمومـــي
  شمـــاره  401/05/س

شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد 
»انجام تدوین و طراحی SDS مواد شیمیایی «

را از طريق برگزاري استعالم عمومي به پيمانکار واجد شرايط واگذار نمايد. لذا كليه متقاضيان 
مي توانند جهت اخذ اسناد استعالم به آدرس الکترونيکي WWW.GEG.IR  مراجعه و اسناد 
مذكور و دستورالعمل ارزيابي كيفي و فني  را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان 

از قسمت - مناقصه و مزايده  دانلود نمايند.
مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز  چهارشنبه مــورخ 1401/03/25 در محــل دفتركميسيون 
معـامالت مجتمع و يا دبيرخانه دفتر مركزی تهران مي باشد. الزم به ذكر است شركت معدني و 
صنعتي گل گهر در قبول و يا رد هر يک يا تمام پيشنهادات واصله بدون نياز به ذكر دليل و بدون 

جبران خسارت مختار مي باشد .

                       كمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر 

آگهـي مناقصـه عمومـي 
شمـاره  1401/11/ع

شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد 
»پروژه طراحی، تأمین ،ساخت و نصب یک دستگاه جرثقیل سقفی منوریل 5 تن به همراه اجرای مسیر مربوطه و 

اصالحات سازه ای مورد نیاز درناحیه ی سپراتورهای خشک كارخانه تولید كنسانتره سنگ آهن«
خود را واقع در محل مجتمع معدنی و صنعتی گل گهر به نشانی سيرجان كيلومتر 50 جاده شيراز، از طريق 
برگزاري مناقصه عمومي به پيمانکار واجد شرايط واگذار نمايد. لذا متقاضيان مي توانند جهت اخذ اسناد 
مناقصه به وبسايت اين شركت به نشانی WWW.GEG.IR بخش مناقصه و مزايده مراجعه و اسناد مذكور 

را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان دانلود نمايند.
 مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز يکشنبه مــورخ 1401/04/05 در محــل دفتركميسيون معـامالت 
مجتمع و يا دبيرخانه دفتر مركزی تهران مي باشد. ضمناً بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه روز يکشنبه 
مورخ 1401/03/29 مقرر شده است و الزامی می 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 



سخِن همشهریان؛ انعکاس
سالم. من یک جوان متأهل ۲۳ ساله هستم بدلیل نداشتن کار مناسب، شرمنده خانمم و 
خانواده ام شده ام. هیچ پشتی ندارم، مدتهاست دارم تمام سعی و تالشم را میکنم که زندگی 
ام خراب نشود. برای پیدا کردن شغل به اداره کار و فرمانداری مراجعه کردم که متاسفانه فایده 
ای نداشت. تمام امیدم اول به خداست و بعدش به مسئوالن دلسوز شهر و مدیران شرکت های 
معدنی در سیرجان. نشریه سخن تازه حاال که پیام های همه مردم را می گذاری صدای من را 
هم به گوش مدیران گل گهر و گهرزمین و مس سرچشمه و تخت گنبد و... برسانید. خواهش 

می کنم یک شغل به من بدهید که شرمنده خانواده ام نباشم.
شماره 696
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خواجویی، معاون مدیر کل و مدیر حسابرسی 
مالیاتی سیرجان در رابطه با ارائه اظهار نامه 
ارائه  مالیاتی در خرداد ماه بیان کرد: موعد 
اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی)صاحبان 
مشاغل(است ،برخورداری از هر نوع معافیت 
با نرخ صفر و مشوق های مالیاتی منوط به 
ارائه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر می باشد.

اشخاص مذبور باید اظهارنامه عملکرد 1400 
به  پایان خرداد ماه  تا  قانون  خود را مطابق 
ملی  درگاه  طریق  از  الکترونیکی  صورت 
مالیات به ادرس my.tax.gov.ir ارسال و 
نسبت به پرداخت مالیات خود اقدام نمایند.

سال  مقطوع  مالیات  خصوص  در  وی 

1400 برخی از صاحبان مشاغل در اجرای 
مستقیم  مالیاتهای  قانون  ماده 100  تبصره 
شماره  بخشنامه  به  توجه  داشت:با  اظهار 
 1401/0۳/0۳ مورخ   ۲00/1401/5۲7
کلیه  کشور،  مالیاتی  امور  سازمان  ریاست 
صاحبان مشاغلی که مجموع فروش کاال و 
ارائه خدمات ان ها در سال 1400 حداکثر 
م  م  ماده 84 ق  موضوع  معافیت  برابر  صد 
مشمول  ریال(باشد   48/000/000/000(
بوده و در صورت  این دستورالعمل  مقررات 
تکمیل و ارسال فرم این دستورالعمل حداکثر 
تا پایان خرداد سال 1401از نگهداری اسناد 
و مدارک موضوع قانون مالیات های مستقیم 

مصوب 1۳94 وارائه اظهارنامه مالیاتی معاف 
می باشند. 

که  مشاغلی  صاحبان  داد:  ادامه  خواجویی 
تمایل به استفاده از شرایط  این دستورالعمل 
را دارند می توانند از طریق پایگاه اینترنتی 
به  را  مراتب   https://ntr.tax.gov.ir

سازمان امور مالیاتی کشور اعالم نمایند. 
بذکر است مودیانی که میزان فروش  الزم 
کاال و ارائه خدمات ان ها در سال 1400بیش 
باشد  می  ریال(  ازمبلغ)48/000/000/000 
مکلف به تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات 

متعلق با رعایت مقررات مربوط می باشند.
به  کرد:  عنوان  پایان  در  کل  مدیر  معاون 

محترمی  مودیان  اطالع  
های  فرم  ارائه  جهت  که 
ها  نت  کافی  به  مذکور 
پستی   خدمات  مراکز  و 
،می  نمایند  می  مراجعه 
رساند  لطفا قبل از ارسال 
اوراق  الکترونیکی  نهایی 

خود ،نسخه پیش نویس تکمیل شده را اخذ 
و پس از بررسی صحت ارقام مندرج در ان 
نسبت به ارسال  نهایی اظهارنامه خود اقدام 

نمایند
با  با اشاره به اینکه مودیان می توانند  وی  
ارائه اظهارنامه شفاف از فرصت خوداظهاری 

تسلیم  عدم  افزود:  شوند،  برخوردار  مالیاتی 
مقرر موجب محرومیت  موعد  در  اظهارنامه 
از کلیه معافیت  های مالیاتی و  جریمه ۳0 
درصدی غیرقابل بخشش و تهیه اظهارنامه 

برآوردی می شود.
*روابط عمومی معاونت مالیاتی سیرجان

از  گذشته  هفته  سیرجان  محلی  رسانه های  خبرنگاران 
برخی پروژه های در حال احداث شرکت های منطقه معدنی 
 و صنعتی گل گهر در قالب یک تور خبری بازدید کردند.

بازدید از محل احداث تصفیه خانه پر وژه فاضالب شهری 
اولین گام این تور بود.

 مدیر عامل شرکت کاریز درباره این پروژه گفت: شرکت 
معدنی و صنعتی گل گهر در راستای عمل به مسئولیت 
اجتماعی خود، پروژه فاضالب شهری سیرجان را با صرف 
بالغ بر 7000 میلیارد ریال آغاز که تاکنون به پیشرفت کل 

81 درصدی رسیده است.
تصفیه  فیزیکی  پیشرفت  اینکه  بیان  با  امانی  مهندس 
خانه 88 درصد بوده، گفت: تاکنون ۲90 کیلومتر شبکه 
جمع آوری و 4000 انشعاب اجرا شده است که تا شهریور 
سال جاری با راه اندازی تصفیه خانه امکان اتصال مشترکان 

به شبکه جمع آوری فراهم می شود.
گفتنی است در ادامه این بازدید، خبرنگاران از پروژه های 

شرکت گهر انرژی سیرجان دیدن کردند.
در  سیرجان  انرژی  گهر  عامل  مدیر  رضوانی  مهندس 
نیروگاهی  پست  توسعه  پروژه های  تشریح  به  دیدار  این 
400/۲۳0 کیلو ولت گهران، طرح جامع زهکشی سایت 
نیروگاه سیکل ترکیبی گهران سیرجان و احداث پست کلید 

خانه 400 کیلو ولت گل گهر، پرداخت.
یکی  گل گهر  فوالد  و  آهن  توسعه  شرکت 
بود. خبرنگاران  بازدید  تور  مسیرهای  از   دیگر 

مدیر پروژه فوالدسازی درباره این پروژه گفت: این شرکت 
در حال ساخت یک مجموعه پیشرفته از کارخانجات فوالد 

در منطقه گل گهر است.
مهندس جواهری افزود: شرکت توسعه آهن و فوالد گل 
گهر در حال حاضر با دو کارخانه تولید آهن اسفنجی با 
ظرفیت ساالنه سه و چهار دهم میلیون تن در حال بهره 
برداری می باشد. همچنین پروژه تولید ورق آهن با ظرفیت 
تولید ساالنه ۳ میلیون تن ورق و دیگر پروژه تولید آهن 

اسفنجی با ظرفیت ساالنه 1,8 
میلیون تن در حال احداث می 

باشد.
فضای  و  درختکاری  پروژه 
گل گهر  منطقه  کمربند  سبز 
در  که  پروژه ای  عنوان  به 
مرحله توسعه و تکمیل است، 
تور  مسیرهای  از  دیگر  یکی 
بود. سیرجانی   خبرنگاران 

مدیرعامل  آرش  مهندس 

شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر در این 
بازدید گفت: پروژه های شبکه معابر منطقه گل گهر، احداث 
تقاطع آهن و فوالد، انتقال آب از مخزن 45هزار متر مکعبی 
به کارخانه جدید هماتیت و احداث پل صنعت در راستای 
گسترش و سهولت حمل و نقل در منطقه گل گهر و تامین 
ورودی های ایمن از جمله پروژه  های انجام شده و در دست 

اقدام این شرکت در منطقه هستند.
شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان مسیر بعدی اهالی 
رسانه بود که ضمن بازدید از پروژه کارخانه احیای مگامدول 
هات شارژ این شرکت، توصیحات مدیر این پروژه را شنیدند 
در  را  فوالدساری  و  ذوب  مراحل  نیز  ادامه  در  سپس  و 

کارخانه ی این شرکت دیدند.
آخرین مقصد پروژه های مورد بازدید برای تور خبرنگاران،  
پروژه بهبود کیفیت محصول کنسانتره در خط 4 تولید این 
محصول بود.مدیر این پروژه گفت: این پروژه که به منظور 
افزایش ظرفیت و بهبود کیفیت خط 4 تولید کنسانتره 
گل گهر تعریف شده، اهدافی چون ایجاد تاثیر مثبت در 
کیفیت  و  ظرفیت  افزایش  با  دستی  پایین  کارخانه های 

گندله های تولیدی را پی گیری می کند.
مهندس شکاری افزود: این پروژه به افزایش ارزش افزوده 
و تکمیل چرخه فوالدسازی با رویکرد حفظ منابع ملی و 

سودآوری کمک می کند.

معاون مدیر کل و مدیر حسابرسی مالیاتی سیرجان گفت:

پایان خرداد آخرین مهلت ارسال اظهار نامه مالیاتی 

توسط روابط عمومی شرکت معدنی صنعتی گل گهر صورت گرفت: 

 اهالی رسانه  سیرجان از پروژه های در حال احداث منطقه گل گهر بازدید كردند

سخِن همشهریان؛ 
ما فروشندگان جمعه بازار گالیه ای از مسئوالن شهر داریم لطفا منتشر کنین. پس از کرونا 
شما برای همه مادر بودین برای ما زِن پدر!! همه جا بازگشایی شد به جز جمعه بازار. عالوه بر 
اینکه اکثر فروشندگان جمعه بازار وضعیت مالی خوبی ندارن و با تعطیلی بدلیل کرونا خیلی 
ضربه دیدن. مردم هم ضرر کردن، چون بیشتر خریدشون با قیمت مناسب را از همین جمعه 
بازار تهیه میکردن. خواهش می کنیم دوباره جمعه بازار را بازگشایی کنین. سخن تازه لطفا 

پیگیر درخواست ما هم باش.
#انتقاد#حق#مردم#است #پاسخگویی # وظیفه #مسووالن

 به بهانه خداحافظی با پدر بهداشت سیرجان-
  مهندس  فانی

مرکز بهداشت اونطرفی!
بتول هاشمی معصومی: سال هفتاد اولین باری بود که مهندس فانی 
رو  میدیدم. بر روی صندلی ریاست  در اتاقی بسیار  بزرگ و تمیز با  
مبلمان اداری شیک نشسته بود و یک تابلوی خطاطی شده که لیست 
واحدهای مرکز بهداشت  و نام همکاران شاغل در آن نوشته شده بود 

باالی سرش بود.
 بعد از سوال و جواب »رییس مرئوسی«  با امضای سبز خودنویسی 
این  به  من  رنگ؛  سبز  نرم  امضای  آن  با  کرد.  امضا  منو  ابالغ  پایین 
موضوع که یک بهداشت محیطی باسواد و مودب و  جدی؛  عده ی 
زیادی  پزشک و کارشناس بهداشت را ریاست می کند به خود و رشته 

ی تحصیلی ام افتخار کردم.
مهندس؛ مردی آرام؛  مهربان؛  جدی؛ متین و خوشرو؛  ولی رییس بود

چند روز پیش مهندس برای همیشه رفت. گاهی اوقات حس می کنم  
مهندس  توی مرکز بهداشت اونطرفی یه معاون تهرونی خوش سر و 

زبون و به قول خودش  »پهلوون باحال« داره  مثل »آقای عایلی«.
یه آموزشگاه بهورزی داره  با ریاست  »بتول رضایی« که با هیجان 
و دلسوزی درباره ی مشکالت خانه های بهداشت حرف میزنه  و  با 
حضور ارام و مطمئن  »حسن مرتجا«  و اقای انباز و تقی زاده وخانم 

پورفریدونی و زهره محمودآبادی و...
احتماال مرکز بهداشت اون طرفی یه  دندونپزشک هم داره مثل »دکتر 
حمیدرضا قاسمی «که صبح اول صبح  زودتر از همه میاد اداره  و امضا 

میکنه و میره سمت یونیت دندونپزشکی . 
یه واحد گسترش هم داره با مسوولیت »ناصر فاطمی« که هر هفته 

دلسوزانه  جلسه میذاره و راهکار ارایه میده .
یه  واحد نقلیه داره با مسوولیت »سید مرتضی فروزنده« که توی اتاقش 
همیشه بساط چای به راهه و  صدای قهقهه  و خنده ی   مهدی زیدآبادی 
و نجف   وزیری و  حاچی کامیاب و سیدحسن امیری و ...گوش فلک رو 
کر می کنه یه  واکسیناسیون داره با  حضور  »حسین زکایی«  و  »منصور 
 خلیلی«  و  »حاجی حقیقی«   و »حسین محمودآبادی«   و »رفیع زاده« و 

 »غضنفرپور« .../
احتماال   یه واحد  بهداشت محیط داره با حضور خانم مهندس شول 
و  ریاست حاجی خواجه کریم الدینی/ و حتما یه ازمایشگاه ماالریا  داره 
که »بتول موسوی«  از صبح تا ظهر اونجا در حال رنگ آمیزی الم های 

ماالریاست؛ بی هیچ منت و اعتراضی ../. و ...
و یه درمانگاه علی بن موسی الرضا  که  مسوولش »خانم عباسی« هست 

و تا دو هفته قبل از فوتش امیدوارانه اداره میاد. 
 و بدون شک  اونطرف؛  رییس شبکه کسی   نیست به جز »دکتر شمس الدینی« 
لعنت به سرطان...لعنت به سلول سلول سرطان. مهندس؛ برای همیشه  
رفت و برای من؛ انگار دوباره تمام  این آدما بار دیگر  از این دنیا رفتند...

   یادداشت

فروش، نصب، سرویـس،شــارژ گـــاز و 

نقد و اقساطلولـه كشی زیركار

کولرهای گـازی اسپلیت
خیابان وحید - روبروی فروشگاه  افق  كوروش

فروشگاه اسپلیت صالحی
4 2 3 3 8 7 8 8 - 0 9 1 6 4 4 5 8 3 3 5  

سرور گرانقدر؛

جناب آاقی
 دکتر امیر رضا بازرگان

سرپرست  عنوان  به  جنابعالی  شايسته  انتصاب 
دانشگاه آزاد اسالمی - واحد سيرجان را تبريک 
عرض نموده، از خداوند متعال توفيق  روزافزون 

شما را خواستارم .
سید محسن رفوزنده
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کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس  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 1401/03/11 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 18:00 روز پنجشنبـه تاریخ 1401/03/19
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز یکشنبـه  تاریخ 1401/03/29

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 16:00 روز دوشنبه  تاریخ 1401/03/30 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

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

دمرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان مناقصـه عمومـی یک مرحله ای 
بیمه تکمیـل درمــان پرسنـل شهــرداری سیرجان 

 شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات 

)شرح مختصر ؛ بیمه تکمیل درمان پرسنل شهرداری سیرجان( 
2001005674000025  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 الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس  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 1401/03/11 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 18:00 روز شنبـه تاریخ 1401/03/21
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز سه شنبـه  تاریخ 1401/03/31

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 15:00 روز چهارشنبه  تاریخ 1401/04/01 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

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

دمرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان تجدید مناقصـه عمومـی یک مرحله ای تهیه مصالح و اجرای 
زیرسازی و کانیو وسط کوچه جهت معابر سطح شهر و دارای پرونده )منطقه دو( 

 شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات 
شرح مختصر؛  تهیه مصالح و اجرای 

زیرسازی و كانیو وسط كوچه جهت معابر سطح شهر و دارای پرونده )منطقه دو(  
2001005674000024  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 



شعارهای بعضا قشنگ با چاشنی چند وعده، تنها 
خروجی نخستین نشست شورای اداری فرماندار 
تازه بر مسند کار نشسته بود. روز گذشته ساعت 
11 پیش از ظهر در سالن اجتماعات فرمانداری 
سیرجان جلسه آغاز شد و تا ساعت 1۳ ادامه پیدا 

کرد.
اداره ی  دو  رییس های  جز  به  نشست  این  در 
منفعل و بی بودجه ی بهزیستی و میراث فرهنگی، 
باقی مدیران اداره های سیرجان به اضافه ی رییس 
شورای شهر، شهردار سیرجان و بخش دار ها حضور 
داشتند تا از سخنان سرپرست جدید فرمانداری 

بهره مند شوند.
از  سیرجان  بسیج  فرمانده  دستوری؛  سرهنگ 
سیاست اشتباه ارز 4هزار و دویستی سخن گفت 
و تلویحا از اینکه ادارات مرتبط با این موضوع در 
راستای حذف ارز 4هزار و دویستی فرهنگسازی 
نکرده اند، گالیه کرد که چرا ابعاد فسادآور آن را 
برای مردم تشریح نکرده اند تا بعد از واقعی شدن 

قیمت ها مردم دچار شوک نشوند. 
بسیج سیرجان که  فرمانده  این سخنان  به جز 
واقعی و مشکالت عینی در  از دغدغه های  بویی 
شورای  جلسه ی  ساعت  دو  باقی  داشت،  خود 
اداری شهِر پر مشکل سیرجان، تشریفات رسمی 
و سالم و درود و یک سری حرف هایی را  پر کرد 
که شاید تنها ۳0 دقیقه اش به بررسی مشکالت 

خود سیرجان گذشت!
در واقع این نخستین جلسه ی رسمی یعقوبی به 
عنوان فرماندار سیرجان سنگ محک خوبی بود از 
اینکه وی چقدر وزنه و برش بر روی اداره ها برای 

کار خواستن از آن ها خواهد داشت.
زمان  دقیقه  چند  جای  به  نشست  این  در 
سیرجان  اداره های  مدیران  از  کدام  هر  به  دادن 
برای بیان مشکالت شان و در مقابل هدایت شان 
آنان  از  فرماندار  مطالبه ی  و  فرمانداری،  توسط 
پیرامون برنامه ریزی برای مشکالت ریز و درشت 
سیرجان، تنها شاهد بودیم که جلسه با یک سری 

جمع بندی  کشور  کالن  سیاست  از  کلی گویی ها 
شد!

زود  و  کرد  صحبت  که  اداره ای  رییس  تنها 
رییس  شد،  گرفته  او  از  سخن  ادامه ی  مجال 
کرمانی االصل اداره صمت بود. او از مرز مشخص 
شعار و عمل حرف زد و از جمع خواست به عنوان 
مثال، با ماشینی از جنس خودروهای مردم )یعنی 
بلند نباشد( به کف  کولر نداشته باشد و شاسی 
خیابان بروند تا از نزدیک مشکالت مردم را درک 

کنند.
تفاوت شدید شرایط  بود  این طور که مشخص 
دلخوری  مورد  استان  مرکز  با  سیرجان  عمرانی 
عرب پور شده بود و او از این همه معدن محوری 

در سیرجان گالیه داشت.
در ادامه منتظر ارائه ی راهبرد کلی فرماندار جدید 

بخشداری ها  و  شهرداری  و  شورا  ادارات،  برای 
بودیم و اینکه از آنان بخواهد چند هفته ی دیگر با 
گزارش کارهای شروع شده و مشکالت پیش آمده 
به نشست شورای اداری بعدی برگردند اما حرفی 

در این باره زده نشد!

کلی  شعارهای  سری  یک  با  یعقوبی  عوض  در 
چشم  سند  تدوین  و  علمی  "مدیریت  پیرامون 
پایان  به  را  نشست  شهرستان"  توسعه  انداز 

خودش رساند.
نظام های  اداری  نظام های  کرد:  تصریح  وی 
سیستمی هستند که نمی توان بصورت جزیره ای 
کار کنیم و اگر بر تکریم ارباب رجوع و یا فرهنگی 
سازی و یا راندمان کاری تاکید می شود، اینگونه 
انجام  را  کار  این  بتواند  مجموعه ای  که  نیست 
بپذیریم  و  باشیم  آفرین  نقش  باید  همه  و  دهد 
که مدیریت سنتی عمر آن تمام شده و امروز باید 
به سمت مدیریت اصولی برویم؛ مدیریتی که بیش 
از یکصد سال در کشورهای توسعه یافته در حال 

و  باید مجهز  تمامی دستگاه ها  و  است  گسترش 
مسلط به اصول مدیریتی و دانش مدیریتی  باشند 
گفتن  برای  حرفی  هیچ  این صورت  غیر  در  که 

نداریم.
سیرجان  شهرستان  ویژه  فرمانداری  سرپرست 
تکریم ارباب رجوع، راندمان کار و استفاده بهینه از 
امکانات، تصمیم گیری به موقع، توانایی کار کردن 
در شرایط سخت را در مدیریت علمی دانست و 
به  نسبت  مسووالن  شما  همه  قطعا  شد:  یادآور 
است  الزم  اما  دارید؛  شناخت  مدیریتی  اصول 
این اطالعات بروزرسانی شود و یافته های جدید 
برای  مدیریتی  استراتژی  و  برنامه  و  دریابیم  را 
فراگیری  کنار  و در  باشیم  داشته  مجموعه خود 

علم باید هنر اجرای آن را هم کسب کنیم و اگر 
مدیریت  سنتی  شیوه های  با  شهرستان  مدیران 
کنند و نگاه سیستمی و مبتنی بر مدیریت علمی 
اداری  نظام  برای  مطلوبی  نتیجه  نشود،  اعمال 

شهرستان حاصل نخواهد شد.
علی یعقوبی همچنین گفت: »در ابتدای حضور 
یک  سیرجان،  فرمانداری  سرپرستی  تصدی  در 
تیم رصد فضای مجازی تشکیل دادم تا مشکالت 
و مطالبات مردم را جمع آوری کنند که از مجموع 
این  به  جدید  فرماندار  از  مردم  درخواست های 
اقتصادی  تحول  و  جراحی  که  رسیدیم  نتیجه 
مردم  پذیرش  مورد  اصلی کشور  موضوع  بعنوان 
قرار گرفته که مدیران بایستی با تمام توان خود 

آنرا اجرایی کنند و همچنین در ارایه خدمات با 
کیفیت و تکریم ارباب رجوع توسط مسیولین را 
انتظار و درخواست دارند. وی ادامه داد که اجازه 
نخواهم داد به جایگاه و شأن ارباب و رجوع و مردم 
خدشه ای وارد شود؛ بخصوص خانواده های معظم 

شهدا و ایثارگران که به گردن ما ِدین دارند.«
در پایان سرپرست فرمانداری سیرجان باالخره از 
عرصه ی شعار پا را فراتر گذاشت و به دو سه نمونه 
از مشکالت عینی مردم سیرجان اشاره ی مستقیم 
کرد و با اشاره به اتفاقات و حوادث جاده ای طی 
آنها،  خانواده  به  تسلیت  گذشته، ضمن  روزهای 
محور  بررسی مشکالت  اضطراری  نشست  گفت: 
سیرجان- بلورد با حضور مدیران مربوطه برگزار 
شد، اما متاسفانه در پروژه محور مذکور یکسری 
لذا  است  نشده  انجام  به صورت هماهنگ  کارها 
مقرر شد پیمانکار با هماهنگی مسووالن استانی 
تا زمان مشخص شدن پیمانکار نیوجرسی و نصب 
ها  دوربین  و  دهنده  هشدار  تابلوهای  و  عالیم 

کنترل سرعت محور  مسدود شود.«
با این وجود رییس اداره راه در این جلسه پیرامون 
چرایی بی تدبیری های اتفاق افتاده در احداث این 
محور _که موجب از دست رفتن جان چند نفر 

شد- توضیحی ارائه نداد و بازخواست نشد!
یعقوبی همچنین به مشکل دیگر سیرجان اشاره 
کشش  صنعتی،  شهرک   ۲ »وجود  اینکه:  کرد. 
مشاغل مزاحم را ندارد و اینگونه مشاغل بایستی 
نقل  و  حمل  سیستم  و  شوند  ساماندهی  سریعا 
و تردد کامیون درون شهری بسیار خطر آفرین 
است و بحث کامیون ها و ورود آنها را باید به طور 

جدی دنبال و چاره گشایی کنیم.«
بارها  پیشین  نیز مسووالن  مورد  این  در  گرچه 
عمل  در  اما  بودند  گذاشته  تخصصی   جلسه های 
کاری از پیش نبرده اند. ولی باید به فرماندار جدید 
دست کم شش ماه تا یک سال فرصت داد تا شاید 
مدیریت علمی ئی که وی از آن سخن می گوید؛ در 
واقعیت اندکی هم شده به عرصه ی عمل پا بگذارد 
و چهره ی سیرجان را کمی تا قسمتی تغییر دهد.

      حسام الدین اسالملو
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شماره 696

18 خرداد1401 شهر
گزارش سخن تازه از نخستین نشست شورای اداری سرپرست جدید فرمانداری سیرجان؛

 یک ُمشت شعار!

رئیس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی استان کرمان از روند افزایش دما در استان 
کرمان  استان  مناطق  اکثر  در  گردوخاک  و  باد  وزش  امروز  برای  گفت:  و  داد  خبر  کرمان 
پیش بینی می شود. حبیبی با بیان اینکه شدت وزش باد و گردوخاک در شرق استان بیشتر 
است، اظهارداشت: در اکثر مناطق استان در ساعات بعد از ظهر، وزش باد و گرد و خاک به طور 
لحظه ای پیش بینی می شود  و فردا بر سرعت وزش باد در شرق استان کرمان افزوده می شود. به 
گفته رئیس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی استان کرمان کاهش کیفیت هوا، کاهش دید 

افقی و افزایش غلظت ریزگردها در برخی از مناطق استان کرمان دور از انتظار نیست.      

هوای کرمان 
گرم تر می شود

خبــر خودکفایی در تامین معاش یک زن سرپرست خانوار
روابط عمومی کمیته امداد استان گزارش داد: بانویی از زنان سرپرست خانوار تحت حمایت کمیته امداد شهرستان 
سیرجان به دلیل نداشتن منبع درآمد با دو فرزند در تأمین معاش و ادامه زندگی با مشکالت فراوانی مواجه می شود 
امکانات کم  و  با وجود محدودیت های خاص محیطی  اشتغال  وام  نهاد و دریافت  این  از طریق حمایت  نتیجه  که در 
روستایی توانسته است به پرورش بوقلمون و مرغ گوشتی مبادرت ورزد. وی که هم اکنون 40 سال سن دارد به  عنوان 

یک پرورش دهنده طیور و چهره ای موفق و نمونه در شهرستان سیرجان مطرح شده است.

ویـژه  فرمانـداری  سرپرسـت    
شهرسـتان سـیرجان تکریـم ارباب 
اسـتفاده  و  کار  راندمـان  رجـوع، 
بهینـه از امکانـات، تصمیـم گیـری 
در  کـردن  کار  توانایـی  موقـع،  بـه 
شـرایط سـخت را در مدیریت علمی 
دانسـت و یـادآور شـد: قطعـا همه 
شـما مسـووالن نسـبت بـه اصـول 
مدیریتـی شـناخت دارید؛ امـا الزم 
اسـت این اطالعات بروزرسـانی شود 

دریابیـم. را  جدیـد  یافته هـای  و 
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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 الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس  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 1401/03/11 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مزایده  تا ساعت 18:00 روز یکشنبـه تاریخ 1401/03/22
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مزایده تا ساعت 19:00 روز پنج شنبـه  تاریخ 1401/04/02

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 17:30 روز یکشنبه  تاریخ 1401/04/05 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- بلوار قائم، جنب پمپ سی ان جی، سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافرشهرداری تلفن:   5800  4233 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

دمرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان مزایده عمومی 
اجاره یک باب رستوران پایانه مسافربری بعثت

 شهرداری سیرجان در نظر دارد مزایده عمومی 

)شرح مختصر ؛ اجاره یک باب رستوران پایانه مسافربری بعثت( 
5001091287000001  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 الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس  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 1401/03/11 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 18:00 روز شنبـه تاریخ 1401/03/21
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز سه شنبـه  تاریخ 1401/03/31

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 14:40 روز چهارشنبه  تاریخ 1401/04/01 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

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

دمرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 
تهیه مصالح و اجرای فاز یک باغ ایرانی

 شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات 

)شرح مختصر ؛ تهیه مصالح و اجرای فاز یک باغ ایرانی( 
2001005674000023  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 



در هفته آخر لیگ برتر فوتبال بانوان کشور عصر امروز تیم فوتبال بانوان شهرداری 
سیرجان میزبان تیم بانوان ملوان بود که به دلیل عدم سفر اعضای تیم فوتبال ملوان 
و اعالم این باشگاه نتیجه دیدار پایانی لیگ با نتیجه سه بر صفر به نفع شهرداری 

سیرجان به پایان رسید.
تیم فوتبال بانوان شهردای سیرجان پس از قهرمانی رقیب سنتی خود یعنی تیم 
خاتون بم به نایب قهرمانی لیگ برتر فوتبال بانوان ایران شد. گفتنی است بانوان 

سیرجانی با 50 امتیاز وبا ۲ امتیاز اختالف نایب قهرمان شدند.

 لیگ برتر فوتبال 
بانوان نایب قهرمانی 

بانوان شهرداری 
سیرجان

4
شماره 696

18 خرداد1401 ورزش

سال  گل گهر  فوتبال  برای  تیم  گذشت  که  سالی 
بسیار پر از فراز و نشیب بود.  تیم پر هزینه قلعه نویی 
عملکرد خوبی در جام حذفی نداشت! اما این تیم در 

لیگ نسبت به فصل قبل بهتر عمل کرد. 
تیم فوتبال گل گهر لیگ بیست و یکم را در حالی 
شروع کرد که امیر قلعه نویی به دلیل محرومیت، حق 
نشستن روی نیمکت را نداشت. اما بعد از بازگشت 
هم  باز  گل گهر،  نیمکت  روی  بر  تیم  این  سرمربی 
حاشیه ی جدید برای این باشگاه ایجاد و شاهد کسر 
هفت امتیاز از گل گهر و خروج غیرمنتظره از جمع 

مدعیان قهرمانی لیگ بیست و یکم بودیم.

اشتباهاتی که به تیم ضربه زدند 
اتفاقات مرتبط با بازیکن بی کیفیت گابنی و مشخص 
نشدن پشت پرده این بازیکن نه تنها تمام هزینه های 
این باشگاه را به هدر داد بلکه به هیچ عنوان عوامل 
تاثیرگذار این پرونده در تیم و کادر فنی نه مشخص 

شدند و نه پاسخگو هواداران و مردم بودند.
مدیره  هیات  قد  تمام  حمایت  اوصاف  این  تمام  با 
و مدیرعامل باشگاه از قلعه نویی و کادر فنی وی تا 

آخرین روزهای لیگ ادامه داشته و دارد.
بسیاری معتقدند اگر آن شرایط کسر امتیاز اتفاق 
حداقل  گل گهر  فوتبال  تیم  االن  شاید  بود  نیفتاده 

کسب سهمیه کرده بود!
 اما در واقع اشتباهاتی که به تیم ضربه زد همه و همه 

به فدراسیون ربط داده شد.
اما در ادامه این اتفاقات نیز وقتی لیست نفرات تیم 
ملی ایران اعالم شد باز هم گل گهری ها به بی عدالتی 

شکایت داشتند و دست به بیانیه شدند.
انتشار  با  سال  روزهای  آخرین  در  گل گهر  باشگاه 
بیانیه ای ضمن گالیه از اتفاقات یاد شده، نسبت به 
دعوت نشدن بازیکنانش به تیم ملی واکنش نشان داد. 
این باشگاه در بیانیه خود ذکر کرد، برای نوشتن از 
آنچه که بر باشگاه گل گهر سیرجان در فصل جاری 
فوتبال ایران تحمیل شد، ساعت ها وقت الزم است. از 
کسِر ناعادالنه هفت امتیاز و اشتباهات مکرر و ادامه دار 
داوری گرفته تا عدم دعوت از بازیکنان شایسته و آماده 
گل گهر به تیم ملی که عالمت سوال های متعددی را 
برای هواداران این تیم ایجاد کرده است. در همه جای 
دنیا مالک دعوت بازیکنان به تیم های ملی فوتبال، 
عملکرد و آمادگِی یک بازیکن در زمین مسابقه است.

بازیکنان در طول یک فصل  ارقام   در واقع آمار و 

و میزان تاثیرگذارِی آن ها در نتایج تیمی که در آن 
مشغول به بازی هستند، می تواند اصلی ترین مالک 
برای قرار گرفتن آن ها در لیست تیم ملِی یک کشور 

باشد. اگر نگاهی به آخرین لیست ارایه شده تیم ملِی 
فوتبال ایران برای انجام بازی های مقدماتی جام جهانی 
بیندازید، متوجه این تناقض خواهید شد که در تفکر 

کادرفنی تیم ملی، این مالک مهم به شکلی وارونه 
جلوه کرده است، که جای بسی تأسف دارد.

تیم فوتبال گل گهر یکی از بهترین های فصل 
تیم فوتباِل گل گهر سیرجان در فصل جارِی فوتبال 
ایران، یکی از بهترین و آماده ترین تیم های لیگ برتر 
بوده است، و اگر به ناحق آن هفت امتیاز را از این 
تیم کسر نکرده بودند، قطعا در کورس قهرمانی قرار 
داشت. حتی پس از این اتفاق نیز که فشارهای روحی 
و روانی حاصل از آن، می توانست منجر به فروپاشی 
شاکله تیم فوتبال گل گهر شود، باز هم این تیم و 
علی رغم اشتباهات ادامه دار داوری با صالبت به جمع 
مدعیان لیگ برگشت تا این امر اثبات کند که باشگاه 
را  قدم های خود  مسیر حرفه ای شدن،  در  گل گهر 

به درستی برداشته است.
حال چگونه است که در لیست جدید تیم ملی، نام 
هیچ بازیکنی از تیم گل گهر دیده نمی شود؟ بازیکنان 
دعوت  مصدوم  حتی  و  نشین  نیمکت  سکونشین، 
می شوند، اما از سعیدصادقی که با ثبت هفت گل و 
هشت پاس گل و آمار خیره کننده در میزان دوندگی، 

تاثیرگذارترین بازیکن لیگ برتر امسال بوده، دعوتی 
صورت نمی گیرد. سرمربی و کادر فنی تیم ملی چگونه 

می توانند به این تناقض بزرگ پاسخ دهند؟
بازیکنان  دیگر  که  می دهند  گواهی  ارقام  و  آمار 
گل گهر نیز از جمله محسن فروزان، آرمین سهرابیان، 
امین پورعلی، علیرضا علیزاده، نوید عاشوری، زکی پور 
آماده ترین  و  بهترین  جمع  در  جملگی  تیکدری،  و 
دعوت  مالک  چون  اما  بوده اند.  برتر  لیگ  بازیکنان 
به تیم ملی ربطی به شایسته ساالری، میزان حضور 
برای  نداشته،  فردی  عملکرد  و  آمادگی  زمین،  در 
از  برخی  و  گل گهر  شایسته  بازیکنان  از  هیچ کدام 
تیم های خوب شهرستانی، جایی در لیست جدید تیم 
ملی دیده نشده است. در این بیانیه و دیگر اعتراضات 
گل گهر درفصل گذشته به گفته این باشگاه فصلی با 
فراز نشیبی زیاد بوده که فقط و فقط سازمان لیگ، 
فدراسیون، کمیته انضباطی، کمیته نقل انتقاالت و 
دیگر عوامل فدراسیون مقصر این نا کامی ها بوده، 
اما حتا یک مرتبه هم هیچ کدام از عوامل اجرایی و 
کادر فنی این باشگاه خود را یکی از بعضی عوامل این 

ناکامی ها ندانست!
با  باشگاه  این  مدیریت  جدید  فصل  در  امیدواریم 
بررسی دقیق ناکامی های این تیم در فصل گذشته 
فارغ از مسایل سلیقه ی و سیاسی با قدرت بیشتر در 

لیگ جدید حضور یابند.

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر به عنوان یکی از شرکت های 
شرکت های  میان  در  پررنگ  نقش آفرینی  با  معدنی  بزرگ 
مسئولیت  فعالیت های  توسعه  بر  اخیر  سال های  در  بورسی، 

اجتماعی به ویژه موضوعات ورزشی متمرکز شده است. 
گل گهر بر این باور است که توسعه پایدار نیازمند همراهی 
به  توجه  دلیل  همین  به  آنهاست.  از  و حمایت  منطقه  مردم 
مسئولیت های اجتماعی در اولویت مدیران مجموعه قرار دارد. 

درواقع توسعه فعالیت ها در حوزه مسئولیت های اجتماعی، پا 
به پای توسعه در حوزه تولید، اجرایی شده است. 

توجه ویژه گل گهر در حوزه ورزش
و  داشته  آن  به  ویژه ای  توجه  گل گهر  که  بخش هایی  از  یکی 
توانسته عملکرد خوبی از خود به جای بگذارد، در حوزه ورزش 
است. توجه به ورزش به ویژه ورزش قهرمانی از سوی این شرکت 
باعث شد تا برای اولین بار تیمی از سیرجان راهی لیگ برتر شود. 
حمایت شرکت گل گهر از تیم فوتبال گل گهر سیرجان و حضور 
در لیگ برتر در حوزه های مختلف قابل بررسی خواهد بود. بدون 
شک اینکه تیمی از یک شهرستان راهی لیگ برتر شود، برای 
تزریق  بر  عالوه  زیرا  بود.  خواهد  مهم  اتفاقی  منطقه  آن  مردم 
نشاط اجتماعی به جامعه، سبب ایجاد شغل های جانبی و رونق 
برخی از حرفه ها از جمله صنعت گردشگری و هتلداری می شود.

منطقه  مردم  فردی  زندگی  دیگر  های  بخش  در  این حمایت 
قابل رویت است. ایجاد زیرساخت های ورزشی استاندارد از سوی 
شرکت گل گهر باعث شده تا اهمیت ورزش در بین مردم افزایش 
پیدا کند، موضوعی که در ارتقای سالمت منطقه هم می تواند 

قابل بررسی باشد. به هر حال توجه به ورزش می تواند بسیاری 
از آسیب های اجتماعی را کاهش داده و بخشی از هزینه های 

مربوط به درمان را هم حذف کند. 
کاهش اعتیاد در استان یا شهرستان که گاهی به دلیل شرایط 
این  تاثیر  مهمترین  از  دهد،  می  رخ  جوانان  بین  در  اجتماعی 
اتفاق خواهد بود. از سویی دیگر حضور تیم گل گهر در لیگ برتر 
فعالیت  این حوزه  آنهایی که در  به ویژه  برای جوانان  می تواند 
و  قدرت  با  را  مسیر  این  تا  کرده  ایجاد  نفس  به  اعتماد  دارند 

جدیت طی کنند. 
این اتفاق نشان از آن دارد که ارتقای کیفیت زندگی مردم برای 
گل گهر به اندازه توسعه صنعتی مهم است و در این زمینه نیز 

می تواند همچون فعالیت های معدنی موفق باشد. 
البته توجه به ورزش تنها به حمایت از تیم فوتبال ختم نمی 
شود. بلکه گل گهر در حوزه تامین زیرساخت ها از جمله ساخت 
ورزشگاه نیز حضور داشته و توانسته رضایت مردم را جلب کند. 
چنین اتفاقاتی چالش میان مردم منطقه و بنگاه های اقتصادی را 

کاهش می دهد و توسعه پایدار را محقق می کند. 

برگزاری یازدهمین جشنواره اسب عرب 
اما توجه گل گهر تنها معطوف به ورزش قهرمانی نیست، بلکه در 
بخش های دیگر نیز توانسته حضور پررنگ داشته باشد. به عنوان 
مثال گل گهر به تازگی میزبان یازدهمین جشنواره زیبایی اسب 
عرب است در مجموعه ورزشی شماره ۲ گل گهر بود. جشنواره ای 

که برای مردم منطقه بسیار جذاب بود. 
چنین برنامه هایی نشان از افزایش سطح تعامالت گل گهر با 
منطقه دارد که منجر به توسعه منطقه می شود. گل گهر مردم 
منطقه را جزئی از خانواده خود می داند و برای ارتقای سطح 
کیفی زندگی آنها تالش می کند. امری که در نهایت می تواند از 

مهاجرت به شهرهای دیگر جلوگیری کند.
 سرمایه گذاری در ورزش حرفه ای 

 خالصه اینکه سرمایه گذارِی شرکت صنعتی و معدنِی گل گهر 
همان  که  سیرجان  در  حرفه ای  ورزش  توسعه ی  راستای  در 
گونه گفته شد، نقطه ی اوِج آن در صعود و حضور تیم فوتبال 
گل گهر در لیگ برتر فوتبال ایران و هم چنین ارتقای چشمگیر 
زیرساخت های ورزشی در سیرجان بوده، عالوه بر تقویت ارتباط 

جامعه محلی با گل گهر، سبب شده تا سیرجان تبدیل به یکی از 
قطب های فعال ورزشِی کشور شود.

با هدف  باشگاه گل گهر در چشم انداز جدید خود  اینکه   کما 
پشتوانه سازی و حضور فعال در چرخه شناسایی، پرورش و شکوفا 
ساختن استعدادهای ورزشی، اقدام به راه اندازی آکادمی قهرمانی 
جمله  از  است.  کرده  حرفه ای  و  متفاوت  جدید،  رویکردی  با 
آکادمی فوتبال، دو و میدانی، بسکتبال، والیبال، وزنه برداری و 
از  برخورداری  با  و  ساختارمند،  به صورت  است  قرار  که  کشتی 
تجربیات علمی و عملِی مربیان برجسته ی  کشوری، ایفاگر تحولی 

نو در عرصه ورزش کشور باشند.
 در واقع با توجه به سهِم اندک منطقه ی جنوب شرق کشور در 
سبد مدال آورِی کاروان های ورزشی ایران در بازی های آسیایی و 
المپیک، مجموعه گل گهر سعی خواهد کرد؛ برای تقویت ورزش 
حرفه ای جنوب شرق کشور، با بهره گیری از ظرفیت های فنی و 
ساختاری، برنامه ریزی جدی تری داشته باشد، تا نسل جدید و 
پرافتخاری از قهرمانان ایران در رشته های دارای ظرفیت پرورش 

یابند و برای ایران اسالمی، افتخارآفرینی کنند.

مروری بر عملکرد تیم فوتبال گل گهر در فصلی که گذشت

ظلمی كه بر فوتبال سیرجان رفت
     گروه ورزش

خبــر
 تکرار اتفاق تلخ برای شروع تابستان پرشورها 

باشگاه های لیگ برتر فوتبال پس از اتمام بیست و یکمین دوره این رقابت ها تصمیم به ایجاد تغییرات زودهنگام گرفتند 
تا بتوانند بر اساس تفکرات سرمربیان خود در بازار نقل و انتقاالت فعالیت کنند. تیم هایی همچون پرسپولیس، ذوب آهن، 
سپاهان، گل گهر سیرجان و مس رفسنجان با حفظ سرمربیان خود تالش برای جذب بازیکنان را آغاز کرده اند. باشگاه هایی 
همچون استقالل تهران، فوالد خوزستان، نساجی مازندران، مس کرمان، هوادار و... همچنان در حال انتخاب سرمربی برای 

خود هستند تا نگرش سرمربی را در جذب بازیکنان جدید برآورده کنند.   

خدمات گل گهر 
در حمایت از ورزش 

سیرجان و اثرات
 آن در منطقه

تولیدی و بازار مبل امام علی )ع(

 سرویس چوب كامل ویژه جهیزیه عروس شامل؛

بوفه بزرگپا تختیمیز جلو مبلیمیز ناهارخوریرختکن،جاكفشی

تشک طبی فنریمبـــل كمد لباسی سرویس خواب میز آرایش

اول قیمت ها را مقایسـه کنید

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

همگی یکجا : 36/000/000 تومان

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

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

09135320842-09132794372

آگهی مزایده عمومی فروش یک دستگاه خودرو هیوندای سوناتا YF مدل 2015
شركت توسعه، عمران و مديريت منطقه گل گهر در نظر دارد يک دستگاه خودرو هيوندای سوناتا YF مدل 2015  را از 
طريق برگزاری مزايده عمومی به فروش برساند . لذا از متقاضيــان دعوت به عمل می آيد جهت اخذ اسناد مزايده از تاريخ 

1401/03/18 به سايت اين شركت به آدرس www.ggz.ir مراجعه نمايند.
1_شركت در قبول يا رد پيشنهادات مختار است.
3_سپرده شركت در مزايده: 500،000،000  ریال

4_هزينه درج آگهی بر عهده برنده مزايده می باشد. 
5- تاريخ بازديد از موضوع مزايده: 1401/03/21

5- تاريخ تحويل پيشنهادات :  ساعت 13:30 مورخه  1401/03/28
6_كليه مشخصات الزم در اسناد مزايده ذكر گرديده است. 

7_محل تحويل اسناد، پيشنهادات: سيرجان كيلومتر 50 جاده محور سيرجان _شيراز، شركت معدنی و صنعتی گل گهر ساختمان های 
هلدينگ مستقر بر تپه، بلوك 5 )شركت توسعه، عمران و مديريت منطقه گل گهر(

7_تلفن و ساعت جهت هر نوع هماهنگی: 09131420642 آقای بلوردی )به غير از ايام تعطيل(
دمرییت امور حقوقی و رقارداداهاز ساعت 8:00 الی 15:00



عزت آباد  روبروی  سیرجان  محور   ۱۲ کیلومتر 
نقاط  حادثه ترین  پر  از  یکی  گذشته  روزهای  در 
در میان محورهای جاده ای اطراف سیرجان بوده 

است. 
 3 کشته و ۲ زخمی در برخورد خودرو سواری 

سمند و سواری پیکان. 
 ۱0 مصدوم در تصادف زنجیره ای و برخورد تیبا 

و پراید و...
 یک کشته در اثر برخورد پژو ۲06 با سمند در 

جاده عزت آباد
خالقیت بدون تفکر خطر آفرین شد

مسیر  شدن  دوبانده  چرا  که  نیست  آشکار 
کشیده  طول  سال  همه  این  بلورد  تا  سیرجان 
است! در طول این سال ها نیز تکلیف رانندگان در 
این محور با خودشان و رانندگان روبرو مشخص 
نبود. اینکه بخشی از جاده یک طرفه و دو بانده 
این بود که  بود و بخشی دو طرفه، خود گویای 
رانندگان به ویژه شب ها گیج می شوند و ناخواسته 

با خودروهای روبرو برخورد می کنند. 
اما حاال که دوبانده شدن جاده سیرجان تا بلورد 
مسیر  در  چرا  کشیده،  درازا  به  سال  همه  این 

افتتاح  علی الظاهر  که  دومحوری ئی 
شده، باید خبری از نصب تابلوی راهنما 
نباشد و از نصب دیواره های بتونی میان 
دو محور در نقاطی که به دلیل کمبود 
جا، دو محور به یکدیگر نزدیک شده اند، 
دریغ بورزند!؟ دریغ ورزیدند، چرا وسط 
جاده گونی خاک ردیف کردند و خطر 

رانندگی را صدچندان کردند.
 در نبود نور و اجسام شب نما و براق 
اقدام  این  خود  گونی ها،  این  بر  و  دور 
بدون تفکر، موجب انحراف مسیر و چپ 

شدن خودروها در شب هنگام است.
مقصر کیست؟ 

خون  و  مقصراند  کسانی  چه  راستی 
مردم به گردن شان است؟ کدام مسوول 
این  پاسخگوی  باید  نشناس  مسوولیت 

فجایع باشد؟
علیه  زمینه  این  در  مدعی العموم  چرا 

صادر  کیفرخواست  مقصر  مسووالن 
اتفاقات  تکرار چنین  دیگر شاهد  بار  تا  نمی کند 
تلخی نباشیم و مسووالن بعدی جرات نکنند این 
طور از سر  بی برنامگی و سرسری گرفتن مسایل 
دقیق علمی و تخصصی، با جان مردم بازی کنند؟  

و  راه  اداره  کوتاهی  خاطر  به  اتفاقات  این  اگر 
شهرسازی نبود نظارت بر پیمانکاران در گذاشتن 
موانع بتنی بوده است، پس چرا سرپرست جدید 
تسلیت  یک  به  گذشته  روز  سیرجان  فرمانداری 
پا  هم  حلش  راه  و  کرد  بسنده  خالی  و  خشک 
کردن صورت مساله به شکل بستن محور جدید 

بود!؟ چرا رییس اداره راه را بازخواست نکرد؟
مسیر مسدود شد

فرماندار تاکید دارد که: »نشست اضطراری بررسی 
مشکالت محور سیرجان- بلورد با حضور مدیران 
مربوطه برگزار شده اما متاسفانه در پروژه محور 
انجام  به صورت هماهنگ  مذکور یکسری کارها 
هماهنگی  با  پیمانکار  شد  مقرر  لذا  است  نشده 
مسووالن استانی تا زمان مشخص شدن پیمانکار 
نیوجرسی و نصب عالیم و تابلوهای هشدار دهنده 

و دوربین ها کنترل سرعت محور  مسدود شود.
چراها...

از دیگر مسووالن زیربط نمی پرسد  فرماندار  اما 

که چرا ساخت یک محور ۳0 کیلومتری این قدر 
دست دست کردن داشته و این همه سال طول 
اداری اش  شورای  نشست  در  فرماندار  کشیده؟ 
نمی پرسد پس فرماندارن سابق چه کاره بوده اند 
تا اگر بحث کمبود بودجه  است، به جای چانه زنی 
شورای  در  گنبد  تخت  معدن  آب  تامین  برای 
پروژه  اتمام  برای  بخواهند  تخت گنبد  از  تامین، 
باند دوم محور دستی برساند چرا که از این محور 
بهره می برد و موجب شلوغ تر شدن آن نیز شده و 
با حفاری هایش محیط زیست آن منطقه را نابود 
آب  تغذیه ی سد  از سرچشمه های  یکی  و  کرده 
شرب سیرجان را در خطر نابودی قرار داده است. 
یعقوبی چرا بها الدینی فرماندار سابق و حسن پور 
پس  که  نمی دهد  قرار  خطاب  را  شهر  نماینده 
برای  بودجه  اخذ  برای  چانه زنی  سالیان  این  در 

سیرجان وظیفه ی چه کسانی بوده است؟ 
برنامه ی خود یعقوبی برای تامین بودجه ی این 
اداری جای  اگر جلسه شورای  پروژه ها چیست؟ 

این حرف ها نیست، پس کجاست؟
یا نماینده سیرجان چرا مثل ماجرای 
کوتاهی  دارد  خواجوشهر  محور 
می کند؟ چرا سکوت کرده و حل این 
مشکالت را پیگیری نمی کند درحالی 
در  کرمان  مردم  نماینده  اخیرا  که 
مجلس با انتقاد از کم لطفی وزارت راه و 
شهرسازی نسبت به جاده های کرمان، 
گفت: برخی جاده ها در خطرناک ترین 
حالت ممکن باقی مانده و ساالنه تعداد 

زیادی قربانی می گیرد.
از  تسنیم  خبرگزاری  گزارش  "به 
در  زاهدی  محمدمهدی  کرمان، 
و  بهسازی  اجرایی  آغاز عملیات  آیین 
که  نهبندان   - محور شهداد  بازسازی 
والمسلمین  حجت االسالم  حضور  با 
نماینده  سلیمانی  علیدادی   حسن 
جمعه  امام  و  استان  در  فقیه  ولی 
راه  وزیر  معاون  امانی  داریوش  کرمان، 
و حمل  راهداری  سازمان  رئیس  و  شهرسازی  و 
نماینده مردم  پورابراهیمی  ونقل جاده ای کشور، 
کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی، نماینده 
مردم بیرجند در مجلس، آیت الهی موسوی معاون 

فرمانده  ناظری  سردار  کرمان،  استاندار  عمرانی 
انتظامی استان کرمان و مسووالن استانی و محلی 
لطفی  کم  به  نسبت  انتقاد شدید  با  شد،  برگزار 
به  بخشیدن  سامان  در  شهرسازی  و  راه  وزارت 
کوتاهی ها  از  برخی  کرد:  بیان  کرمان،  جاده های 
نسبت به جاده های استان کرمان غیر قابل توجیه 

است."
پس  کرمان  استان  در  جاده ها  از  بسیاری  انگار 
هنوز  پروژه،  آغاز  از  اندی  و  از گذشت سه سال 

تکمیل نشده اند!
است  سال   10 حدود  که  است  معترف  زاهدی 
کرمان-راور-  " محور  شدن،  بانده  دو  پیگیر 

اجرای  آیا  که  اینجاست  سوال  و  است  دیهوک" 
یک پروژه باید 10 سال طول بکشد؟

پیگیر کار هستیم
مردم سیرجان عمیقا خواهان پیگیری فرماندار 
که  اداراتی  پاسخگویی  و  شهر  نماینده  و  جدید 
توسط  مقصران  و  بازخواست  و  کرده اند  کوتاهی 
مراجع قضایی هستند و سخن تازه رسانه ای کردن 
فرایند ادامه کار مسووالن را برای ننشستن گرد و 
غبار فراموشی روی آن در هفته های آینده ادامه 

خواهد داد. 

      گروه شهر

5
شماره 696

18 خرداد1401 حوادث
کم لطفی وزارت راه و شهرسازی به جاده های استان کرمان و انفعال مسووالن سیرجان؛

جاده مرگ و خواب سنگین مسووالن 

سرهنگ مرتضی امیرسبتکی در تشریح این خبر گفت:ماموران دایره مبارزه با قاچاق 
این شهرستان در راستای طرح  انتظامی گلستان  پاسگاه  و  پلیس آگاهی  ارز  و  کاال 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز و با هدف جلوگیری از هدر رفتن سرمایه ملی ، هنگام کنترل 
خودروهای عبوری در محور سیرجان-بندرعباس به یک دستگاه کامیون حامل سبد 
های خالی مشکوک و دستور توقف دادند. وی افزود:ماموران جهت بررسی خودرو را 
متوقف و در بازرسی از این کامیون 1۳ هزار لیتر گازوئیل قاچاق و فاقد مجوز کشف 

و راننده خودرو را دستگیر کردند.

کامیونی  با ۱۳ 
هزار لیتر گازوئیل 
قاچاق توقیف شد

خبــر
 ثبت آمار ۱۲۷ مصدوم و فوتی بر اثر تصادفات طی هفته گذشته 

به گزارش روابط عمومی اورژانس پیش بیمارستانی سیرجان؛  حیدرپور از بروز 4حادثه ویژه از تاریخ 9 خرداد تا به امروز 
خبر داد و گفت: هر حادثه ای که پنج یا بیشتر کشته و مصدوم داشته باشد در دسته حوادث ویژه قرار می گیرد. او افزود: 
این حوادث در مجموع 1۲7 نفر مصدوم داشته است که از این تعداد ۳ نفر در صحنه حادثه و ۳ نفر دیگر بعد از انتقال به 
مراکز درمانی به دلیل شدت جراحات فوت کردند.  حیدرپور در توصیه به شاهدان تصادفات برای کمک به حادثه دیدگان 

گفت: اگر فردی پزشک، پرستار و یا تکنسین فوریت های پزشکی است. 

  عکس : سید محسن فروزنده

آگهــی  مناقصــه عمومـــی 

شمـــاره  1401/005/م.ع
شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه در نظر دارد؛

» تأمين ماشين آالت مورد نياز جهت نگهداری و تعميرات خطوط انتقال آب«  
متعلق به خود را از طريق برگزاری مناقصه عمومی در سطح استان كرمان  واگذار نمايد. 

نحوه دریافت اسناد: كليه متقاضيان)اشخاص حقيقی-حقوقی( واجد شرايط می توانند جهت دريافت اسناد مناقصه به آدرس الکترونيکی 

www.parizpishro.ir مراجعه و اسناد مذكور را از قسمت مناقصه و مزايده دانلود نمايند.
*ميزان تضمين شركت در مناقصه : 1/000/000/000 ریال )يک ميليارد ريال(در قالب چک تضمينی بانکی/ ضمانت نامه 

بانکی معتبر/ واريز وجه نقد به شماره حساب 10/3309211/2 بانک رسالت به نام شركت پاريز پيشرو صنعت توسعه.
تذکر مهم: صدور ضمانت نامه می باید فقط با عنوان ضمانت نامه شرکت در مناقصه باشد. 

صدور ضمانتنامه با عنوان شرکت در فرآیند ارجاع کار مورد قبول نمی باشد.
*محل تحويل پاكات : استان كرمــــان – شهرستان سيرجـــــان-بلــــوار پيروزی، پالك 31،ساختمـــــان اداری شركت پاريـــز 

پيشــــرو   كد پستی: 7816947838 - تلفن تماس: 41424328-034-دبير خانه-آقای اسدی

ساعتتاریخشرحردیف

1401/03/2110:00بازديد از سايت 1

1401/03/2412:00آخرين مهلت تحويل پاكات 2

امور حقوقی و رقارداداهی رشکت اپرزی پیشرو صنعت توسعه

*اين  شركت در قبول يا رد كليه يا هر يک از پيشنهادات به تنهايی بدون احتياج به ذكر دليل مختار می باشد.
*مدت اعتبار قيمت پيشنهادی سه ماه از تاريخ گشايش پاكت ها می باشد.

*هزينه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
*متقاضيان می توانند جهت كسب اطالعات بيشتر و بازديد با شماره 5003  245  0913 ) آقای ابدالی ( تماس حاصل نمايند.

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

آگهــی  مناقصــه عمومـــی 

شمـــاره  1401/004/م.ع
شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه در نظر دارد؛

» راهبری،بازرسی،سرويس ونگهداری تعميرات مورد نياز جهت بهره برداری 
خط انتقال آب از طريق تأمين نيروی انسانی و ابزارآالت مورد نياز«  

متعلق به خود را از طريق برگزاری مناقصه عمومی در سطح استان كرمان  واگذار نمايد. 
نحوه دریافت اسناد: كليه متقاضيان)اشخاص حقيقی-حقوقی( واجد شرايط می توانند جهت دريافت اسناد مناقصه به آدرس 

الکترونيکی www.parizpishro.ir مراجعه و اسناد مذكور را از قسمت مناقصه و مزايده دانلود نمايند.
*ميزان تضمين شركت در مناقصه : 2/000/000/000 ریال )دو ميليارد ريال(در قالب چک تضمينی بانکی/ ضمانت نامه 

بانکی معتبر/ واريز وجه نقد به شماره حساب 10/3309211/2 بانک رسالت به نام شركت پاريز پيشرو 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 شركت  پيروزی، پالك 31،ساختمـــــان  – شهرستان سيرجـــــان-بلــــوار  : استان كرمــــان  پاكات  *محل تحويل 

پاريـــز پيشــــرو   كد پستی: 7816947838 - تلفن تماس: 41424328-034-دبير خانه-آقای اسدی

ساعتتاریخشرحردیف

1401/03/2110:00بازديد از سايت 1

1401/03/2412:00آخرين مهلت تحويل پاكات 2

امور حقوقی و رقارداداهی رشکت اپرزی پیشرو صنعت توسعه

*اين  شركت در قبول يا رد كليه يا هر يک از پيشنهادات به تنهايی بدون احتياج به ذكر دليل مختار می باشد.
*مدت اعتبار قيمت پيشنهادی سه ماه از تاريخ گشايش پاكت ها می باشد.

*هزينه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
*متقاضيان می توانند جهت كسب اطالعات بيشتر و بازديد با شماره 5003  245  0913 ) آقای ابدالی ( تماس حاصل نمايند.

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

دکتــر سعدالـه صمدی )عضو انجمن جراحان پالستیک و زیبایـی ایران(
انجام کلیه جراحی های پالستیک شامل رینوپالستی) جراحی بینی( 

سپتوپالستی ) جراحی انحراف بینی (
ماموپالستی ) کوچک، بزرگ ، باال کشیدن و پروتز پستان (

ابدومینوپالستی ) برداشتن چربیهای شکم ،تامی تاک ( 
برداشت چربی پهلوها و ایجاد فرم ساعت شنی

فیس لیفت ) جراحی زیبایی صورت ، از بین بردن شلی ، خط خنده و غبغب (
براکی پالستی ) جراحی بازو ، اصالح شلی پوست بازو (

بلفاروپالستی ) جراحی پلک ها ( 
باال بردن ابروها

جراحی پیشانی 
پروتز چانه و گونه 

پروتز باسن ، فیلر ) ژل و چربی(
تزریق ژل و چربی ، بوتاکس ، مزوتراپی، پالکت درمانی )پی ار پی ( 

رفع کک و مک ، لک صورت ، جای زخم و اسکار سوختکی و خالکوبی با لیزر
لیزر موهای زاید 

اتوپالستی ) زیبایی گوش ( 
زاویه سازی و رفع عیوب فک و چانه و شکستگی فک

کلیه جراحی های ترمیمی شامل پیوند اعضا و ناهنجاریهاری مادرزادی 

كرمـــان ،بلــوار جمهوری ، بعد ار سه راه هوا نیـــروز، برج اول ، طبقه 7 ، واحد 1 
0 9 1 3 1 4 1 0 1 2 9   - 3 2 6 5 8 3 1 6 تلفــن: 

آهن آالت دست دوم و 
انواع ضایعات

 شما را با باالترین قیمت 
در محل  خریداریم.

0 9 1 3  1 4 5  2 6 4 3
0 9 1 3  2 7 8  3 0 5 2
 0 9 1 9  2 3 0  5 0 3 6

ئی ا خد

دانشنامــه پایــان تحصیـالت 
دوره كارشناسی ناپيوسته 

با شماره تاييد سازمان مركزی 
  )168532100037(

به نام تهمینـه نجف آبـادی پور 
فرزند محمد با شماره شناسنامه 838 
در رشته مهندسی كامپيوتر نرم افزار 
از دانشگاه آزاد اسالمی واحد بافت، 

مفقود گرديده و از 
درجه اعتبار ساقط می باشد.



ویترین آخر

ـ متروپل در مقابل برج های  عصر ایران؛ حسن ظهوریـ 
بزرگ تهران حتی به چشم نمی آید. یک ساختمان 10 طبقه 
که هنوز افتتاح نشده بود. اما برج های تهران که عمدتا در 
گسل های  روی  ساکن  هزار  صد ها  با  هستند  تهران  شمال 
خطرناکی ساخته  شده  اند که هیچ کس نمی داند چه زمانی 
موجبات ترسناک ترین زلزله جهان را فراهم می کنند. زلزله ای 

که حتی زنده ها هم از آن جان سالم به در نمی برند.
توان  عالی ترین  تا  کردند  سعی  فروریخت  پالسکو  وقتی 
که  بگیرند  کار  به  آن  کردن  جمع  برای  را  کشور  امدادی 
نتوانستند.  می فهمید  گزارش  این  در  که  دالیلی  به  البته 
برج 9 روز طول کشید. درست مثل  آوار یک  جمع کردن 
متروپل که آواربرداری آن هم به درازا کشید. این ها فقط یک 
برج بودند و شما تصور کنید در زلزله تهران 100 ها برج و 
ساختمان بلند مرتبه فرومی ریزد. سوال اینجاست که آن روز 
مردم کی از زیر آوار بیرون آورده می شوند. ژاپنی ها چند سال 

قبل جواب این سئوال را داده اند.
داد.  ایرانیان  به  روشن  پیام  یک  فروریخت  وقتی  پالسکو 
رویارویی  آماده  کشور،  کل  در  نه  و  تهران  در  نه  هیچ کس 
ثابت  تا دوباره  با چنین بحرانی نیست. مترو پل فروریخت 
برای جمع  بحران  مدیریت  قدرت  ایران  در  هیچ کس  کند، 
کردن یک برج فرو ریخته را ندارد. شواهد در متروپل نشان 
می دهد که هیچ آمادگی قبلی برای مواجه با چنین بحرانی 
روز  برای  آمادگی  به  برسد  بود. چه  نشده  پیش بینی  حتی 

مبادا در تهران.
نه کسی آماده است و نه تجهیزاتی. وقتی پالسکو در آتش 
می سوخت، ماشین های سنگین از معدن آوردند تا آواربرداری 
وقتی  بود.  نشده  پیش بینی  هیچ  قبل  از  یعنی  این  کند. 
بزرگ  تا جرثقیل هایی  برد  زیادی  زمان  فروریخت،  متروپل 
از کشتیرانی و بنادر به محل حادثه آورده شوند. این یعنی 
اصال تصور چنین بحرانی هم نشده بود. حتی هنوز که جنازه 
چه  که  نیست  معلوم  مانده،  مسووالن  دست  روی  متروپل 
کسی فرمانده و متولی مدیریت بحران همین یک برج است. 

چه برسد به برج های تهران.
آن هایی که ادعای مدیریت بحران در تهران را دارند آماده 
نیستند. از شهرداری گرفته تا استانداری و مدیران بخش های 
امدادی. حتی انقدر آماده نبودند که نقشه ساختمانی مثل 
به  بتوانند  افتاد  اتفاقی  وقتی  تا  باشند  داشته  را  پالسکو 

بخش های مختلف ساختمان دسترسی داشته باشند.
اغلب مدیران در ایران سیاسی انتخاب می شوند و کمتر دیده 
شده که مدیری در حوزه تخصصی خودش مدیریت کند. اما 
متولی مدیریت بحران سیاسی و غیرسیاسی نمی فهمد. این 

موضوع شوخی بردار نیست و مدیر باید کاربلد باشد.

       گوناگون

احمد زیدآبادی*
محمود  سید  وفات  غیرمترقبۀ  خبر 
دعایی مرا بسیار متأثر و غمگین کرد. 
مدت  به  مرحوم  آن  مدیریت  تحت 
هشت سال در روزنامۀ اطالعات مشغول 
نیز هیچگاه  از آن  بودم و پس  به کار 

رابطه ام با آن مرحوم قطع نشد.
استثنایی  شخصیتی  دعایی  زنده یاد 
داشت. او در مقام همکار و مدیر، اقتدار 
خاص خود را اعمال می کرد و در مقام 
و  خاکسار  بی نهایت  رفیق،  و  دوست 

فروتن و دلسوز و دستگیر بود.
روزنامۀ  از  تلخی  با   1۳7۳ سال 
برای  تلخی  این  و  اطالعات جدا شدم 
اما  یافت،  دوام  هم  آن  از  پس  چندی 
سید محمود دعایی که بغضش دیری 
باد  به  را  تلخی ها  آن  همۀ  نمی پایید، 
از درِ دوستی و آشتی  نسیان سپرد و 

و صمیمیت در آمد.
مرحوم دعایی از کرماِن ما برخاسته 
را  او  رخت شویی  رنِج  با  مادرش  بود. 
پرورش داده و برای تحصیل راهی قم 

کرده بود.
در قم او در سلِک شیفتگاِن مخصوِص 
تبعید  با  و  آمده  در  خمینی  آیت اهلل 
وی  به  برای خدمت  نجف،  به  آیت اهلل 

رهسپار عراق شده بود.
ارادت مرحوم دعایی به آقای خمینی و 
فرزندان و خاندان او نهایت نداشت و در 
کنار آن، به روحانیون نوگراتر بخصوص 
غیر  عالقمندی  کرمان  و  یزد  از خطۀ 
قابل وصفی نشان می داد. نیاز به گفتن 
نیست که سید محمد خاتمی و مرحوم 

هاشمی رفسنجانی در رأس افراد مورد 
احترام و بلکه شیفتگی او قرار داشتند.

نقش  دلیل  به  دعایی  مرحوم 
خمینی  آیت اهلل  بین  واسطگی 
پهلوی،  دوران  مبارز  گروه های  و 
شناخت گسترده و همراه با جزئیاتی 
نیروهای مبارز آن زمان  از تک تک 

نوبۀ خودش  به  این جهت  از  داشت و 
دایرهٌ المعارف محسوب می شد.

داخلی  سیاسی  گروه های  بین  در 
و  قهر  سر  هیچکدام  با  دعایی  مرحوم 
به  بود.  دلسوز همگان  و  نداشت  غیظ 
مهری  فرهنگ  با  و  ایران دوست  افراد 
عمیق داشت. برای سالیان دراز، روزنامۀ 
منعکس  رسانۀ  تنها  مدیریتش  تحت 
دانشگاهی  چهره های  مقاالِت  کنندۀ 
استاد  و  پاریزی  باستانی  استاد  مانند 
انتقادِی  نظرات  برخی  یا  و  ندوشن 
 - ملی  و  ملی  شاخِص  شخصیت های 

مذهبی و یا اخبار مربوط به آنها بود.
من مجموعۀ خاطراتم در بارۀ مرحوم 
دعایی را در دو کتاب "بهار زندگی در 
زمستان تهران" و "گرگ و میش هوای 
حال،  این  با  کرده ام  نقل  ماه"  خرداد 
خاطرات بسیار زیادی از او بخصوص از 
دوران زندانم پس از سال 88 همچنان 

باقی مانده است.
از  بسیاری  که  است  این  واقعیت 
مقیم  کرمانی  فرهیختۀ  همشهریان 
باستانی  فقید  استاد  بخصوص  تهران 
پاریزی تنها مرجعی را که برای کمک به 
امور افراد گرفتار و زندانی در جمهوری 
دعایی  مرحوم  می شناختند،  اسالمی 

به آن  بارۀ من هم فقط  در  بود. طبعاً 
مرحوم مراجعه می کردند.

موارد  گونه  این  در  دعایی  مرحوم 
به  کمکی  هر  از  افراد  همۀ  به  نسبت 
برمی آمد،  دستش  از  که  میزان  هر 
مرخصی  برای  او  گویا  نمی کرد.  دریغ 
استعالجی من از زندان، زحمت بسیار 
کشیده و پیش بسیاری از افراد کوچک 
به  حتی  او  بود.  انداخته  رو  بزرگ  و 
درخواست دادستان وقت تهران، شخصاً 
ضامن من شده بود که در صورت اعزام 

به مرخصی از ایران فرار نکنم!
روزهای  واپسین  در  دعایی  مرحوم 
عمر خود به دلیل بوسیدن دست سید 
هجوم  و  حمله  مورد  رئیسی  ابراهیم 
آنکه  حال  گرفت؛  قرار  گسترده ای 
داشت  آشنایی  مختصر  او  با  کس  هر 
می دانست که این حرکت نه از سِر تملق 
و چاپلوسی که از روی خوی و سرشتی 

بی اندازه خاکسارانه بوده است.
خداوند روحش را شاد و غرق آمرزش 
محترمش،  خانوادۀ  برای  و  کند  خود 
همکاران گرامی در روزنامۀ اطالعات و 
تمام دوستان و دوستدارانش صبر و اجر 

عنایت فرماید.
*برگرفته از کانال تلگرامی نگاه متفاوت

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

دبیر تحریریه و صفحه آرا:سارهمیرحسینی
 چاپ :  مهدویکرمان

نشانی: سیرجان،بلواردکترصادقیروبرویداروخانهآریاکدپستی: 7813713599
تلفن: 42231335تلفن سفارش آگهی: 09133475191

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

نخلی به زیر سایه ترانس آرمیده !

»بوریس جانسون« نخست وزیر انگلیس باقی ماند
با حمایت ۲11 نماینده محافظه کار از بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس، وی از 
رای عدم اعتماد در پارلمان نجات پیدا کرده است. به گزارش رویترز، در جلسه رأی 
عدم اعتماد به جانسون، روز دوشنبه 16 خرداد کمیته اعضای حزب محافظه کار در 
پارلمان انگلیس اعالم کرد که رأی عدم اعتماد به »بوریس جانسون« نخست وزیر 
انگلیس با شکست مواجه شد. رویترز گزارش داد که عدم اعتماد به جانسون با ۲11 

رأی مخالف و 148 رأی موافق، رأی نیاورده است.

زوم

سید محمود دعایی؛ نمونۀ اعالی چهره ای خاکسار و دلسوز
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دولت  کار  به  آغاز  از  سال  یک  حدود  گذشت  از  پس  آنالین:  همشهری 
سیزدهم، این روزها اخباری از جابه جایی معاون علمی و فناوری رئیس جمهور 
در فضای رسانه ای منتشر شده است. تا پیش از این سورنا ستاری این معاونت 
را عهده دار بود اما این روزها برخی گمانه زنی ها حکایت از جانشینی احتمالی 
دکتر محمدرضا حسنی آهنگر، استاد تمام گروه مهندسی کامپیوتر و متخصص 

حوزه هوش مصنوعی به عنوان معاون علمی و فناوری رئیس جمهور دارد.

 گروه بین الملل خبرگزاری فارس: »میخائیل اولیانوف« نماینده روسیه در 
سازمان های بین المللی مستقر در وین، بامداد سه شنبه تاکید کرد که مسکو هرگز 
با قطعنامه ضد ایرانی در نشست شورای حکام آژانس اتمی، همراهی نمی کند. 
اولیانوف در صفحه توئیتر خود نوشت: »بیش از پیش مشخص است که قصد 
شرکت کنندگان غربی در مذاکرات وین برای تصویب قطعنامه ای علیه ایران در اجالس 

فعلی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی، برای برجام بسیار مخرب است.«

درس هایی از متروپل و پالسکو

معاون جدید رئیس جمهور از سپاه می آید؟ 

مخالفت روسیه با قطعنامه ضد ایرانی در شورای حکام

چشم پوشی آمریکا از تحریم های نفتی ایران و ونزوئال
منابع مطلع به رویترز گفتند شرکت های نفتی همچون " انی" ایتالیا و نیز 
شرکت "رپسول" اسپانیا می توانند از ماه آینده به صورت محدود از ونزوئال نفت 
خریداری کنند. شبکه خبری "بلومبرگ" آمریکا در گزارشی به نقل از یک مقام 
ارشد بزرگ ترین شرکت خصوصی بازار نفت جهان، گفت احتماال دولت بایدن 
برای کاهش قیمت نفت و کنترل بیشتر بر بازار جهانی نفت، اجازه دهد نفت 

ایران طی ماه های آتی به بازار وارد شود.

گروسی: ایران پاسخ قانع کننده  نداده است
سخنرانی  از  بخشی  در  اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس  مدیرکل  بهارنیوز: 
آغازینش در جلسه  شورای حکام، گفت تا زمانی که ایران توضیحات معتبر 
فنی درباره یافته های آژانس در سه محل اعالم نشده در ایران ارائه ندهد، آژانس 
نمی تواند صحت و کامل بودن اظهارات ایران ذیل معاهده پادمانی را تایید کند. 
او افزود: ایران عالوه بر این آژانس را از تجهیزات آلوده به مواد هسته ای که در 

سال ۲018 از تورقوز آباد منتقل شده بودند، مطلع نکرده است.
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کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس  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 1401/03/18 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 18:00 روز شنبه تاریخ 1401/03/28
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز سه شنبـه  تاریخ 1401/04/07

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 19:00 روز پنج شنبه  تاریخ 1401/04/09 
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(

دمرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان مناقصـه عمومـی یک مرحله ای انجام عملیات 
تنظیف سالن ) کف و  دیوارهای داخلی - خطوط دام سنگین 

و سبک( و محوطه - نظافت کشتارگاه صنعتی دام و پیش سرد
و  سالن)كف  تنظیف  عملیات  ؛  مختصر  خدمات)شرح  عمومی  مناقصه  دارد  نظر  در  سیرجان  شهرداری 

دیوارهای داخلی - خطوط دام سنگین و سبک( و محوطه - نظافت كشتارگاه صنعتی دام و پیش سرد(
به شماره 2000090872000001  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 الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس  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 1401/03/18 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 18:00 روز شنبه تاریخ 1401/03/28
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز سه شنبـه  تاریخ 1401/04/07

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 19:00 روز پنج شنبه  تاریخ 1401/04/09 
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(

دمرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان مناقصـه عمومـی یک مرحله ای انجام عملیات
 آالیش و پاکسازی سر - جگر - پاچه و بسته بندی سال1401

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات
           )شرح مختصر ؛ انجام عملیات آالیش و پاكسازی سر - جگر - پاچه و بسته بندی سال1401(

به شماره 200109872000002  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار 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 الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس  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 1401/03/18 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایـده از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مزایده  تا ساعت 18:00 روز شنبـه تاریخ 1401/03/28
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مزایده تا ساعت 19:00 روز سـه شنبـه  تاریخ 1401/04/07

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 17:30 روز چهارشنبــه  تاریخ 1401/04/08 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- بلوار قائم، جنب پمپ سی ان جی، سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافرشهرداری تلفن:   5800  4233 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

دمرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان مزایده عمومی 
اجاره یک باب غرفه سوغات فروشی پایانه مسافربری بعثت

 شهرداری سیرجان در نظر دارد مزایده عمومی 

)شرح مختصر ؛ اجاره یک باب غرفه سوغات فروشی پایانه مسافربری بعثت( 
5001091287000004  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 الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس  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 1401/03/18 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 18:00 روز پنجشنبه تاریخ 1401/03/26
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز یکشنبـه  تاریخ 1401/04/05

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 15:00 روز دوشنبه  تاریخ 1401/04/06 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

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

دمرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان مناقصـه عمومـی یک مرحله ای واگذاری انجام

 امور مربوط به خدمات نیروی انسانی بهشت رضا )ع( 
 شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات 

)شرح مختصر ؛ واگذاری انجام امور مربوط به خدمات نیروی انسانی بهشت رضا »ع« ( 
2001096398000001  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 


