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وجه خارج از تعرفه پزشکی 
جزو خط قرمزهاست

خانه دکتر صادقی مرمت شد اما تکلیف رسیدگی به دیگر آثار تاریخی شهرسیرجان با کیست؟

بایکگـلبهـارنمـیشـود
  اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری چشم بر حفاری برای ایجاد سازه ای سه طبقه در همسایگی یخدان های دوقلو می بندد، حفارئی که یخدان های تاریخی را از دیدرس پنهان کند!

    کاروانسراهای تیمچه ی حاج ابراهیم، گدار ، هماشهر و پاریزبا ارزش معماری و تاریخی که مورد بی توجهی ویژه قرار گرفته اند و چه بسا در بارندگی های اخیر نیز نفس های آخر را کشیده  اند.
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گهرزمین برای باغ بزرگ ایرانی 
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 در سیرجان خاک نمی گیرد
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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 1401/06/09 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 18:00 روز پنجشنبـه تاریخ 1401/06/17
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز سه شنبـه  تاریخ 1401/06/29

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 15:00 روز چهارشنبه  تاریخ 1401/06/30 
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(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 
خرید یک دستگاه خودروی 8 تُن

 شهرداری سیرجان در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی خدمات
 )شرح مختصر ؛خرید یک دستگاه خودروی 8 تُن(

به شماره 2001005674000116  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
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کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir به آدرس  الکترونیکی دولت )ستاد(  تدارکات  درگاه سامانه 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1401/06/09 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 18:00 روز پنجشنبـه تاریخ 1401/06/17
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز سه شنبـه  تاریخ 1401/06/29

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 14:40 روز چهارشنبه  تاریخ 1401/06/30 
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(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 
خرید یک دستگاه خودروی 6 تُن

 شهرداری سیرجان در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی خدمات
 )شرح مختصر ؛خرید یک دستگاه خودروی 6 تُن(

به شماره 2001005674000114  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

فراخوان اراهئ ایده و شناسایی سرماهی گذار 

جهت فرصتهای سرماهی گذاری شهرداری سیرجان

فرصت استثنایی برای عالقمندان سرمایه گذاری در پروژه های مشارکتی شهرداری در نقاط مختلف شهر سیرجان 
به انواع مدلهای سرمایه گذاری ) مشارکت مدنی BOT-BOLT-( قابلیت سرمایه گذاری و اجرا دارند 
فراهم گردیده است لذا از سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی عالقه مند دارای ایده، طرح و توان مالی 
به مدیریت درآمد،  آگهی  تاریخ نشر  از  به موقعیت پروژه های مذکور  با توجه  آید  به عمل می  دعوت 
سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری سیرجان واقع در میدان انقالب، ساختمان شهرداری 
مرکزی مراجعه و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن : 41325016-034 تماس برقرار نمایید.

مساحت تقریبـی موقعیت مکانی پروژهنام پروژهردیف
عرصه

مساحت تقریبـی 
زیر بنایـی

5500 متر مربع1000 مترمربعابتدای خیابان امام )ره(پارکینگ طبقاتی1

تفرجگاه شبانه)رستوران، 2
کافی شاپ، فست فود(

2000 متر مربع10000 متر مربعشهربازی قدیم

کارگاه تولید 3
قطعات بتنی

2000 متر مربع20000 متر مربعانتهای بلوار شهرک صنعتی

پردیس سینمایی 4
شهرداری

تقاطع هجرت جنب 
فرهنگسرا

***5000 متر مربع

مجموعه بزرگ 5
گردشگری

***100 هکتارجاده کرمان

مجموعه خدماتی پایانه 6
بعثت

بلوار خلیج فارس،
 پایانه بعثت

***5000 متر مربع

***20000 متر مربعبلوار شهید زندی نیامجتمع گل و گیاه7

احداث رستوران سنتی 8
و صنایع دستی

350 متر مربع***بوستان فردوسی

شهرک تعمیرگاهی 9
ماشین آالت سنگین

***50 هکتارجاده کرمان

احداث غرفه های 10
صنایع دستی

******گذر گلیم

قابل ذکر است در این مرحله شهرداری صرفا به شناسایی و مذاکره با سرمایه گذاران اقدام خواهد نمود و 
انتخاب سرمایه گذار جهت پروژه های مشارکتی تابع طی تشریفات قانونی خواهد بود.

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان
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 شمــاره  1401/30/ع
»طراحی، خرید ، نصب و راه اندازی سیستم  شرکت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد 

HVAC بمنظور خنک سازی فضای داخلی پست برق شماره 2 درکارخانه گندله سازي شماره 1« خود را  از 

طریق برگزاري مناقصه عمومي به پیمانكار واجد شرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان مي توانند جهت اخذ 

اسناد مناقصه به وبسایت این شرکت به نشانی WWW.GEG.IR بخش مناقصه و مزایده مراجعه و اسناد 

مذکور را به همراه فرم پرسشنامه ارزیابي تأمین کنندگان دانلود نمایند. مهلت تحویل پاکات ساعت 9 الي 

14 روز یكشنبه مــورخ 1401/06/27 در محــل دفترکمیسیون معـامالت مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مرکزی 

تهران مي باشد. ضمناً بازدید از محل اجراي موضوع مناقصه روز دوشنبه مورخ 1401/06/14 مقرر شده 

است و الزامی می باشد. شایان ذکر است فرمت ضمانت نامه های شرکت در مناقصه بایستی عینأ مطابق با 

فرمت ارائه شده در اسناد مناقصه تهیه گردد. شرکت معدني و صنعتي گل گهر در قبول یا رد هر یك از 

پیشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد.
                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

آگهي مناقصــه عمومــي
 شمــاره  1401/31/ع

شرکت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد» عملیات بارگیري محصوالت از انبار، حمل و تخلیه 
آنها در کشتي واقع در اسکله شهید رجایی بندرعباس« را از طریق برگزاري مناقصه عمومي به پیمانكار واجد 
با  رجایی  اسكله شهید  دریانوردي  و  بنادر  اداره  امور شرکتهاي  از  بارگیري  و  تخلیه  دارای مجوز  و  شرایط 
اعتبار حداقل یك سال واگذار نماید. لذا متقاضیان مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الكترونیكي
WWW.GEG.IR بخش مناقصه و مزایده مراجعه نموده و اسناد مذکور را به همراه فرم پرسشنامه ارزیابي 

تأمین کنندگان دانلود نمایند. مهلت تحویل پاکات تا ساعت 14 روز یكشنبه مــورخ 1401/06/20 در محــل 
دفترکمیسیون معـامالت مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. ضمناً بازدید از محل اجراي موضوع 
مناقصه روز یكشنبه مورخ 1401/06/13 در انبار شرکت معدنی و صنعتی گل گهر واقع در اسكله شهید 

رجایی مقرر شده است. شرکت معدني و صنعتي گل گهر در قبول یا رد هر یك از پیشنهادات بدون نیاز به 
ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد.

                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

آگهي ابالغ الحاقیه شماره 1 و تمدید مهلت تحویل 

پاکات مناقصه عمومي شماره 1401/27/ع
به آگاهی کلیه شرکت کنندگان در جلسه بازدید از سایت جهت حضور در مناقصه با موضوع: 

» تأمین قسمتی از تجهیزات و اجرای خط انتقال گاز24 اینچ قطعه دوم از انتهای قطعه اول کیلومتر 51+000 

تا ایستگاه CGS واقع در کیلومتر 495+94 بطول تقریبی 44 کیلومتر ) مشتمل بر یک ایستگاه شیر اتوماتیک 

» PC  واقع در کیلومتر 500+75 و ایستگاه گیرنده توپک واقع در کیلومتر 700+93 ( بصورت

 می رساند، مهلت تحویل پاکات مناقصه از تاریخ 1401/06/13 به روز یكشنبه مورخ 1401/06/20 موکول 

گردید. لذا مناقصه گران می توانند در مهلت مقرر و مطابق با دستورالعمل اعالم شده، نسبت به تحویل پاکات خود 

در محــل دفترکمیسیون معـامالت مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران اقدام نمایند. همچنین الحاقیه شماره 

1 اسناد مناقصه از طریق وبسایت این شرکت به نشانی WWW.GEG.IR بخش مناقصه و مزایده ابالغ گردیده 

و قابل دریافت می باشد. شرکت معدني و صنعتي گل گهر در قبول یا رد هر یك از پیشنهادات بدون نیاز به ذکر 

دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد.
                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

آگهي ابالغ الحاقیه شماره 1 و تمدید مهلت تحویل 

پاکات مناقصه عمومي شماره 1401/26/ع
به آگاهی کلیه شرکت کنندگان در جلسه بازدید از سایت جهت حضور در مناقصه با موضوع: 

» تأمین قسمتی از تجهیزات و عملیات اجرای خط انتقال گاز24 اینچ قطعه اول از کیلومتر 000+00 در نقطه منشعب 

 » PC  از خط 42 اینچ ارسنجان-پاریز تا ایستگاه شیر واقع در کیلومتر 000+51 بطول تقریبی 51 کیلومتر بصورت

می رساند، مهلت تحویل پاکات مناقصه از تاریخ 1401/06/13 به روز یكشنبه مورخ 1401/06/20 

موکول گردید. لذا مناقصه گران می توانند در مهلت مقرر و مطابق با دستورالعمل اعالم شده، نسبت به 

تحویل پاکات خود در محــل دفترکمیسیون معـامالت مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران اقدام نمایند.

 همچنین الحاقیه شماره 1 اسناد مناقصه از طریق وبسایت این شرکت به نشانی WWW.GEG.IR بخش 

مناقصه و مزایده ابالغ گردیده و قابل دریافت می باشد. شرکت معدني و صنعتي گل گهر در قبول یا رد هر 

یك از پیشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد..

                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 



گرچه  کشور  اهل شمال  پزشک 
۳۸ سال پیش ، پس از ۳۲ سال 
محوطه  در  خیرخواهانه  فعالیت 
بیمارستانی در سیرجان به خاک 
خطه  این  مردم  اما  شد  سپرده 
و  خاطر  و  یاد  که  دادند  نشان 
تعداد  هر  گذشت  با  او  خدمات 

سال، خاک نمی گیرد.
در  سیرجان  مسئوالن  و  مردم   
نکوداشت  مراسم  کرمان  استان 
اهل  که  کردند  برگزار  را  پزشکی 
های  سال  و  بود  کشور  شمال 
زمان مرگ در  تا  را  مهم عمرش 
دریغ  بی  خدمات  شهرستان  این 

درمانی و خیرخواهانه ارائه کرد.
 ۳۲ آنکه  باوجود  چطور  اینکه 
سال از درگذشت این پزشک می 
گذرد هنوز مردم یاد این پزشک 
حدیث  خود  دارند  می  گرامی  را 
برای  تواند  می  که  است  مفصلی 

باشیم  پزشک  چه  ما  از  خیلی 
چه در هر شغل دیگری سرمشق 
ثروت  دنبال  پزشک  این  باشد؛ 
مبنای  و  نبود  شخصی  اندوزی 
مردم  به  کمک  هایش  فعالیت 
چقدر  هر  و  بود  نیازمندان  بویژه 
سال هم که بگذرد نام دکتر حاج 
تاریخ  علی حاج صادقی در طول 
بر زبان ها جاری و ساری خواهد 

بود.
به  پزشک  این  از  مردم  هنوز 
از  بخشی  و  کنند  می  یاد  نیکی 
خانه اش که به ثبت ملی رسیده 
تبدیل  موزه  به  است  قرار  نیز 
لنگرود  اهل  پزشک  این  شود؛ 
استان گیالن بود که سال ۱۳۳۱ 
محروم  مناطق  به  خدمت  برای 
 ۱۳۶۹ سال  تا  و  شود  می  اعزام 

در  بوده  وی  مرگ  زمان  که 
سیرجان کار و زندگی می کند.

خدمت  سال   ۳۸ از  پس  وی 
ساخت  و  سیرجان  مردم  به 
در  )ع(  رضا  امام  بیمارستان 
منطقه فقیرنشین این شهر یعنی 
اردیبهشت  هشتم  در  بدرآباد، 
۱۳۶۹ به علت ناراحتی قلبی دار 
محوطه  در  و  گفت  وداع  را  فانی 
بود  ساخته  خود  که  بیمارستانی 

به خاک سپرده شد.
پزشک  این  از  زیادی  خاطرات 
با  کتابی  همچنین  شده؛  یاد 
عطشان  در  دریایی  قلبی  عنوان 
وصف  در  که  شده  منتشر  کویر 
در  وی  عملکرد  و  شخصیت 
دستیگری  پردازد؛  می  زندگی 
امور  انجام  و  مستمند  بیماران  از 
بارز  های  ویژگی  جمله  از  خیر 

وی خوانده می شود.

سیرجان  شهر  شورای  رییس 
پل  بعنوان  رسانه ها  گفت: 
مسووالن  و  مردم  بین  ارتباطی 
کامل،  و  دقیق  رسانی  اطالع  با 
منتشر  را  شهری  فعالیت های 
برسانند. مردم  اطالع  به   و 

شورای  عمومی  روابط  گزارش  به 
حسن  سیرجان،  شهر  اسالمی 
روز  علنی  نشست  در  خدامی 
از  قدردانی  ضمن  دوشنبه، 
شرکت های  همکاری  و  مشارکت 
شرکت  همچون  گل گهر  منطقه 
گل گهر،  صنعتی  و  معدنی 
فوالد  و  آهن  توسعه  و  گهر زمین 
در اجرای پروژه های شهری مانند 
ورودی از سمت شیراز، احداث باغ 

ایرانی، سالن همایش ها و مجموعه 
آبی دلفین، افزود: پیگیری تسریع 
فاضالب  پروژه  اجرای  روند  در 
معابر  آسفالت  راستای  در  شهری 
توسط شهرداری و انجام پروژه های 
دارد. قرار  کار  دستور  در   عمرانی 

شک  بدون  کرد:  تصریح  وی 
عمران شهری یکسری مشکالت و 
حین  را  محدودیت ها  و  چالش ها 
انجام پروژه به همراه دارد که صبر 
شهروندان  همکاری  و  تحمل  و 
امکانات  از  مردم  تا  دارد  الزم  را 

شوند. بهره مند  مطلوب   شهری 
با  سیرجان  شهر  شورای  رییس 
به  در حال حاضر  اینکه  به  اشاره 
یک  ساعت  هر ۳۲  میانگین  طور 
می شود،  آسفالت  عمومی  معبر 
یکی  آسفالت  موضوع  شد:  یادآور 
شورا  اعضای  مهم  دغدغه های  از 
سرعت  رابطه،  این  در  و  است 
اجرای آسفالت به نحو قابل قبولی 
از شهرهای  اکنون یکی  رسیده و 
 نمونه استان در این حوزه هستیم.

نشست  این  در  است  گفتنی 
اعضای شورای شهر ضمن بررسی 
بیان  به  مردمی،  نامه های  و طرح 
مهم  موضوعات  و  نظرات  نقطه 

شهری در دستور کار پرداختند.

خدماتپزشکشمالیدرسیرجانخاکنمیگیرد

خدامی رییس شورای اسالمی شهر سیرجان گفت: 

لزوم اطالع رسانی دقیق از فعالیت های شهری

سخِن همشهریان:
سالم به مخاطبان سخن تازه

بازار سنتی سیرجان رسم  تو  که  معبر جدیده  مورد سد  یه  این هم 
شده است!برخی از کسبه جلوی مغازه شون ۱/۵ متر از معبر عمومی 
 !! بساط کردنشان  برای  پله درست میکنن  بازار(   )از ورودی۴ متری 
 مردم بیچاره هم باید تو صف و آهسته رد بشن که به هم برخورد نکنن. 

 # پیام مردمی#

سخِن همشهریان:
عکسارو  مطلبو  این  میشه  اگه  تازه  سخن  خوبه  نشریه  و  پیج  به  نباشید  خسته  و  سالم 
سی  مساجد،پشت  های  مجتمع  جنب  سینا  ابن  خیابان  انتهای  ساکنین  ما  بدید   انتشار 
این  نمیشه   اینجا  به  رسیدگی  هیچ  متاسفانه  شهر  مرکز  ه  چسبیده   اینجا  هستیم  جی   ان 
هم  را  آشغاال   حتی  هیچ  نکردن  کار  هیچ  ولی  سبز  فضا  بشه  قراره  ساله  چند  قسمت 
ولگرد سگهای  تجمع  برای   محلی  وضعه،شده  همین  همیشه  نمیکنن  جمع   درست 

بخدا یه دور اینجا بزنید حالتون بهم میخوره با اینکه این محل خیلی خانوار زندگی میکنن جمعیتش زیاده 
 ،یه فضا سبز حقشون نیست؟ اگه میشه انتشار بدید شاید یه فکری هم به حال این محل کردن.ممنون

# پیام مردمی#

شماره 708
9 شهریور1401 خبر

2

کرونا نزولی شده است
و  ابتال  و  شده  کنترل  خوبی  به  هفتم  »پیک  گفت:  بهداشت  وزیر 
فروکش  حال  در  هم  مرگ ومیر  موج  و  و  دارد  نزولی  روند  بستری 
کردن است«.بهرام عین اللهی با توصیه به تزریق ُدز یادآور اظهار کرد: 
»وجود عوارض ُدز چهارم بیش تر شایعه سازی است. ۶۰ نفر از بهترین 
با کرونا هستند و تمامی جوانب  دانشمندان در کمیته علمی مقابله 

تزریق دوز یادآور بررسی می شود«.
وی افزود: »تزریق ُدز یادآور مهم است. چون در فصل سرما، تهویه 
بازگشایی  هم  دانشگاه ها  و  مدارس  و  است  کمتر  بسته  فضاهای  در 
می شوند«.وی گفت: »شش مرکز تولید واکسن کرونا در کشور مشغول 
صادرات  آماده  که  داریم  واکسن  ذخیرۀ  میلیون   ۵۰ هستند.  کار  به 

است که مثال اکنون مقداری از آن را به ونزوئال صادر کردیم«.
او ادامه داد: »برای هر نوع عامل خارجی )ویروس( تولید واکسن در 
کشور  انجام می شود. ایران جزو شش کشور برتر مبارزه و کنترل کرونا 
واکسیناسیون  امر  در  ایران  که  کردند  اذعان  ژنو  اجالس  در  و  است 

موفق بوده و رشد اقتصادی خوبی داشته است«.
ر اساس آخرین نقشۀ رنگ بندی رسمی کشور که پنجم شهریورماه 
توسط وزارت بهداشت منتشر شد، در حال حاضر رنگ کرونایی 7 شهر 
در استان کرمان قرمز )بسیار پرخطر( ، ۹ شهر نارنجی )پرخطر( و 7 

شهر زرد )نسبتا پرخطر( است.
مطابق آخرین رنگ بندی اعالم شدۀ وضعیت کرونا در استان کرمان، 
در حال حاضر شهرستان های »کرمان«، »زرند«، »راور«، »کوهبنان«، 

»بردسیر«، »سیرجان« و »نرماشیر« در وضعیت قرمز قرار دارند.
»شهربابک«،  »انار«،  »رفسنجان«،  شهرستان های  کرونایی  رنگ 
»منوجان«  و  جنوب«  »رودبار  »بم«،  »ارزوئیه«،  »بافت«،  »رابر«، 
»ریگان«،  »فهرج«،  کرونایی  وضعیت  و  است  شده  اعالم  نارنجی 
»جیرفت«، »عنبرآباد«، »فاریاب«، »کهنوج« و »قلعه گنج« زرد است.

»انار«،»بافت«،  »رفسنجان«،  شهرستان های  کرونایی  وضعیت 
»ارزوئیه« و »منوجان« که تا هفتۀ گذشته قرمز بود، اکنون با بهبود 

روند بیماری، به رنگ نارنجی تغییر کرده  است.
و  است  کرده  تغییر  نارنجی  به  زرد  از  »شهربابک«  کرونایی  رنگ 
»جیرفت« و »قلعه گنج« هم که تا هفتۀ گذشته جزو مناطق نارنجی 

کرونایی قرار داشتند، اکنون در وضعیت زرد قرار گرفته اند.
بنا به اعالم روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، تا عصر جمعه 
چهارم شهریورماه، ۱۲۵ بیمار قطعی مبتال به کرونا در بیمارستان های 
نفر در  ابتدای شیوع کرونا در کشور، ۵7۹۳  بودند.از  بستری  استان 

استان کرمان به دلیل ابتال به این بیماری جان باخته اند.
همچنین تاکنون دو میلیون و ۳۵7 هزار و ۴7۰ نفر از جمعیت باالی 
۱۲ سال در استان کرمان دوز اول واکسن کرونا، دو میلیون و ۹۲ هزار 
و ۱۹۱ نفر دوز دوم، ۹۲۴ هزار و ۲۴۵ نفر دوز سوم و ۸۸ هزار و ۲۴۵ 

نفر هم دوز چهارم واکسن کرونا را تزریق کرده اند.

    خبر

انهدام باند قاچاق موادمخدر در سیرجان
فرمانده انتظامی استان کرمان از انهدام باند ۴ نفره حمل و توزیع موادمخدر 
سیرجان  پلیس  عملیات  در  آنان  مخفیگاه  از  تریاک  کیلو   ۲۰۰ کشف  با 
خبر داد.سردار عبدالرضا ناظری گفت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر 
شهرستان سیرجان با انجام کار اطالعاتی از فعالیت یک باند حمل و توزیع 
موادمخدر که در طی چند روز اخیر قصد انتقال یک محموله موادمخدر از 
شرق کشور به استان های مرکزی را داشتند مطلع و موضوع را در دستور 

کار قرار دادند.
دپوی  محل  اطالعاتی  عملیات  یک  طی  ماموران  رابطه  این  در  افزود:  او 
موادمخدر را در یکی از محله های شهر سیرجان شناسایی و ضمن هماهنگی 
قضائی با همکاری پلیس مبارزه با موادمخدر استان در بازرسی از این منزل 

۲۰۰ کیلو تریاک کشف و ۲ متهم را دستگیر کردند.
نیز ماموران ۲ متهم  این عملیات  ادامه  انتظامی استان گفت: در  فرمانده 
دیگر مرتبط با این باند را نیز در یکی دیگر از نقاط شهر سیرجان دستگیر 
بعدی  بازجویی های  در  که  کردند  توقیف  را  پژو  خودروی  دستگاه  یک  و 
محموله های  زمینه حمل  در  باند  یک  قالب  در  متهمان  این  شد  مشخص 
مرکزی  استان های  از  زیادی  شمار  به  کشور  شرق  از  مخدر  مواد  سنگین 

فعالیت داشته اند.
جهت  باند  این  اعضای  اطالعاتی  واکاوی  اینکه  به  اشاره  با  سردارناظری 
شناسایی دیگر افراد مرتبط با آنان ادامه دارد، تصریح کرد: پلیس در عرصه 
البته  روز تالش خواهد کرد که  موادافیونی شبانه  توزیع  و  با حمل  مقابله 
کاهش  و  پلیس  با  همکاری  با  می توانند  مردم  خود  را  آن  اصلی  نتیجه 

زمینه های اعتیاد در جامعه لمس کنند. 

کشف ۸ هزار لیتر سوخت قاچاق از یک 
دستگاه کامیون 

فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان از توقیف یک دستگاه کامیون آکسور 
حامل سوخت و کشف ۸ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در این شهرستان خبر 

داد.
سرهنگ مرتضی امیرسبتکی اظهار کرد: مأموران پلیس آگاهی شهرستان 
یکشنبه شب حین کنترل خودروهای عبوری در محور بندرعباس - سیرجان 
این کامیون  از  بازرسی  از  به یک دستگاه کامیون مشکوک شدند که پس 
متوجه جاسازی ۸ هزار لیتر گازوئیل قاچاق به طرز بسیار ماهرانه در کف 

اتاق کامیون شدند.  
سوخت  ریالی  ارزش  کرد:  تصریح  سیرجان  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
کشف شده دو میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال است که در این رابطه یک نفر 
شد.  معرفی  قضایی  مراجع  به  قانونی  مراحل  سیر  جهت  و  دستگیر  متهم 
وی اضافه کرد: مبارزه با قاچاق به ویژه قاچاق سوخت در اولویت ماموریت 

فرماندهی انتظامی شهرستان قرار دارد.

    خبر
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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 1401/06/02 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 18:00 روز شنبـه تاریخ 1401/06/12
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز سه شنبـه  تاریخ 1401/06/22

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 15:00 روز چهارشنبه  تاریخ 1401/06/23 
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(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای
خرید یک دستگاه غلطک پنوماتیک

 شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات
 )شرح مختصر ؛خرید یک دستگاه غلطک پنوماتیک(

به شماره 2001005674000109  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
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کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir به آدرس  الکترونیکی دولت )ستاد(  تدارکات  درگاه سامانه 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1401/06/02 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 18:00 روز شنبـه تاریخ 1401/06/12
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز سه شنبـه  تاریخ 1401/06/22

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 14:40 روز چهارشنبه  تاریخ 1401/06/23 
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(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه مصالح و اجرای
ترمیم سنگ فرش معابر  منطقه 1

 شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات
 )شرح مختصر ؛تهیه مصالح و اجرای ترمیم سنگ فرش معابر منطقه 1(

به شماره 2001005674000108  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

آگهی فراخوان ثبت نام عضویت در هیئت مدیره  و بازرسی اتحادیه صنف کابینت سازان سیرجان؛

)نوبت آخر- بر اساس ماده ۲۸ اصالحی آئین نامه اجرایـی برگزاری  انتخابات اتحادیه های صنفی و 
با استناد به بند ۶ صورتجلسه مورخ 1401/05/05 کمیسیون نظارت بر اصناف شهرستان سیرجان(

بدینوسیله به اطالع کلیه اعضا زیرمجموعه اتحادیه صنفی فوق الذکر می رساند در صورت تمایل به 
عضویت در هیئت مدیره و بازرسی این اتحادیه )ضمن رعایت تبصره یک ماده 22 قانون نظام صنفی( با 
همراه داشتن اصل شناسنامه، کارت ملی، پروانه کسب معتبر و مدرک تحصیلی حداقل دیپلم ) برای افراد فاقد 

 از تاریــخ 1401/0۶/1۲  به مدت 10 روز سابقه هیئت مدیره(
نسبت به مراجعه به سامانه ایرانیان اصناف و بارگزاری عکس متقاضی به همراه مدارک ذکر شده فوق 

اقدام و ثبت نام نمایند.
هیئت اجرایی ربگزاری انتخابات اتحادهی اهی صنفی شهرستان سیرجان

آگهـی   مزایده شمـاره  1401/001/م.ع

» سه دستگاه خودرو به شرح جدول ذیل «  
متعلق به خود را از طریق برگزاری مزایده عمومی  به فروش رساند. 

لذا کلیه متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده به آدرس الکترونیکی www.parizpishro.ir مراجعه و اسناد مذکور 
را از قسمت مناقصه و مزایده دانلود نمایند . مهلت تحویل پاکات روز یکشنبه مورخ 1401/06/20 در محل دفتر مرکزی شرکت 
واقع در سیرجان، محله کوی فرهنگیان، بلــــــوار پیـــــروزی، طبقه همکف، پالک 36، کدپستی7816947838- دبیرخانــــــه

آقای اسدی می باشد. ضمناً بازدید در روز دوشنبه مورخ 1401/06/14 از ساعت 8 الی 13 برای متقاضیان بالمانع می باشد.

امور حقوقی و قرارداداهی شرکت اپرزی پیشرو صنعت توسعه

 شرایط شرکت در مزایده :
1-سپرده شرکت در مزایده به یکی از صورت های ذیل :

*چک تضمینی بانکی در وجه شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه
*ضمانت نامه بانکی معتبر به نفع شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه)ضمانت نامه شرکت در مزایده مورد قبول است(

*واریز وجه نقد به شماره حساب  10/3309211/1  بانک رسالت و ارائه اصل فیش واریزی 
2-شرکت در مزایده برای هریک یا کلیه ماشین آالت مجاز است.

*این  شرکت در قبول یا رد کلیه یا هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.
* مدت اعتبار قیمت پیشنهادی دو ماه از تاریخ گشایش پاکت ها می باشد.

*هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
* متقاضیان می توانند جهت بازدید کسب اطالعات فنی با شماره 09135009432 آقای قربانی تماس حاصل نمایند.

•جهت کسب اطالعات درخصوص مزایده با شماره 41424328-034 تماس حاصل نمایید.

شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه در نظر دارد؛

قیمت پایه)ریال(تضمین شرکت در مزایده)ریال(شماره پالکمدل )سال(نوع خودروردیف

50/000/000870/000/000 ایران - 75 / 866ب 139258وانت زامیاد1

50/000/000850/000/000 ایران - 75 / 448 ب 139254وانت دوکابین -مزدا2

50/000/000920/000/000 ایران - 75 / 941 ب 139291وانت دوکابین-مزدا3
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اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  توسط  سیرجان  شهرستان  گروهی  عکس  نمایشگاه 
سیرجان، خانه عکاسان سیرجان، اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران، انجمن عکس و خاطره و 
با حمایت شرکت گل گهر، با محوریت روایت محرم برگزار می شود. عکاسان و عالقه مندان 
به هنر عکاسی می توانند آثار خود را تا یازدهم شهریور برای شرکت در این نمایشگاه 
ارسال کنند.گفتنی است این نمایشگاه در دو بخش تک عکس و مجموعه عکس برگزار 
خواهد شد.هم چنین هیات انتخاب آثار این نمایشگاه را  حمید صادقی، سعید استادیان، 

شهروز جاللت، وحید دهیادگاری و مسلم سلطان احمدی بر عهده دارند.   

نمایشگاه عکس 
روایت محرم 
برگزار می شود

خبــر آغاز پرداخت وام ۲۰۰ میلیونی مسکن روستایی
معاون مسکن روستایی بنیاد مسکن با بیان این که در جلسه هیات وزیران تسهیالت ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی با سود ۵ 
درصد تصویب شد،  اظهارکرد:  بانک مرکزی پرداخت این تسهیالت برای ۲۰۰ هزار واحد مسکونی روستایی در سال ۱۴۰۱ مصوب و 
ابالغ کرده است. جودی بیان کرد: مقدمات و توزیع استانی در حال انجام است و پرداخت نیز در استان ها به متقاضیان انجام می شود 
و در هفته جاری عملیاتی و اجرایی خواهد شد.وی با بیان اینکه ۱۳۰ هزار مسکن روستا در قالب طرح نهضت ملی مسکن در حال 
ساخت است، گفت: ۸۰ هزار واحد طی هفته دولت به بهره برداری می رسد. وی توضیح داد: در هفته دولت و در روزهای آتی ۸۰ 

هزار واحد مسکونی روستایی به بهره برداری خواهد رسید.   

افتتاح طرح مرمت و بازسازی منزل مرحوم دکتر حاج علی 
صادقی خبری بود که چند روز پیش منتشر شد. به همین 

بهانه ذکر چند نکته ضروی ست:

درشت  و  ریز  مسووالن  حضور  با  که  افتتاحی  آیین   1

سیرجان در خانه دکتر صادقی برگزار شد؛ بدون توجه به 
ساز  و  ساخت  پروانه ی  صدور  مرکز  که  بود  نکته  این 
حریم  و  داده  آب  به  گلی  دست  چه  سیرجان  شهرداری 
اصالت بصری یک خانه تاریخی با حیاط مرکزی و پشت بام 

گنبدی را چنین به استهزا گرفته است!
محاسبه  از  انواعی.  حریم  و  دارد  حریمی  تاریخی  اثر  هر 
ایجاد  تاریخی  آثار  مجاورت  در  حفاری  که  لرزش هایی 
رعایت  تا  شود  اثر  تخریب  موجب  است  ممکن  و  می کند 
و  پژوهشی  ارزش  نظر  از  باستانی  تپه های  حریم  نشدن 
حفظ  برای  بصری  حریم  تا  باستانی  اشیا  یافت  احتمال 

اصالت یک اثر.
حفاری  بر  چشم  گردشگری  و  فرهنگی  میراث  کل  اداره 
دوقلو  یخدان های  همسایگی  در  مکانیکی  بیل  عمقی 
می بندد. حفاری ئی که برای ایجاد سازه ای سه طبقه انجام 
کامال  دیدرس  از  را  سیرجان  تاریخی  یخدان های  تا  شد 

پنهان کند!
شعاع قلعه سنگ به عنوان حریم شهر باستانی شیریگان با 
تپه هایی که حاوی کلی سفال و سکه و... بودند، در دهه های 
مسئولی  هیچ  و کک  نابود شد  پسته  باغ های  توسط  اخیر 

نگزید!
اداره میراث  دارای  نیست که سیرجان  بیشتر  چند سالی  
فرهنگی شده و اگر سابق بر این چسبیده به بازار گنبدی 
تاریخی سیرجان، مجوز دو طبقه با نمای شیشه ای دودی 
حاال  اما  بود.  شهر  فرهنگی  میراث  بی کسی  از  شده  صادر 
دستک  و  دفتر  صاحب  سیرجان  در  فرهنگی  میراث  که 

اداری ست، چقدر اوضاع بهتر شده؟
و  فرهنگی  میراث  کل  اداره  کم.  خیلی  گفت  می شود 
در  مکانیکی  بیل  عمقی  حفاری  بر  چشم  گردشگری 
که  حفاری ئی  می بندد.  دوقلو  یخدان های  همسایگی 

تا  شد  انجام  طبقه  سه  سازه ای  ایجاد  برای 
دیدرس  از  را  سیرجان  تاریخی  یخدان های 

کاملن پنهان کند!
اول  ردیف  متهم  شهرداری  جاها  برخی  در 
می کند،  صادر  که  پروانه هایی  با  و  است 
مثاًلً  ندارد.  حریم  موضوع  این  به  توجه  هیچ 
مجوز  شده  ثبت  کاهگلی  اثر  به  چسبیده 
کوچه ی  در  یا  می دهد!  آلمینیومی  سازه ی 
برگزاری  محل  که  حاج رشید  تاریخی  خانه 
چند  مجوز  هست،  نیز  عزاداری  آیین های 

طبقه ی نمای سنگ رومی داده می شود!
ادارات  میان  هماهنگی  نبود  رویکرد  این 
کننده  ایجاد  می دهد.  نشان  را  سازمان ها  و 
میراث  اداره  باید  نیز  هماهنگی ئی  چنین 
فرهنگی سیرجان باشد تا در این باره جلسات 
اما  بگذارد  شهرداری  و  شورا  با  مشترکی 

متاسفانه دچار انفعال است.

2 حاال که با کمک شرکت های معدنی می شود خانه های 

میراث  اداره  دیگر  کرد،  مرمت  را  بادگیر چپقی  و  تاریخی 
فرهنگی سیرجان بهانه نبود بودجه را نمی تواند توجیه کم 
و  نامه نگاری  و  اداری  پیگیری  فقط  کند.  کاری هایش 
توافقنامه است که نیاز به بودجه ندارد. فقط رییس اداره و 

همکارانش باید محبت کنند و وقت بگذارند. 
اصالت  کرد.  هماهنگ  شهرداری  با  می شود  را  بازار  کف 
معماری حجره های بازار را نیز می توان با همکاری مالکان 
بازار  محترم  کسبه  از  بسیاری  برگرداند.  بازار  به  کسبه  و 
خودشان پیشروتر از اداره میراث فرهنگی هستند و عالقه به 
همکاری برای حفظ اصالت معماری ایرانی حجره شان دارند. 
در این زمینه حتا دیده می شود برخی کسبه در مجموعه 
بازار قوتو یا بازار جئرو و مجاورش خودشان آستین همت 
باال زده و با کمک مشاوره ای معماران و مرمت گران، سقف 
گنبدی و دیوار آجری یا قفسه های طاقچه ای گچی را احیا 

کرده اند.
 آن ها می توانند الگوی باقی کسبه باشند. فقط کافی ست 
تا  بگذارد  بقیه  جلوی  را  آنان  کار  الگوی  فرهنگی  میراث 

کسبه با هزینه ی خودشان حجره شان را از بی رنگ و رویی 
نجات بدهند و بازار سنتی شهرمان از شر نمای آلمینیوم و 
شیشه خالص شود. اما متاسفانه این کسبه ای که باید الگو 
می شدند، نه تنها از سمت میراث تقدیر و تشویق نشدند، 

اداره  که  می فهمی  می نشینی،  درددل شان  پای  وقتی  که 
میراث سنگ هم جلوی پای شان انداخته! خود اداره میراث 
نبش  ورودی  مغازه ی  در  جا  یک  هیچ.  کرده؟  چه کار  اما 
بازار نظر مشاوره ای داده، که آنجا هم به صاحب ملک بی نوا 
نگفته از آجر همرنگ با بافت آجر قدیم بازار استفاده کن یا 

در هالل حجره، نمای سنگ رومی نزن!

در  تاریخی  و  معماری  ارزش  با  زیادی  کاروانسراهای   3

شهرستان سیرجان وجود دارد که مورد بی توجهی ویژه قرار 
گرفته اند و چه بسا در بارندگی های اخیر نیز نفس ها آخر را 
در  حاج ابراهیم  کاروانسرا-تیمچه ی  از  باشند.  کشیده 
و  گدار  ابتدای  کاروانسرای  تا  سیرجان  بازار  همسایگی 
کاروانسراهای هماشهر و پاریز. اداره میراث برای این ها چه 
کار کرده؟ هیچ. نه تنها کاری نکرده که حتا شایعه شده که 
در  کرمان  مسیر  در  گردشگری حسین آباد  رستوران  مدیر 
کاروانسرای  یا  گدار  ابتدای  کاروانسرای  داشته  قصد  ابتدا 
هماشهر را کرایه ی بلندمدت کند و با هزینه ی خودش تحت 
رستوران  کاربری  عنوان  به  و  کرده  مرمت  میراث  نظارت 

اما  نماید  درامد  کسب  و  گردشگر  جذب  بین راهی  سنتی 
این  که  کرده  سنگ اندازی  قدر  آن  فرهنگی  میراث  اداره 
سرمایه گذار بخش خصوصی عطای کار را به لقایش بخشیده 
است! اداره میراث برای این چنین ابهاماتی چه پاسخی دارد 
و شخص فریدون فعالی مدیرکل میراث استان کی تالش 
این  به  سیرجان  در  نشستی  برگزاری  با  کم  دست  کرده 
ابهام ها پاسخ بدهد؟ ابهام هایی پیرامون اهمیت ندادن اداره 
کل میراث فرهنگی به آثار تاریخی سیرجان و نگاه مرکزگرا 

داشتن.

4 ابهام ها خیلی بیشتر است و مدیرکل میراث فرهنگی 

این صورت سرپرست  غیر  در  و  باشد  پاسخگو  باید  استان 
فرمانداری سیرجان بایستی دست کم رییس اداره میراث در 
شهرستان را بازخواست کند یا در صورت لزوم خواهان تغیر 

مدیر و این شیوه ی بد مدیریت شود. 
سرپرست فرماندار از رییس اداره میراث فرهنگی سیرجان 
بپرسد، برنامه ها و پیگیری های منصور مکی آبادی فرماندار 
اسبق در حیطه ی قلعه سنگ چه شد؟ قلعه سنگ به عنوان 
آن سکه های ساسانی  در  باستانی سیرجان که  مرکز شهر 
و عرب-ساسانِی ضرب شیرگان )نام قدیم سیرجان( یافت 
شده و به کار پژوهش تاریخی و تغیر نگرش در دانش تاریخ 
فرهنگی  سرمایه های  عنوان  به  موزه  در  نگهداری  البته  و 
بی توجهی  مورد  چرا  می آید،  آینده،  سیرجان  اقتصادی  و 
قرار گرفته؟ منبر سنگی با پیشینه  و اهمیت فوق العاده  اش 
افتاده که  در پژوهش تاریخ ادیان، چرا به این حال و روز 

تخریب شود و رویش یادگاری بنویسند؟
 امکان جا به جایی اش نبود، امکان قرار دادن منبر سنگی 
چرا  یا  نداشت؟  وجود  هم  شیشه ای  محفظه ی  یک  در 
دوباره گروه های باستان شناسی برای حفاری علمی مستقر 
نمی شوند؟ چرا یک موزه در محل ایجاد نمی شود تا اشیای 
بازدید گردشگران  برای  سفالی و فلزی کشف شده در آن 
که  ندارد  نگهبانی  کیوسک  یک  آنجا  چرا  شود؟  نگهداری 
معتادان و موتورسواران و البته قاچاقچیان عتیقه هر غروب 

و هر شب آنجا جوالن ندهند؟ 
بی تفاوتی تا کی؟ کم لطفی و کم محلی و بی مهری با یک 

فرهنگ و تاریخ سترگ در سیرجان تا به چند؟

خانه دکتر صادقی مرمت شد اما تکلیف رسیدگی به دیگر آثار تاریخی شهرسیرجان با کیست؟

بایکگـلبهـارنمـیشود
        حسام الدین اسالملو

   کاروانسراهای زیادی با ارزش معماری و 
تاریخی در شهرستان سیرجان وجود دارد که 
مورد بی توجهی ویژه قرار گرفته اند و چه بسا 

در بارندگی های اخیر نیز نفس ها آخر را کشیده 
باشند. از کاروانسرا-تیمچه ی حاج ابراهیم در 

همسایگی بازار سیرجان تا کاروانسرای ابتدای 
گدار و کاروانسراهای هماشهر و پاریز. اداره میراث 
برای این ها چه کار کرده؟ مدیرکل میراث استان 
کی تالش کرده دست کم با برگزاری نشستی در 

سیرجان به این ابهام ها پاسخ بدهد؟

  عکس: سید محسن فروزنده
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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

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

مناقصه عمومی )دو مرحله ای( خرید یک دستگاه کمپرسور 

ROTARY با برند AERZEN  مورد نیاز کارخانه احیا 

مستقیم شماره یک شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان 
شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در نظر دارد نسبت به 

خرید یک دستگاه کمپرسور ROTARY با برند AERZEN  مورد نیاز 
کارخانه احیا مستقیم شماره یک   از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای 

از طریق مناقصه عمومی دومرحله 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، حداکثــر تا تاریخ   1401/06/27  ساعت 14:00 
به هیچ  تاریخ فوق  از  بعد  بدیهی است  نمایند.  اقدام  پاکات خود  تحویل  به  نسبت 

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 

کلید به همراه ضمانت نامه بانکی به مبلغ 15.000.000.000 ریال 

) sjsco.ir .دانلود مدارک از سایت مجتمع جهان فوالد سیرجان قسمت خرید و فروش- مناقصات (

*آدرس تحویل پاکات )الف – ب – ج(:  

سیرجان- بلوار نماز رو بروی اداره ارشاد و فرهنگ اسالمی شرکت مجتـــمع جهان فوالد سیرجان- 

دبیرخانه کمیسیون معامالت

   کدپستی: 7814474320  _   شماره تماس034-42251193

* نامه اعالم آمادگی به همراه رسید تحویل پاکات را به آدرس ایمیل

 steel.abbaszade@gmail.co   ارسال فرمایید.

* ارائه مدارک و سوابق هیچگونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد

*هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

* جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 09901458288 تماس حاصل نمایید. 

)پاسخگویی در ساعات اداری(
واحد تدارکات و خرید شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان

آگهی مناقصه عمومی )دو مرحله ای( خرید یک دستگاه 

باالنس گاردان مورد نیاز کارخانه نورد بردسیر 

شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان 

شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در نظر دارد نسبت به 
خرید یک دستگاه باالنس گاردان مورد نیاز کارخانه نورد بردسیر 

شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان   از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای 
از طریق مناقصه عمومی دومرحله 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، حداکثــر تا تاریخ   1401/06/23  ساعت 14:00 
به هیچ  تاریخ فوق  از  بعد  بدیهی است  نمایند.  اقدام  پاکات خود  تحویل  به  نسبت 

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 

کلید به همراه ضمانت نامه بانکی به مبلغ 2.000.000.000 ریال 

) sjsco.ir .دانلود مدارک از سایت مجتمع جهان فوالد سیرجان قسمت خرید و فروش- مناقصات (

*آدرس تحویل پاکات )الف – ب – ج(:  

سیرجان- بلوار نماز رو بروی اداره ارشاد و فرهنگ اسالمی شرکت مجتـــمع جهان فوالد سیرجان- 

دبیرخانه کمیسیون معامالت

   کدپستی: 7814474320  _   شماره تماس034-42251193

* نامه اعالم آمادگی به همراه رسید تحویل پاکات را به آدرس ایمیل

 steel.abbaszade@gmail.co   ارسال فرمایید.

* ارائه مدارک و سوابق هیچگونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد

*هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

* جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 09901458288 تماس حاصل نمایید. 

)پاسخگویی در ساعات اداری(
واحد تدارکات و خرید شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 

تامین نیروی انسانی اداره حوادث وفوریتهای پزشکی )اورژانس 115(
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای 

تامین نیروی انسانی اداره حوادث وفوریتهای پزشکی )اورژانس 115(   
به شماره 2001092962000018  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه 
ازدریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )ستاد( به آدرس  www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی 

مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند
تاریخ  انتشار مناقصه در سامانه :  روز چهارشنبه 1401/06/09  

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 14:45 روز پنج شنبه تاریخ 1401/06/17 
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 14:45 روز چهار شنبه تاریخ 1401/06/30                               

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 9 روز شنبه تاریخ 1401/07/02 
زمان  جلسه توجیهی : ساعت 10 روز سه شنبه مورخ 1401/06/22

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

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

روابط  عمومی دانشکده علوم پزشکی سیرجان
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مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان کرمان استفاده از بخاری نفتی در مدارس 
را ممنوع اعالم کرد و گفت: آمادگی جایگزینی بخاری نفتی با بخاری های استاندارد 

را داریم و در صورت مشاهده از بخاری نفتی در مدارس با متخلفان برخورد می شود.
رضایی در جمع کارکنان حوزه ستادی آموزش و پرورش استان کرمان با گرامیداشت 
یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر خاطرنشان کرد: آموزش و پرورش عشایری مصداق 

عینی عدالت آموزشی و از برکات نظام مقدس جمهوری اسالمی است.    

استفاده از بخاری 
نفتی در مدارس 

ممنوع است

افتتاح بزرگ ترین موزه صوت و تصویر کشور در کرمان
به مناسبت هفته دولت بزرگ ترین موزه صوت و تصویر کشور با حضور معاون امور مجلس، حقوقی و استان های وزارت 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع  دستی، معاون عمرانی استاندار کرمان، مدیرکل میراث فرهنگی و جمعی دیگر از مسئوالن 
استان افتتاح شد.   جواد واحدی معاون امور مجلس، حقوقی و استان های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
یکشنبه ششم شهریورماه ۱۴۰۱ در حاشیه افتتاح این موزه، اظهار کرد: این موزه در خانه قاجاری وزیری کرمان را ه اندازی 
شده که دارای ۶ هزار متر عرصه و اعیان است.او گفت: برای بازسازی این خانه 7۶ میلیارد تومان تاکنون هزینه شده و ۳۰۰ 

قطعه وسایل صوت و تصویر جمع آوری شده است.    

تِب تنِد مجری گری و مجری شدن در سیرجان آن قدر 
رواج گرفته است که دور از ذهن  نیست اگر به زودی از 

هر خانواده ای دو نفر مجری شوند! 
یکی از گروه های سنی ئی که هدِف تبلیغ هستند برای 
به روی صحنه رفتن، کودکان هستند.  مجری شدن و 
کلمات  با  را  سنگین  متن های  مجبورند  که  کودکانی 
قلمبه سلمبه حفظ کنند و بعد با دلهره  فراوان آن را در 

جمع اجرا کنند. 
ابولفضل عمادآبادی  شاعر و داستان نویس اهل سیرجان 
است.  سیرجان  در  جریان  این  منتقدان جدی  از  یکی 
و  می ایستد  تب  این  مقابل  نقطه ی  در  عمادآبادی 
می گویند  رشد  و  تربیتی  علوم  دانشمندان  می گوید: 
کودکان زیر هفت سال فقط باید بازی کنند. اگر آموزشی 
هم باشد فقط از طریق بازی هدایت شده باشد. من وقتی 
کودکی می بینم که متنی طوالنی را حفظ کرده، بعید 
می دانم از طریق بازی این اتفاق انجام شده باشد. موضوع 
دیگه خود بحث فن بیان است که مستلزم تمرین های 
از این دوستان خودشان  روزانه روی صداست. بسیاری 

صداهای تربیت شده ندارند.«
از نظر عمادآبادی وادار کردن کودک به تربیت صدا کار 
عبثی ست: »مساله دیگر وضعیت بحرانی کودک در یک 
کالس آموزشی مبتنی بر حفظ و یادگیری است. آن هایی 
احساس  بیهوده  هستند،  مستعدتر  زمینه  این  در  که 
زندگی  مسیر  ادامه  در  است  ممکن  و  می کنند  بزرگی 
توقع دیگری از خودشان داشته باشند. آن هایی هم که 

توانایی کمتری دارند، سرخورده می شوند.«
برگزاری  مسوولیت  که  همشهری  شاعر  این  نگاه  از 
معراج  موسسه  در  نیز  را  مختلفی  فرهنگی  برنامه های 
اندیشه گل گهر دارد؛ مساله دیگر چشم و هم چشمی بین 
والدین برای این موارد است که بچه ها را در یک فضای 

رقابتی آسیب زا در  خانواده قرار می دهد.
شعرخوانی که نگرانی ندارد

اما سخن تازه برای شنیدن نظری دیگر به سراغ مرتضا 
اسدی از مجریان جوان سیرجان می رود. اسدی کالس 
آموزش مجری گری و فن بیان هم برای بچه ها می گذارد. 
برای  از چه سنی  بچه ها  که  این می پرسم  درباره  او  از 
آموزِش اجرا در کالس هایش ثبت نام می کنند و اصولی 
نکاتی است؟  برای شان تدریس می شود، شامل چه  که 
و در اینکه بچه هایی که در کالس ها ثبت نام می کنند، 
آنجا  مجری گری  حرفه  به  خودشان  عالقه ی  با  معموال 

هستند یا به اصرار پدر و مادر؟
که  هست  سالی  هشت  »هفت  می دهد:  پاسخ  اسدی 

بچه هاشان  کردن  صحبت  به  سیرجانی  خانواده های 
لهجه  بدون  و  نزند  تپق  بچه  اینکه  می دهند.  اهمیت 

صحبت کند و اعتماد به نفس داشته باشد.«
اسدی فکر می کند این از جنبه های مثبت ماجراست 
زیرا: »ارتباط کودک با جامعه بهتر شکل می گیرد و به 

خودی خود ارزشمند است.«
کالس های  درباره  همشهری  جوان  مجری  این 
می کند،  برگزار  بچه ها  برای  خودش  که  آموزشی ئی 
چنین می گوید: »من بعد از ۱۲ سال تصمیم گرفتم در 
سیرجان تدریس فن بیان، اجرا و شعر خوانی را انجام 
بدهم. هرچیزی باید پشتوانه علمی داشته باشد. کسی 
بتواند  باید  بشود  خوب  بیانش  و  کالمش  بخواهد  که 
شعر را خوب بخواند. پیران قدیمی چرا واضح تر صحبت 
می کردند چون در مکتبخانه حافظ و سعدی می خواندند. 
دانشگاه  در  بیان  فن  بر  تاثیر شعرخوانی  علمی  نظر  از 
هاروارد ثابت شده است. شعرخوانی موجب می شود افراد 
کمتر دچار تپق شوند. بچه ای که سر کالس من بیاید، 
بیان. ده  تقویت  برای  را گذاشته ام شعرخوانی  پایه  من 
جلسه. جلسه ششم و هفتم مشخص می شود که بچه 
صداش  یا  نه.  یا  دارد  را  جمع  توی  کردن  اجرا  جربزه 
یعنی  بیفتد  راه  شعرخوانی  بشود.  خوشگل  می تواند 

کالمت به سطحی مناسب رسیده و تمرین های بعدی 
برای ارتباط چشمی و زبان بدن است که موقتا در مرحله 

اول راه بیفتند.« 
اسدی درباره اینکه چرا خانواده ها اصرار دارند کودکان 
می گوید:  بفرستند،  کالس ها  این  به  را  خردسال شان 
»خانواده ها دغدغه پیدا کرده اند که بچه ها  خوب صحبت 
کنند. باز دغدغه دارند که نکند یکی دوسال دیر بشود 
و بچه دیگر نتواند خوب صحبت بکند. پیش خود من 
از پنج سال میارند. من زیر شش سال خیلی کم قبول 
می کنم. مگه اینکه بفهمم استعداد خاصی دارد.  چرا که 
برای شروع شعرخوانی حتما سواد خواندن و نوشتن اولیه 
را باید بلد باشند. ترجیح من سن هشت سال است اما 

خانواده ها چهار ساله هم می فرستند.«
خانواده ها  که  دارد  تاکید  همشهری  مجری  این 
فقط  و  نیست  فرزندشان  شدن  مجری  دغدغه شان 
دغدغه ی کالمی و بیانی دارند: »دوبلوری و اجرا حاشیه 
است. فن بیان و فن کالم و زیبا صحبت کردن پسر و 

دخترشان اهمیت دارد.« 
در  وغیرحرفه ای  نابجا  آموزش  که  دارد  قبول  اسدی 
زمینه فن بیان در سیرجان وجود دارد اما در کنار آن از 
کارنامه ی خودش دفاع می کند: ما فقط با بچه ها تمرین 

و سعدی  خوانی  حافظ  بعدی  در سطوح  و  شعرخوانی 
خوانی و شاهنامه خوانی می کنیم. هرچیزی آموزش های 
و  مطالعه  با  کنند  دقت  مردم  دارد.  را  خودش  اصولی 
تحقیق در این باره جلو بروند و پول و سرمایه ونگذارند 
نفس کاذب  به  اعتماد  آموزشی غلط دچار  بچه در  که 
عاطفی  و  روحی  ضربه  دچار  باال  سنین  در  زیرا  بشود. 

می شود.«
اینکه کالس های فن بیان با لهجه های محلی زاویه دارند 
و بچه را دچار ضعف اعتماد به نفس در زمینه صحبت 
کردن با لهجه می کنند نیز از نظر اسدی مبنایی ندارد: 
»در کالس فن بیان، لهجه انکار نمی شود. فقط تمرین 
گویش  و  لهجه  با  است.  معیار  زبان  با  کردن  صحبت 
همان  مردم  اختصاصی  که  محلی  در  می شود  محلی 
محل دعوتند، اجرا کرد. اما در غیر این صورت اجرای با 
لهجه توسط مجری نه توسط حضار و مخاطبان فهمیده 

می شود و نه قشنگ است.«
بار کمبود پدر و مادرها بر دوش فرزندان!

یلدا صدوقی روانشناس کودک است. از او درباره تب تند 
اجبار بچه ها و نوجوانان در سیرجان برای مجری شدن و 

آثار این فشار خانواده ها بر بچه ها می پرسم. 
او ناکامی والدین در دوران کودکی و نوجوانی شان را در 
بروز این پدیده بی تاثیر نمی داند:  »کمبودهایی که پدر 
و مادر در محیط های اجتماعی داشتند حاال این طور با 
پرورش بچه این کمبود خودشان را می خواهند جبران 

کنند و در این رشته فن بیان و اجرا ، دیده شوند.«
به نظر صدوقی فشار والدین به بچه ها در هر رشته ای 
آداب  در  درس،  »در  دارد:  هم  عواقبی  و  دارد  وجود 
اجتماعی، در ورزش، در هنر و... همه جا والدین توقعات 
زیادی از بچه دارند و کمال گرایی می کنند. بدون توجه 
و  کودک  عالقه های  به  بی توجه  بچه،  آن  توان  حد  به 
نوجوان و استعدادهای او. والدین می خواهند فرزندشان 
در همه چیز بهترین باشد! و این توقعات آثار بد روانی 
برای کودک و نوجوان دارد. از کاهش عزت نفس تا انزوا 

و افسرگی و گرایش به تنهایی.«
این روانشناس تاکید دارد که والدین نباید مانع بازی 
و شادی وکودکی کردن فرزندشان بشوند و باید اجازه 
بدهند کودک متناسب با سنش هرچیزی را دنبال کند.

او افت تحصیلی برخی دانش آموزان را نیز نتیجه همین 
توقعات زیاد والدین می داند و به عنوان یک روانشناش 
چنین  جای  به  می کند  خواهش  مادرها  و  پدر  از 
چیزهایی روی آموزش غیرمستقیم مهارت های زندگی 
قبیِل»حل  از  مهارت هایی  کنند.  تمرکز  فرزندشان  به 
مساله، تفکر خالق، تفکر انتقادی، خودآگاهی، همدلی، 

تصمیگری، کنترل هیجان ها و...«

      سمیرا سرچمی

خبــر

کودکان سیرجانی ابزاری
 برای شوآف پدر و مادرها!

طاهره سادات فاطمی* 
همه ی پدر و مادرها دوست دارند کودکانی با اعتماد بنفس باال و فن بیان 
قوی داشته باشند. تا اینجای مساله، عجیب به نظر نمی رسد اما وقتی کودک 
دستاویزی برای سرپوش گذاشتن بر عقده های کودکی و نوجوان خودمان 
شود و وسیله ای برای پز دادن و بقول غربی ها شوآف، مساله بغرنج می شود. 
چرا تب تند کالس های فن بیان در سیرجان هرگز فروکش نمی کند؟ چرا 

سیرجان بیشتر از تمام شهرهای استان مدرس و استاد فن بیان دارد؟
اساتیدی که هنوز تا استاد بودن راه درازی در پیش دارند و بعضا مورد تایید 
هیچ استاد سخنی نیستند؟ بگذریم.. من بعنوان یک والد باید در این موارد 

آگاهانه تر قدم بردارم. چرا دوست دارم بیان کودکم خوب باشد؟ 
تا در جامعه از حقش دفاع کند؟ 

تا در میهمانی ها بدرخشد و شعر بخواند و همه به به و چه چه کنند و چشم 
خاله و عمو و... را بگیرد؟ تا در مدرسه اجرا داشته باشد و همه برایش کف 
بزنند؟ چرا نباید لحظه ای فکر کنم ممکن است فرزند من از نظر بیان به 
قدرتمندی سایرین نباشد و با مقایسه غلط با مجریان کودک و نوجوان و 
حتا مقایسه با اساتیدی!!! که هیچ کدام از استانداردهای سخنوری را ندارند 

به او ضربه میزنم.
پدر و مادر عزیز

دست از سر کودکان معصوم بردارید. فرزند شما با شرکت در این کالس های 
غیر استاندارد فقط راه غلط را می آموزد.تمام بچه های فن بیان رفته مثل هم 
حرف می زنند. آن هم به غلط.مثل هم شعر می خوانند و غلط. مثل هم رفتار 
می کنند و غلط چرا فرزند شش ساله ی شما باید اشعاری را حفظ کند که 
هیچ لذت و درکی از آن ندارد و حتی معنای آن را هم نمی داند؟ پس کی 
زمان لذت بردن از شعرها و قصه های کودکانه است؟ می خواهید فرزندی با 

اعتماد به نفس باال و فن بیان قوی داشته باشید؟ 
برایش قصه بگویید) به شیوه های صحیح( برایش کتاب های مناسب سنش 
را بخوانید. برایش شعرهای قشنگ کودکانه بخوانید و ببینید بعد از دو سه بار 
شعر خواندن چطور شعرها را حفظ می کند و قرار نیست ساعت ها خودتان و 

او را زجر بدهید تا شعرهای بزرگساالن را حفظ کند.
اگر فرزندپروری برای تان مساله است، پس دست از فرزند آزاری بردارید و 
با شیوه های غلط خودتان را گول نزنید. شما با پول خرج کردن و شهریه ی 

کالس های غیراستاندارد را پرداخت کردن، والد خوبی نخواهید شد.
برای فرزندان تان وقت بگذارید و اجازه ندهید در کالس های سخنوری اعتماد 
به نفسش زیر سوال برود. کودک نباید  فکر کند که چون نتوانسته حرف بزند 
و برای افتخار کردن شما به او وارد این فضاهای مسموم رقابتی شده است.

لطفا بچه ها را دستاویزی برای پز دادن قرار ندهید و کودک خود را هرگونه 
هست بپذیرید . پذیرش نقطه ی شروع آرامش شماست.

                  *کارشناس ادبیات و مدیر انجمن مادران قصه گوی سیرجان

    خبر
شدت گرفتن تب خانواده های سیرجانی برای آموزش فن بیان به کودکان؛ 

بچهمجری!
صفحه 3

؟
صفحه 4

؟

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

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

مناقصه عمومی )دو مرحله ای( خرید یک دستگاه کمپرسور 

ROTARY با برند AERZEN  مورد نیاز کارخانه احیا 

مستقیم شماره یک شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان 
شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در نظر دارد نسبت به 

خرید یک دستگاه کمپرسور ROTARY با برند AERZEN  مورد نیاز 
کارخانه احیا مستقیم شماره یک   از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای 

از طریق مناقصه عمومی دومرحله 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، حداکثــر تا تاریخ   1401/06/27  ساعت 14:00 
به هیچ  تاریخ فوق  از  بعد  بدیهی است  نمایند.  اقدام  پاکات خود  تحویل  به  نسبت 

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 

کلید به همراه ضمانت نامه بانکی به مبلغ 15.000.000.000 ریال 

) sjsco.ir .دانلود مدارک از سایت مجتمع جهان فوالد سیرجان قسمت خرید و فروش- مناقصات (

*آدرس تحویل پاکات )الف – ب – ج(:  

سیرجان- بلوار نماز رو بروی اداره ارشاد و فرهنگ اسالمی شرکت مجتـــمع جهان فوالد سیرجان- 

دبیرخانه کمیسیون معامالت

   کدپستی: 7814474320  _   شماره تماس034-42251193

* نامه اعالم آمادگی به همراه رسید تحویل پاکات را به آدرس ایمیل

 steel.abbaszade@gmail.co   ارسال فرمایید.

* ارائه مدارک و سوابق هیچگونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد

*هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

* جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 09901458288 تماس حاصل نمایید. 

)پاسخگویی در ساعات اداری(
واحد تدارکات و خرید شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان

آگهی مناقصه عمومی )دو مرحله ای( خرید یک دستگاه 

باالنس گاردان مورد نیاز کارخانه نورد بردسیر 

شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان 

شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در نظر دارد نسبت به 
خرید یک دستگاه باالنس گاردان مورد نیاز کارخانه نورد بردسیر 

شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان   از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای 
از طریق مناقصه عمومی دومرحله 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، حداکثــر تا تاریخ   1401/06/23  ساعت 14:00 
به هیچ  تاریخ فوق  از  بعد  بدیهی است  نمایند.  اقدام  پاکات خود  تحویل  به  نسبت 

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 

کلید به همراه ضمانت نامه بانکی به مبلغ 2.000.000.000 ریال 

) sjsco.ir .دانلود مدارک از سایت مجتمع جهان فوالد سیرجان قسمت خرید و فروش- مناقصات (

*آدرس تحویل پاکات )الف – ب – ج(:  

سیرجان- بلوار نماز رو بروی اداره ارشاد و فرهنگ اسالمی شرکت مجتـــمع جهان فوالد سیرجان- 

دبیرخانه کمیسیون معامالت

   کدپستی: 7814474320  _   شماره تماس034-42251193

* نامه اعالم آمادگی به همراه رسید تحویل پاکات را به آدرس ایمیل

 steel.abbaszade@gmail.co   ارسال فرمایید.

* ارائه مدارک و سوابق هیچگونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد

*هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

* جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 09901458288 تماس حاصل نمایید. 

)پاسخگویی در ساعات اداری(
واحد تدارکات و خرید شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 

تامین نیروی انسانی اداره حوادث وفوریتهای پزشکی )اورژانس 115(
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای 

تامین نیروی انسانی اداره حوادث وفوریتهای پزشکی )اورژانس 115(   
به شماره 2001092962000018  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه 
ازدریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )ستاد( به آدرس  www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی 

مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند
تاریخ  انتشار مناقصه در سامانه :  روز چهارشنبه 1401/06/09  

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 14:45 روز پنج شنبه تاریخ 1401/06/17 
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 14:45 روز چهار شنبه تاریخ 1401/06/30                               

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 9 روز شنبه تاریخ 1401/07/02 
زمان  جلسه توجیهی : ساعت 10 روز سه شنبه مورخ 1401/06/22

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

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

روابط  عمومی دانشکده علوم پزشکی سیرجان
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9 شهریور1401 سالمت

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان کرمان گفت: »در بخش معدن، مشکالت 
زیادی وجود دارد که معدن کاران خصوصی واقعی با آن دست وپنجه نرم می کنند، اما 
موردی که به معدن داران خصوصی سایز متوسط و کوچک ربطی داشته باشد و دردی 
از آن ها را درمان کند، در نشست با رئیس جمهور مطرح نشد«. دکتر بابک اسماعیلی  
اظهار کرد: »اگر حتی این موضوعات ربط پیدا کند، مسائل بسیار مهم تری وجود دارد که 
موجودیت معادن در بخش خصوصی را تحت الشعاع قرار می دهد«. وی ادامه داد: »وقتی 

از بخش خصوصی صحبت می کنم دارم از معادن کوچک و متوسط صحبت می کنم. 

 روند ابتال به کرونا 
در استان نزولی 

شده است 

خبــر عاقبت انتقال حیوانات از دامان طبیعت به شهرها
علی اکبر رسولیان، گفت: یک راس بره میش وحشی که زنده گیری و تحویل این اداره شده بود، تلف شد زیرا افرادی این 
نوزاد حیات وحش را مشاهده کرده و به گمان اینکه جانور در آن مکان گیر افتاده و مادرش تنهایش گذاشته از روی ناآگاهی 
اقدام به گرفتن حیوان کرده و به محیط زیست تحویل می دهند. علیرغم اقدام سریع و تالش دامپزشک معتمد محیط 
زیست؛ این بره میش وحشی که به ظاهر سالم نشان می داد، اما دچار استرس شدید شده بود در کمال تاسف ساعاتی بعد 
تلف شد.  او گفت: در پرندگان وحشی نیز برداشتن جوجه از النه و انتقال به محیطی دیگر باعث فلج شدن پای آنان می شود.

سال 94 رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان در حکمی دکتر 
غالمعباس محمدی را به عنوان رییس دانشکده علوم پزشکی و 
خدمات بهداشتی درمانی سیرجان منصوب کرد. اهتمام به حفظ 
و ارتقای شاخص های سالمت در منطقه؛ توجه به کیفی سازی 
خدمات و حمایت از گروه های آسیب پذیر جامعه تحت پوشش؛ 
نگاه توسعه ای،  و  نظام سالمت  برنامه تحول  ارتقای  و  استمرار 
زیرساختی در راستای رشد و بالندگی مجموعه از جمله مواردی 
غالمعباس  دکتر  بود.  تاکید شده  آن  به  وی  ابالاغ  در  که  است 
محمدی دکترای بیوشیمی بوده و استادتمام عضو هیات علمی 
دانشگاه علوم پزشکی کرمان می باشد که پیش از آن نیز یک دوره 
ریاست دانشکده علوم پزشکی سیرجان را بر عهده داشته است. 
در رابطه با برخی مشکالت و گالیه های همشهریان با وی به گفتگو 

نشستیم که در ادامه می آید:
 بفرمایید در حال حاضر چند پزشک متخصص و فوق تخصص 

در سیرجان مشغول به طبابت هستند؟  
در حال حاضر ۱۱۰ پزشک متخصص در بیمارستان ها و مراکز 
دولتی مشغولند و ۳۰ پزشک متخصص هم به صورت آزاد طبابت 
می کنند و ۳ پزشک  فوق تخصص داریم فوق تخصص گوارش، 
روماتولوژی، فوق تخصص جراحی ترمیمی که طی روزهای آینده  
یک فوق تخصص گوارش و تخصص غدد  به کادر درمان اضافه 

می شوند. 
 

 آیا در بخش پرستاری کمبود پرستار داریم؟ 
قسمت پرستاری بله کمبود داریم از استاندارد که یک و هشت دهم 
نفر به ازای هر تخت است، عقب هستیم حدود 7 دهم نفر به ازای 
هر تخت کمبود داریم در دوران شیوع بیماری کرونا موفق شدیم که 
حدود 7۰ پرستار رو به شکل های مختلف استخدام کنیم و پیگیری 
های الزم جهت استخدام پرستاران دیگر در حال انجام است که به 

زودی با گرفتن مجوز تعدادی پرستار مشغول بکار می شوند. 
  بعد از جابجا شدن بیمارستان امام رضا)ع( به مکان جدید نیاز 
و  است  زیاد  روزی  درمانگاه شبانه  به  از شهر  منطقه  این  مبرم 
درمانگاه مرحوم حسینی شبانه روزی نیست و حتی عصر پنجشنبه 
هم تعطیل می باشد چرا بعد از گذشت این مدت زمان از جابجایی 
تصمیمی برای این مکان گرفته نشده است؟ و آیا برنامه ای برای این 

مهم دارید؟ 

در حال حاضر افتتاح درمانگاه شبانه روزی متاسفانه به خاطر به 
خاطر شرایط اقتصادی به صرفه نیست و برخی درمانگاه های شبانه 
روزی هم در بعضی موارد ۲۴ ساعت کار نمی کنند که در این زمینه 

به مسوولین آنها تذکرات الزم داده شده است. 
امام رضا )ع( بیمارستان 120   قرار بود جایگزین بیمارستان 
تختخوابی شود بفرمایید اقدامی در این زمینه صورت گرفته است؟ 
بله مجوز بیمارستان ۱۲۸ تختخوابی را گرفتیم و در حال رایزنی 
محل  در  بیمارستانی  آنها  با کمک  که  قدس هستیم  استان  با 

بیمارستان امام رضا)ع( قدیم ساخته شود.
  پردیس دانشکده علوم پزشکی چه شد و در چه مرحله ای 

است؟ 
متاسفانه در زمان توزیع زمین هایی که به بنیاد دانشگاهی واگذار 
شده بود برای دانشکده علوم پزشکی زمینی در نظر گرفته نشده بود 
و مشکالت زیادی داشتیم بعد از پیگیری های مداوم در این زمینه 
چند مورد زمین را پیشنهاد دادیم که هر بار به دلیلی رد شد یا روی 
زون آب بود یا مشکل داشت و قبالً واگذار شده بود به هرحال نهایتاً 
با دانشگاه پیام نور وارد مذاکره شدیم که جا داره از مسوولین دانشگاه 
تشکر کنم نهایتا آن موافقت کردند که نیمی از محوطه دانشگاه را در 
اختیار دانشکده علوم پزشکی  بگذارند که در حال طی مراحل نهایی 
کار است و به زودی ساخت و ساز پردیس دانشکده علوم پزشکی 

شروع خواهد شد. 
  بیشتر همشهریان از برخورد پرسنل  بیمارستان امام رضا )ع( 
این موارد  ناراضی هستند آیا آموزشی در  و برخی کلینیک ها 

صورت گرفته است؟ 
بله به دلیل حجم باالی کار پرستاران در بیمارستان برخی نارضایتی 
ها از مراجعین وجود دارد  در این زمینه به همکاران توصیه می کنیم 
که شرایط غیرعادی افراد بیمار و همراهان بیمار  را درک کنند و در 

این زمینه و آموزش و کارگاه های متفاوتی برگزار می شود.
 طبق شنیده ها تنها مرکز ام ار ای و سونوگرافی دولتی خیلی 
نوبت دهی با فاصله زمانی زیاد انجام می شود چه تدبیری در این 

اندیشیده اید؟
 نوبت ام آر آی و سونوگرافی در موارد اورژانسی بالفاصله انجام 
می شود  اما در بقیه موارد به دلیل تعدد مراجعین زیاد، نوبت دهی 
صورت می گیرد که گاهی اوقات ممکن است به یکی دو ماه یا 

بیشتر برسد.
  برخی مراکز لیزر درمانی در سیرجان در برخی کلینیک های 
خصوصی خدمات انجام می دهند آیا این طبق قانون دانشکده 

است و چه نظارتی بر این مکان ها صورت می گیرد؟ لیزر درمانی 
فقط باید توسط افراد آموزش دیده انجام شود و در صورت مشاهده 

افراد غیرمتخصص برخوردهای الزم را انجام می دهیم.
 آیا در سیرجان متخصص طب سنتی و گیاهی داریم؟ 

در زمینه طب ایرانی و سنتی،  سالمتکده طب سنتی در محل 
کلینیک حسینی راه اندازی کردیم تا چند هفته پیش  زیر نظر 
متخصص انجام می شد و به زودی متخصص جدید در این مکان 

شروع به کار می کند
  در زمان شیوع بیماری کرونا برخی افراد آگاهانه یا ناآگاهانه 
مشغول به طبابت با برخی گیاهان دارویی سنتی بودند نظر شما در 

این رابطه چیست؟ 
کاربرد سنتیاز  داروهای شیمیایی یا داروهای سنتی استفاده می 
شد بعضی داروهای سنتی )گیاهی( است در عمل نشان داده شد 
که می توانند در  بهبود شرایط بیمار موثر باشند یک تحقیق هم در 
همین زمینه توسط آقای دکتر امجدی صورت گرفت که نشان داده 
شد داروی آرتمیزینین و اسپریدین این دو  دارو در کوتاه کردن دوره 

بیماری موثر و دوره کمون بیماری را کمتر می کردند.
 بیمارستان فوق تخصصی گل گهر کی افتتاح می شود؟

بیمارستان گل گهر بیمارستان مستقل است و در زمینه ساخت 
ساختمان بیمارستان همکاری الزم را با این شرکت داشتیم کارهای 

ساختمانی بیمارستان تقریباً به اتمام رسیده و به زودی استخدام 
پرسنل و تجهیزات بیمارستان انجام می شود و  امیدواریم به زودی 

شاهد راه انداری این بیمارستان باشیم.  
 در حال حاضر کمبود پزشک فوق تخصص در سیرجان کامال 

مشهود است آیا اقدامی در این راستا انجام شده است؟ 
جمله  از  کرده  مشخص  بهداشت  وزارت  که  معیارهایی  طبق 
تجهیزات کافی و زیر ساخت های الزم  حجم بیماری که در برخی 
زمینه ها شرایط در سیرجان فراهم نیست و در زمینه هایی که 
ضرورت داشت مثل گوارش غدد اقدامات الزم را انجام دادیم که 
موافقت شد و در زمینه جراحی قلب و آنژیوگرافی تجهیزات الزم 

فراهم شده که به زودی راه اندازی خواهد شد.
  اورژانس هوایی در چه مواردی وارد عمل می شود؟ 

آژانس هوایی در مواردی که وارد عمل میشه که حال بیمار واقعا 
وخیم و رساندن بیمار به پزشک حیاتی باشد در مواردی که منطقه 
صعب العبور باشه و اورژانس زمینی نتواند به موقع به مصدوم برسد و  
شرایط فرود بالگرد فراهم باشد اورژانس هوایی وارد عمل می شود. 

 در خصوص دریافت وجه خارج از تعرفه در برخی مراکز درمانی 
دولتی توسط آیا منتظر شکایت مردم می شوید یا تیم نظارتی 

وجود دارد؟
دریافت وجه خارج از تعرفه جزوه خط قرمزهای بهداشت و درمان 

است و در این زمینه نظارت وجود دارد و رسیدگی و برخورد الزم 
انجام می شود. 

 رشته پزشکی چه مزایایی برای سیرجان دارد؟ 
از  رشته پزشکی خوشبختانه همنانطور که در جریان هستید 
سال گذشته دانشجوی پزشکی گرفتیم و امسال هم باز خواهیم 
گرفت مزیت راه اندازی این رشته در واقع همان وجود اساتید و فوق 
تخصص هایی هست که تا به حال نداشتیم و با توسعه دانشکده و 
وجود رشته پزشکی نهایتاً متخصص و فوق تخصص های مورد نیاز 
جذب  می شوند که باعث ارتقای سیستم بهداشت و درمان درمان 
شهر خواهد شد تاکنون هم این کار صورت گرفته تعداد متخصصین 
که ما توانستیم تا به حال جذب شدند به دلیل استقالل دانشکده 

است کرمان بوده است.
 در مورد زباله های درمانگاه ها بفرمایید آیا دستگاه زباله سوز در 
بیمارستان ها و درمانگاه ها برای امحا آنها وجود دارد و جمع آوری 

زباله ها از درمانگاه ها به چه صورت انجام می شود؟  
بله برای امحای زباله های بیمارستانی دستگاهی وجود داره و پیگیر 
هستیم که دستگاه جدیدی نصب و راه اندازی کنیم و با درمانگاه 
هم صحبت شده که به وسیله شرکت هایی که در این زمینه وسیله 
وسیله نقلیه الزم رو دارند قرارداد ببندد که زباله ها البته باید ابتدا 
در محل بی خطر و بعد  به محل دستگاه زباله سوز بیمارستان 

منتقل شود.
  بسیاری از همشهریان گله دارند چرا در مطب بعضی از پزشکان 

متخصص حریم خصوصی مریض رعایت نمی شود ؟
طبق قاون باید حریم خصوصی مریض رعایت شود که در این 

زمینه در صورت اطالع به پزشک تذکر الزم داده می شود. 
اما در   در مورد ویزیت برخی پزشکان سیرجان 105 تومان 
شهرهای اطراف  82 هزار تومان است مگه قیمت ویزیت سراسری 

نیست؟ 
بله ویزیت آزاد ۱۰۵ هزار تومان و با بیمه ۸۲ هزار تومان است 
برخی پزشکان چون با بیمه قرار داد ندارند ویزیت آزاد دریافت می 

کنند.
  جدیدا بسیاری از بزشکان متخصص در هنگام تعیین نوبت 

منشی می گویند پول نقد بیارین  چرا؟ 
اصال پزشکی حق ندارد درخواست پول نقد کنند همشهریان در 
صورت مشاهده چنین مواردی شکایت خود را به شماره ۱۹۰ و 
۴۲۳۴۰۶۲۸ اطالع داده تا بازرسین دانشکده علوم پزشکی به این 

موارد رسیدگی کنند.

کنار  در  خود  اجتماعی  های  مسوولیت  راستای  در  گهرزمین  آهن  سنگ  شرکت 
شهرداری سیرجان با تامین مالی ۳۰ میلیارد تومانی اقدام به احداث باغ بزرگ ایرانی 

در شهرستان سیرجان کرد.
 صبح روز یکشنبه ششم شهریور ماه هزار و چهارصد و یک مراسم کلنگ زنی پروژه 
باغ ایرانی با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمان، فرماندارویژه 
انسانی  سرمایه  و  مدیریت  توسعه  معاون  و  مدیره  هیات  عضو  سیرجان،  شهرستان 
گهرزمین، شهردارسیرجان، رییس و اعضای شورای اسالمی شهر سیرجان وتنی چند از 

مسووالن و اصحاب رسانه برگزار شد.
در این مراسم رحمان جاللی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمان با 
اشاره به همزمان شدن احداث این پروژه با هفته دولت عنوان کرد: این پروژه نشان 
از وحدت ارکان مختلف و مردم است. خوشبختانه انجام این پروژه توسط دو مجموعه 

خوش سابقه و خوش قول صورت می گیرد.
تا کنون در راستای مسوولیت های  اظهار داشت: شرکت گهرزمین  ادامه  جاللی در 
اجتماعی بسیار خوب عمل کرده و امید است این پروژه هم، مانند سایر اقدامات قابل 

تقدیر این شرکت، به ثمر بنشیند. 
وی انجام پروژه هایی نظیر باغ ایرانی را نتیجه ی همدلی و وحدت مسئوالن و بخش 
صنایع و معادن دانست و گفت: وقتی ارکان حاکمیت و مردم در کنار هم  قرار گیرند، 
یک اتفاق مبارکی رقم خواهد خورد و باید همه با هم همکاری کنند تا پروژه به سرانجام 

برسد.
انسانی  محمدرضا خضری پور عضو هیات مدیره و معاون توسعه مدیریت و سرمایه 
شرکت سنگ آهن گهرزمین با اشاره به انعقاد قرارداد با شهرداری سیرجان در خصوص 
احداث باغ و بوستان ایرانی در راستای مسوولیت های اجتماعی این شرکت گفت: امروز 
آیین کلنگ زنی احداث بوستان و باغ ایرانی به همت شهرداری سیرجان و تامین مالی 
شرکت سنگ آهن گهرزمین انجام شد که پیش بینی می شود حدود ۳۰ میلیارد تومان 

هزینه در احداث آن نیاز باشد.
اجتماعی خود ضمن  های  ایفای مسوولیت  راستای  در  افزود: شرکت گهرزمین  وی 
انعقاد تفاهم نامه با شهرداری و شورای اسالمی شهر سیرجان پیگیر این موضوع است 
که یکی از پروژه های بزرگ این شهر را آغاز نماید. بر این اساس طی گفتگوهای متعدد 
با شهرداری سیرجان در سال گذشته مقرر شد تا باغ بزرگ ایرانی برای خدمات رفاهی 

بیشتر به مردم شریف سیرجان احداث شود. 
ایرانی  با اشاره به  احداث پروژه بوستان  علی اکبر کریمی پور شهردار سیرجان نیز 
با همکاری شرکت گهرزمین عنوان کرد: با توجه به مسوولیت های اجتماعی شرکت 
های صنعتی و معدنی و همچنین تفاهم نامه ای که میان شرکت سنگ آهن گهرزمین 
و شهرداری سیرجان منعقد شد آغاز احداث بوستان ایرانی کلید خورد که در مساحتی 

حدود ۱7 و نیم هکتار انجام و به بهره برداری خواهد رسید.
وی نگهداشت و توسعه ی فضای سبز که جزو سرمایه ها ی شهرهای صنعتی خصوصا 
سیرجان محسوب می شود را حایز اهمیت دانست و متذکر شد که باغ ایرانی سیرجان 

با معماری به سبک سنتی و ایرانی اسالمی احداث خواهد شد. 
وی خاطرنشان کرد: احداث باغ ایرانی جزو برنامه های توسعه ی فضای سبز سیرجان 
می باشد که  در چند فاز احداث می شود که اکنون قرارداد فاز اول آن منعقد شده است. 
با توجه به اینکه امروز در مراسم کلنگ زنی احداث این بوستان قرار داریم همزمان با 
هفته دولت آغاز پروژه عملیاتی بوستان ایرانی کلید خورد و تا نهایی شدن آن ادامه 
پیدا می کند. قرارداد فاز اول نهایی و پیمانکار مشخص شده است. این فاز حدود ۸ ماه 
پیش بینی شده اما با مساعدت همکاران تالش می کنیم زودتر از موعد به پایان برسد 
و این باغ در آینده نزدیک یکی از فضاهای تفریحی در خور شهروندان سیرجانی  باشد. 
همچنین پیش بینی می شود با توجه به موقعیت و جانمایی این باغ بزرگ، این مکان 

یکی از فضاهای تفریحی بسیار عالی برای شهروندان سیرجانی باشد.

گفتگوی اختصای سخن تازه با دکتر محمدی رییس دانشکده علوم پزشکی سیرجان، 

وجهخارجازتعرفهپرشکیجزوخطقرمزهاست
        گروه سالمت

به همت شرکت سنگ آهن گهرزمین و در راستای مسوولیت های اجتماعی کلید خورد:

تامینمالی3۰میلیاردتومانیبرایاحداثباغبزرگایرانی
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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 1401/06/02 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 18:00 روز شنبـه تاریخ 1401/06/12
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز سه شنبـه  تاریخ 1401/06/22

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 15:00 روز چهارشنبه  تاریخ 1401/06/23 
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(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای
خرید یک دستگاه غلطک پنوماتیک

 شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات
 )شرح مختصر ؛خرید یک دستگاه غلطک پنوماتیک(

به شماره 2001005674000109  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

رپرتاژ گهر زمین

م (
دو

ت  
نوب

ن ) 
جا

سیر
ی 

دار
هر

ه ش
قص

منا
ید 

جد
ت

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 1401/06/02 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 18:00 روز شنبـه تاریخ 1401/06/12
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز سه شنبـه  تاریخ 1401/06/22

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 14:40 روز چهارشنبه  تاریخ 1401/06/23 
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(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه مصالح و اجرای
ترمیم سنگ فرش معابر  منطقه 1

 شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات
 )شرح مختصر ؛تهیه مصالح و اجرای ترمیم سنگ فرش معابر منطقه 1(

به شماره 2001005674000108  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

آگهی فراخوان ثبت نام عضویت در هیئت مدیره  و بازرسی اتحادیه صنف کابینت سازان سیرجان؛

)نوبت آخر- بر اساس ماده ۲۸ اصالحی آئین نامه اجرایـی برگزاری  انتخابات اتحادیه های صنفی و 
با استناد به بند ۶ صورتجلسه مورخ 1401/05/05 کمیسیون نظارت بر اصناف شهرستان سیرجان(

بدینوسیله به اطالع کلیه اعضا زیرمجموعه اتحادیه صنفی فوق الذکر می رساند در صورت تمایل به 
عضویت در هیئت مدیره و بازرسی این اتحادیه )ضمن رعایت تبصره یک ماده 22 قانون نظام صنفی( با 
همراه داشتن اصل شناسنامه، کارت ملی، پروانه کسب معتبر و مدرک تحصیلی حداقل دیپلم ) برای افراد فاقد 

 از تاریــخ 1401/0۶/1۲  به مدت 10 روز سابقه هیئت مدیره(
نسبت به مراجعه به سامانه ایرانیان اصناف و بارگزاری عکس متقاضی به همراه مدارک ذکر شده فوق 

اقدام و ثبت نام نمایند.
هیئت اجرایی ربگزاری انتخابات اتحادهی اهی صنفی شهرستان سیرجان

آگهـی   مزایده شمـاره  1401/001/م.ع

» سه دستگاه خودرو به شرح جدول ذیل «  
متعلق به خود را از طریق برگزاری مزایده عمومی  به فروش رساند. 

لذا کلیه متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده به آدرس الکترونیکی www.parizpishro.ir مراجعه و اسناد مذکور 
را از قسمت مناقصه و مزایده دانلود نمایند . مهلت تحویل پاکات روز یکشنبه مورخ 1401/06/20 در محل دفتر مرکزی شرکت 
واقع در سیرجان، محله کوی فرهنگیان، بلــــــوار پیـــــروزی، طبقه همکف، پالک 36، کدپستی7816947838- دبیرخانــــــه

آقای اسدی می باشد. ضمناً بازدید در روز دوشنبه مورخ 1401/06/14 از ساعت 8 الی 13 برای متقاضیان بالمانع می باشد.

امور حقوقی و قرارداداهی شرکت اپرزی پیشرو صنعت توسعه

 شرایط شرکت در مزایده :
1-سپرده شرکت در مزایده به یکی از صورت های ذیل :

*چک تضمینی بانکی در وجه شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه
*ضمانت نامه بانکی معتبر به نفع شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه)ضمانت نامه شرکت در مزایده مورد قبول است(

*واریز وجه نقد به شماره حساب  10/3309211/1  بانک رسالت و ارائه اصل فیش واریزی 
2-شرکت در مزایده برای هریک یا کلیه ماشین آالت مجاز است.

*این  شرکت در قبول یا رد کلیه یا هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.
* مدت اعتبار قیمت پیشنهادی دو ماه از تاریخ گشایش پاکت ها می باشد.

*هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
* متقاضیان می توانند جهت بازدید کسب اطالعات فنی با شماره 09135009432 آقای قربانی تماس حاصل نمایند.

•جهت کسب اطالعات درخصوص مزایده با شماره 41424328-034 تماس حاصل نمایید.

شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه در نظر دارد؛

قیمت پایه)ریال(تضمین شرکت در مزایده)ریال(شماره پالکمدل )سال(نوع خودروردیف

50/000/000870/000/000 ایران - 75 / 866ب 139258وانت زامیاد1

50/000/000850/000/000 ایران - 75 / 448 ب 139254وانت دوکابین -مزدا2

50/000/000920/000/000 ایران - 75 / 941 ب 139291وانت دوکابین-مزدا3



ویترین آخر

از  که  خودرو  واردات  ممنوعیت  از  پس  بهارنیوز: 
امسال  پاییز  از  بناست  شد،  اعمال   ۹7 سال  اردیبهشت 
گذشته  روز های  در  که  خودرو  واردات  آیین نامه  ابالغ  با 
باشیم،  خارجی  خودرو های  واردات  شاهد  گرفت،  صورت 
با این حال برخی معتقدند این آین نامه به عدالت نزدیک 
مرودشت  نماینده  کوچی  رشیدی  جمله جالل  از  نیست؛ 
که  می گوید: تنظیم آیین نامه واردات خودرو، هم محاسن 
و هم معایبی دارد. اینکه آیین نامه به مرحله نهایی رسید 
اتفاق  یک  باید  را  شد  چهارچوب دار  خودرو  واردات  و 
شاهد  می توانیم  بعد  به  این  از  چون  کرد،  قلمداد  خوب 
واردات خودرو آن هم پس از چند سال باشیم، اما اینکه 
انحصار  شکستن  به  می کند  کمک  چقدر  آیین نامه  این 
باید  بودند  مردم  نارضایتی  باعث  که  داخلی  خودروسازان 

گفت تقریباً هیچ.
می گوید:  شورا ها  و  کشور  داخلی  امور  کمیسیون  عضو 
در  چرا  است:  وارد  آیین نامه  این  به  اساسی  ایراد  یک 
تا  خودرو های  ورودی  حقوق  درصد   ۱۰ لحظات  آخرین 
تغییر  گمرکی  قانون   ۱۴ ماده  به  را  دالر  هزار   ۱۰ سقف 
به قشر  نبود  قرار  تا ۳۵ درصد؟ مگر  دادند که بشود ۳۰ 
پس  کنیم،  کمک  خودرو  خرید  برای  جامعه  کم درآمد 
چه شد که در آخرین لحظه، خودرویی که می شد با ۱۰ 
درصد عوارض، ۳۲۰ میلیون تومان به دست مردم برسد، 
حال باید حدوداً ۴۵۰ میلیون تومان به آن ها عرضه شود. 
دولتی  ارز  خودرو،  واردات  برای  چرا  اینکه  دوم  موضوع 
در نظر گرفته شده است؟ واقعاً چرا یک میلیارد دالر ارز 
دولتی به این موضوع اختصاص دادند؟ بار ها اعالم کردیم 
که اصاًل نیازی به ارز دولتی نیست. ما اکنون سرمایه داران 
و سرمایه گذاران بزرگی در خارج از کشور داریم که ایرانی 
واردات  برای  آن ها  سرمایه  ظرفیت  از  می شود  و  هستند 
خودرو های  عرضه  چرا  سوم،  نکته  کنیم.  استفاده  خودرو 
اینکه چرا سقف  و  بگیرد؟  باید صورت  بورس  وارداتی در 
کسانی  اینکه  یعنی  یورو؟  هزار   ۲۰ تا  خودرو  واردات 
نباشند  نگران  دارند  یورو  هزار   ۲۰ باالی  خودرو های  که 
دارندگان  سراغ  به  یعنی  نداریم؟  آن ها  کار  به  کاری  ما 
خودرو هایی مثل کالس بنز، بی ام و پورشه و از این قبیل 

نخواهیم رفت؟
رشیدی کوچی می گوید: به نظر من این فرصت تاریخی 
برای شیرین کردن کام مردم با این آیین نامه که با اعمال 
گردید.  تلخ  شد،  تنظیم  خودرو  مافیای  مستقیم  نفوذ 
متاسفانه باید بگویم این همه محدودیت که برای واردات 
خودرو گذاشتند در جهت رضایت مندی خودروسازان بوده 

است نه مردم.

       گوناگون

آمار  مرکز  آمار  اساس  بر  بهارنیوز: 
ایران قیمت مسکن در مردادماه امسال 
نسبت به تیر ۱۴۰۱ و ماه مشابه سال 
درصد   ۳۲.۶ و   ۲.۸ ترتیب  به  گذشته 
افزایش یافته است. همچنین در دوازده 
قیمت  امسال  مردادماه  به  منتهی  ماه 
مسکن نسبت به دوره مشابه پیش از آن 
نشان می دهد.  را  افزایش  درصد   ۲۸.۸
در بخش اجاره مسکن نیز میزان تورم 
ماهانه در مرداد نسبت به ماه قبل از آن 
سال  مرداد  با  مقایسه  در  درصد،   ۲.۸
به  منتهی  ماه  در ۱۲  و  گذشته ۳۲.۳ 
مرداد امسال ۲۸.۶ درصد افزایش یافته 

است.
با  حاضر  حال  در  فرارو،  گزارش  به 
مسکن  بازار  در  که  وضعیتی  به  توجه 
وجود دارد، عماًل خرید و فروشی انجام 
نمی شود و همه منتظر تعیین تکلیف 
برجام هستند، این درحالیست که نتیجه 
تجربه ثبت شده در بازار مسکن طی یک 
دهه گذشته نشان می دهد توافق ریسک 
افت  باعث  و  کاهش  را  غیراقتصادی 
قیمت مسکن می شود که ناشی از خروج 
ناپدیدشدن تقاضای سوداگرانه است  و 
و افزایش ریسک می تواند سرعت رشد 
قیمت مسکن را افزایش دهد. حال در 
چنین فضایی باید دید که بازار مسکن به 

چه سمت و سویی خواهد رفت.
 یک کارشناس بازار مسکن  با اشاره 
به اینکه در حال حاضر بازار مسکن در 
دارد،  قرار  انتظار  و  بالتکلیفی  وضعیت 
اظهار داشت: این وضعیت به نوعی کم 
سابقه است که هم اکنون در بازار مسکن 

حکمفرما است. می توان گفت، وضعیت 
نادری در حال حاضر در بخش مسکن 
وجود دارد، در چند ماه گذشته علیرغم 
وجود رکود در این بازار، خرید و فروشی 
به  حاضر  حال  در  اما  می گرفت،  انجام 
تکلیف  تعیین  برای  که  انتظاری  دلیل 
برجام وجود دارد، به نوعی معامالت قفل 

شده است.
احمدرضا سرحدی افزود: امروز در بازار 
مسکن نه کسی می فروشد و نه خریداری 
وجود دارد، بازار در یک حالت بیم وامید 
به سر می برد و تا زمانی که تکلیف برجام 
مشخص نشود، به اعتقاد بنده این حالت 
بازار مسکن وجود دارد.  سردرگمی در 
از سوی دیگر هر چند روند مذاکرات با 
فرسایش بیشتری روبرو باشد، این ابهام 
و تعلیق نیز بیش از پیش بر بازار مسکن 
سایه خواهد افکند. در صورتیکه برجام 
به نتیجه برسد، می توان پیش بینی کرد، 
بازار مسکن با یک افت و ریزش قیمتی 
سریع مواجه شود. با توجه به اینکه طال و 
دالر اولین بازار هایی هستند که از احیای 
انتظار  می توان  می پذیرند،  تاثیر  برجام 
داشت که به نسبتی که دالر با افت روبرو 
شود، مسکن نیز با کاهش قیمت روبرو 
شود. به اعتقاد بنده به صورت متوسط 
در صورت احیای برجام با یک کاهش 
روبرو  مسکن  بازار  در  درصدی   ۴۰

خواهیم بود.
این تحلیلگر بازار مسکن اضافه کرد: 
توافق  از  ناشی  مسکن  قیمت  کاهش 
به  و  بود  خواهد  موقتی  هسته ای، 
این  می شود؛  قلمداد  یک شوک  نوعی 

از مدتی قیمت ها  بعد  درحالی ست که 
متعادل خواهد شد و عرضه و تقاضا در 
بازار مسکن به حالت عادی باز خواهد 
گشت و از میزان افت کاسته خواهد شد. 
زمان خاصی برای این وضعیت نمی توان 
که  زمانی  تا  بنابراین  کرد،  مشخص 
مذاکرات به درازا بکشد، بازار مسکن در 
این کما و فاز انتظاری باقی خواهد ماند 
و این امکان نیز وجود دارد، برای چندین 

ماه ادامه داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به افزایش 
سرسام آور قیمت خانه، مبلغ وام تنها 
بخشی از هزینه خرید را پوشش خواهد 
داد، این درحالی ست که در کشور های 
بهای  درصد  از ۹۰  بیش  یافته  توسعه 
با  هم  آن  می دهد،  وام  دولت  را  خانه 

بهره کم. 
درصد   ۱۸ سود  با  که  درحالی 
عهده  از  نمی توانند  مردم  از  بسیاری 
پرداخت اقساط برآیند. در طرف مقابل 
اگر دولت مبلغ وام را باال ببرد، طبیعتاً 
مبلغ اقساط نیز افزایش وی همچنین با 
اشاره به اینکه اگر برجام به نتیجه نرسد، 
قیمت مسکن دوباره با یک جهش قابل 
توجه روبرو می شود، ادامه داد: به دلیل 
اینکه انتظارات تورمی ناشی از شکست 
مذاکرات برجام، با افزایش روبرو خواهد 
نیز  مختلف  بازار های  در  طبیعتاً  شد، 
قیمت ها سیر صعودی به خود خواهند 
بازار  در  نیز  موضوع  این  که  گرفت 
از  بعد  اما  داد،  خواهد  رخ  نیز  مسکن 
این وضعیت، بازار مسکن وارد یک رکود 

سنگین خواهد شد.

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

گرافیست و دبیر تحریریه: سارهمیرحسینی
ویراستار:ساراسرمد

مدیر بازرگانی: مصطفیکریمی
چاپ :  مهدویکرمان

نشانی: سیرجان،بلواردکترصادقیروبرویداروخانهآریا

ارادت همچنان باقیست ...

ماموریت امیر عبداللهیان به سفیر ایران در عراق
ایسنا: حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان در مطلبی در صفحه 
:»از شروع حوادث اخیر در عراق من و همکارانم تمام  اینستاگرام خود نوشت 
اتفاقات را با دقت پیگیری کرده  و به سفیر کشورمان در بغداد ماموریت دادم تمام 
توان سفارتخانه و کنسولگری هایمان در عراق را برای رسیدگی به زائران عزیزمان 
قرار دهند و به خانواده های زائران اطمینان میدهم با تمام توان در حال هماهنگی 

و تدبیر برای حفظ آرامش و سالمت زوار ایرانی است.«

زوم

پیش بینی ریزش 40 درصدی قیمت ها با احیای برجام
 فارس: در پی بروز ناآرامی ها در عراق، ستاد عملیات مشترک عراق، از برقراری 
قانون منع آمد و شد در سراسر عراق از ساعت ۱۹:۰۰ خبر داد و شهروندان عراقی 
خواست که با نیروهای امنیتی، کمال همکاری را داشته باشند. در همین خصوص 
نیز سفارت جمهوری اسالمی ایران در بغداد در بیانیه ای از همه زائران و هموطنان 
ایرانی تقاضا کرد که از هرگونه سفر و تردد به شهرهای بغداد، کاظمین و سامرا 

خودداری کنند.

السومریه نیوز: مصطفی الکاظمی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق دستور 
به سوی تجمع  امنیتی  نیروهای  و ممنوعیت شلیک  از سالح  استفاده  عدم 
کنندگان را صادر کرد. در بیانیه رسمی دفتر نخست وزیری عراق تأکید شد 
که »مصطفی الکاظمی« شلیک گلوله و تیراندازی از جانب هر مقام امنیتی یا 
نظامی یا مسلح را اکیداً ممنوع کرده و به وزارتخانه ها و دستگاه های امنیتی و 
نظامی دستور داده که بر اساس دستورالعمل ها و اختیارات و ضوابط عمل کنند.

اعمال نفوذ مافیای خودرو در واردات خودرو

مرزهای زمینی ایران و عراق بسته شد

الکاظمی، دستور ممنوعیت شلیک صادر کرد

اعزام زائران ایرانی به عراق متوقف شد
ایسنا:مدیرکل نظارت عتبات سازمان حج و زیارت از توقف اعزام کاروان های 
زیارتی به عراق در پی ناآرامی های داخل این کشور، خبر داد. حمیدرضا محمدی 
این کشور و  ناآرامی ها در داخل  با توجه  به عراق  زائران  اعزام  درباره وضعیت 
همچنین شرایط زائرانی که هم اینک در این کشور به سر می برند، توضیح داد: 
اعزام کاروان ها فعال لغو شده است. او همچنین گفت: برای برگشت زائران به 

کشور نیز ان شاء اهلل تدبیر الزم انجام خواهد شد.

کناره گیری ناگهانی مقتدی صدر از سیاست
ایسنا: رهبر جریان صدر در اقدامی غیرمنتظره کناره گیری قطعی خود را از 
فعالیت های سیاسی اعالم کرد.به نقل از شفق نیوز، مقتدی صدر، رهبر جریان 
صدر در بیانیه ای اعالم کرد به صورت نهایی از فعالیت سیاسی کناره گیری کرده 
است.وی همچنین از بستن تمامی دفاتر و نهادهای وابسته به جریان صدر خبر 
داد با این حال موسسه مرقد شریف )شهید صدر(، نهاد فرهنگی شهید صدر و 

موزه شهید صدر را مستثنا کرده است.

تلفن سفارش آگهی: 09133475191
تلفن: 42231335

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

Sokhan_Tazeh :اینستاگرام 
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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 1401/06/09 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 18:00 روز پنجشنبـه تاریخ 1401/06/17
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز سه شنبـه  تاریخ 1401/06/29

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 15:00 روز چهارشنبه  تاریخ 1401/06/30 
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(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 
خرید یک دستگاه خودروی 8 تُن

 شهرداری سیرجان در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی خدمات
 )شرح مختصر ؛خرید یک دستگاه خودروی 8 تُن(

به شماره 2001005674000116  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
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کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir به آدرس  الکترونیکی دولت )ستاد(  تدارکات  درگاه سامانه 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1401/06/09 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 18:00 روز پنجشنبـه تاریخ 1401/06/17
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز سه شنبـه  تاریخ 1401/06/29

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 14:40 روز چهارشنبه  تاریخ 1401/06/30 
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(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 
خرید یک دستگاه خودروی 6 تُن

 شهرداری سیرجان در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی خدمات
 )شرح مختصر ؛خرید یک دستگاه خودروی 6 تُن(

به شماره 2001005674000114  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

فراخوان اراهئ ایده و شناسایی سرماهی گذار 

جهت فرصتهای سرماهی گذاری شهرداری سیرجان

فرصت استثنایی برای عالقمندان سرمایه گذاری در پروژه های مشارکتی شهرداری در نقاط مختلف شهر سیرجان 
به انواع مدلهای سرمایه گذاری ) مشارکت مدنی BOT-BOLT-( قابلیت سرمایه گذاری و اجرا دارند 
فراهم گردیده است لذا از سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی عالقه مند دارای ایده، طرح و توان مالی 
به مدیریت درآمد،  آگهی  تاریخ نشر  از  به موقعیت پروژه های مذکور  با توجه  آید  به عمل می  دعوت 
سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری سیرجان واقع در میدان انقالب، ساختمان شهرداری 
مرکزی مراجعه و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن : 41325016-034 تماس برقرار نمایید.

مساحت تقریبـی موقعیت مکانی پروژهنام پروژهردیف
عرصه

مساحت تقریبـی 
زیر بنایـی

5500 متر مربع1000 مترمربعابتدای خیابان امام )ره(پارکینگ طبقاتی1

تفرجگاه شبانه)رستوران، 2
کافی شاپ، فست فود(

2000 متر مربع10000 متر مربعشهربازی قدیم

کارگاه تولید 3
قطعات بتنی

2000 متر مربع20000 متر مربعانتهای بلوار شهرک صنعتی

پردیس سینمایی 4
شهرداری

تقاطع هجرت جنب 
فرهنگسرا

***5000 متر مربع

مجموعه بزرگ 5
گردشگری

***100 هکتارجاده کرمان

مجموعه خدماتی پایانه 6
بعثت

بلوار خلیج فارس،
 پایانه بعثت

***5000 متر مربع

***20000 متر مربعبلوار شهید زندی نیامجتمع گل و گیاه7

احداث رستوران سنتی 8
و صنایع دستی

350 متر مربع***بوستان فردوسی

شهرک تعمیرگاهی 9
ماشین آالت سنگین

***50 هکتارجاده کرمان

احداث غرفه های 10
صنایع دستی

******گذر گلیم

قابل ذکر است در این مرحله شهرداری صرفا به شناسایی و مذاکره با سرمایه گذاران اقدام خواهد نمود و 
انتخاب سرمایه گذار جهت پروژه های مشارکتی تابع طی تشریفات قانونی خواهد بود.

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان

ان
رج

سی
ی 

دار
هر

ی ش
کت

ار
مش

ی 
ها

ژه 
رو

ر پ
ی د

ذار
ه گ

مای
آگهي مناقصــه عمومـــيسر

 شمــاره  1401/30/ع
»طراحی، خرید ، نصب و راه اندازی سیستم  شرکت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد 

HVAC بمنظور خنک سازی فضای داخلی پست برق شماره 2 درکارخانه گندله سازي شماره 1« خود را  از 

طریق برگزاري مناقصه عمومي به پیمانكار واجد شرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان مي توانند جهت اخذ 

اسناد مناقصه به وبسایت این شرکت به نشانی WWW.GEG.IR بخش مناقصه و مزایده مراجعه و اسناد 

مذکور را به همراه فرم پرسشنامه ارزیابي تأمین کنندگان دانلود نمایند. مهلت تحویل پاکات ساعت 9 الي 

14 روز یكشنبه مــورخ 1401/06/27 در محــل دفترکمیسیون معـامالت مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مرکزی 

تهران مي باشد. ضمناً بازدید از محل اجراي موضوع مناقصه روز دوشنبه مورخ 1401/06/14 مقرر شده 

است و الزامی می باشد. شایان ذکر است فرمت ضمانت نامه های شرکت در مناقصه بایستی عینأ مطابق با 

فرمت ارائه شده در اسناد مناقصه تهیه گردد. شرکت معدني و صنعتي گل گهر در قبول یا رد هر یك از 

پیشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد.
                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

آگهي مناقصــه عمومــي
 شمــاره  1401/31/ع

شرکت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد» عملیات بارگیري محصوالت از انبار، حمل و تخلیه 
آنها در کشتي واقع در اسکله شهید رجایی بندرعباس« را از طریق برگزاري مناقصه عمومي به پیمانكار واجد 
با  رجایی  اسكله شهید  دریانوردي  و  بنادر  اداره  امور شرکتهاي  از  بارگیري  و  تخلیه  دارای مجوز  و  شرایط 
اعتبار حداقل یك سال واگذار نماید. لذا متقاضیان مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الكترونیكي
WWW.GEG.IR بخش مناقصه و مزایده مراجعه نموده و اسناد مذکور را به همراه فرم پرسشنامه ارزیابي 

تأمین کنندگان دانلود نمایند. مهلت تحویل پاکات تا ساعت 14 روز یكشنبه مــورخ 1401/06/20 در محــل 
دفترکمیسیون معـامالت مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. ضمناً بازدید از محل اجراي موضوع 
مناقصه روز یكشنبه مورخ 1401/06/13 در انبار شرکت معدنی و صنعتی گل گهر واقع در اسكله شهید 

رجایی مقرر شده است. شرکت معدني و صنعتي گل گهر در قبول یا رد هر یك از پیشنهادات بدون نیاز به 
ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد.

                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

آگهي ابالغ الحاقیه شماره 1 و تمدید مهلت تحویل 

پاکات مناقصه عمومي شماره 1401/27/ع
به آگاهی کلیه شرکت کنندگان در جلسه بازدید از سایت جهت حضور در مناقصه با موضوع: 

» تأمین قسمتی از تجهیزات و اجرای خط انتقال گاز24 اینچ قطعه دوم از انتهای قطعه اول کیلومتر 51+000 

تا ایستگاه CGS واقع در کیلومتر 495+94 بطول تقریبی 44 کیلومتر ) مشتمل بر یک ایستگاه شیر اتوماتیک 

» PC  واقع در کیلومتر 500+75 و ایستگاه گیرنده توپک واقع در کیلومتر 700+93 ( بصورت

 می رساند، مهلت تحویل پاکات مناقصه از تاریخ 1401/06/13 به روز یكشنبه مورخ 1401/06/20 موکول 

گردید. لذا مناقصه گران می توانند در مهلت مقرر و مطابق با دستورالعمل اعالم شده، نسبت به تحویل پاکات خود 

در محــل دفترکمیسیون معـامالت مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران اقدام نمایند. همچنین الحاقیه شماره 

1 اسناد مناقصه از طریق وبسایت این شرکت به نشانی WWW.GEG.IR بخش مناقصه و مزایده ابالغ گردیده 

و قابل دریافت می باشد. شرکت معدني و صنعتي گل گهر در قبول یا رد هر یك از پیشنهادات بدون نیاز به ذکر 

دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد.
                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

آگهي ابالغ الحاقیه شماره 1 و تمدید مهلت تحویل 

پاکات مناقصه عمومي شماره 1401/26/ع
به آگاهی کلیه شرکت کنندگان در جلسه بازدید از سایت جهت حضور در مناقصه با موضوع: 

» تأمین قسمتی از تجهیزات و عملیات اجرای خط انتقال گاز24 اینچ قطعه اول از کیلومتر 000+00 در نقطه منشعب 

 » PC  از خط 42 اینچ ارسنجان-پاریز تا ایستگاه شیر واقع در کیلومتر 000+51 بطول تقریبی 51 کیلومتر بصورت

می رساند، مهلت تحویل پاکات مناقصه از تاریخ 1401/06/13 به روز یكشنبه مورخ 1401/06/20 

موکول گردید. لذا مناقصه گران می توانند در مهلت مقرر و مطابق با دستورالعمل اعالم شده، نسبت به 

تحویل پاکات خود در محــل دفترکمیسیون معـامالت مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران اقدام نمایند.

 همچنین الحاقیه شماره 1 اسناد مناقصه از طریق وبسایت این شرکت به نشانی WWW.GEG.IR بخش 

مناقصه و مزایده ابالغ گردیده و قابل دریافت می باشد. شرکت معدني و صنعتي گل گهر در قبول یا رد هر 

یك از پیشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد..

                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 


