
سخِن همشهریان؛ انعکاس
این عکس مربوط به کنار گذر پل هوایی باسفهرجان هست جنب جایگاه سوخت یه خواهشی 
از مسئولین محترم شهرستان سیرجان دارم با وجود این همه بودجه و مهندس در زمینه ی 
شهرسازی مگه چقدر وقت و هزینه میخواد که یه خروجی از کنار گذر روبروی جایگاه سوخت به 
سمت باالی پل درست کنن که نیاز نباشه همشهریان عزیزی که میخوان برن به سمت :حجت 
آباد ،شریف آباد ، باسفهرجان و..... مجبور نشن خالف جهت عبور خودروهایی که به سمت زیر گذر 
پل میرن حرکت کنن که خدای نکرده باعث یه حادثه بشود حتما باید چند نفر از همشهریان را 

در این قسمت از دست بدهیم تا اینجا درست شه؟    #انتقاد#حق#مردم#است

سخِن همشهریان؛ 
سالم رفتم نانوایی خرم آباد چندتا نون گرفتم واقعا خیلی افتضاحن هم نون های سوخته 
بهمون دادن هم بوی ترشی میدن کیفیت صفر ما ساکنین سمنگان و خرم آباد با مشکل 
کیفیت پایین نان در این محله مواجه هستیم. واقعا نانی که به مردم می دهید قابل خوردن 

نیست. از نشریه سخن تازه خواستم پیگیر این موضوع بشه 
شورای آرد و نان و دیگر مسئوالن شهر از حرف مردم برای شما مهم هست مشکل کیفیت 

پایین نان را حل کنید.
     #انتقاد#حق#مردم#است
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گل گهر  مجتمع  بهره برداری  معاون 
گفت: با تالش تمامی کارکنان گل گهر، 
پیمانکاران و پشتیبانی همه مدیریت ها، 
در  تولید  رکورد   ۴ و  کیفیت  رکورد   ۷
در  گل گهر  شرکت  مختلف  بخش های 

فروردین ماه ۱۴۰۱ ثبت شد.
مهندس علی پورمعصومی افزود: تولید 

ماه  تولید  ۱و۲و۳،  خطوط  کارخانه  ماه 
کارخانه  خط ۴، تولید ماه کارخانه خطوط 
۵و۶و۷ کنسانتره، تولید ماه کارخانه غبار، 
تولید ماه پلت فید مگنتیت و  تولید ماه 
کارخانه گندله سازی یک و دو به لحاظ 
کیفیت رکورد زده اند. وی اظهار داشت: 
شماره  گندله سازی  کارخانه  ماه  تولید 

یک با تناژ۵۶۳۵۲۳ و تولید ماه کارخانه 
گندله سازی دو با تناژ۵۴۶۴۹۰ و تولید 
  ۸۹۵۵۲ تناژ  با  هماتیت  کارخانه  ماه 

همگی ثبت رکورد داشته اند.
تولید  مجموع  هم چنین  پورمعصومی 
ماهانه گندله مجتمع با تناژ ۱۱۱۰۰۱۳ 

را رکوردی دیگر معرفی کرد.

مراسم رونمایی از مجموعه شعر صادق 
با حضور  "کوتاه"  با عنوان  دهیادگاری 
سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 
سیرجان و جمعی از عالقمندان به حوزه 
شعر و ادبیات و به همت معاونت فرهنگی 
شهردار در فرهنگسرای شورا برگزار شد. 
ارشاد؛  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
ضمن  ارشاد  اداره  سرپرست  رضازاده 
محمدحسن  خاطره  و  یاد  گرامیداشت 
مرتجا، یکی از اشعار وی را قرائت کرد. 
وی همچنین انتصاب برخی هنرمندان 
در پست های مدیریتی را فرصت خوبی 

بالقوه  توان  از  استفاده  و گفت:  دانست 
هنرمندان در اداره برخی امور را زمینه 
ساز تحوالت خوبی در حوزه فرهنگ و 
هنر می دانم چرا که هنرمندان نگاه ژرف 
و تفکر عمیقی دارند که ابزار خوبی برای 

مدیریت است. 
برنامه  حال  در  کرد:  تصریح  رضازاده 
بزرگترین  از  یکی  برگزاری  برای  ریزی 
شهرستان  در  ادبی  رویدادهای 
اتفاق  می تواند  که  هستیم  سیرجان 
این  جزییات  باشد.  خوبی  بسیار 
شد. خواهد  اعالم  بزودی   برنامه 

شاعران  از  جمعی  توسط  خوانی  شعر 
سیرجانی و اجرای موسیقی زنده از دیگر 

برنامه هایی بود که در حاشیه رونمایی از 
کتاب "کوتاه" انجام شد.

به همت تمامی همکاران گل گهر رقم خورد:
ثبتهفترکوردکیفیتتولیداتگلگهردرفروردینماه

دستگیری۶سارقومالخردرسیرجان
 دستگیری ۶ سارق و مالخر با کشف ۱۲ فقره سرقت اماکن خصوصی در سیرجان

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی شهرستان سیرجان از دستگیری 
چهار سارق و ۲ مالخر با کشف ۱۲ فقره سرقت کابل برق خبر داد.

پی  داشت:در  اظهار  خبر  این  تشریح  در  جهانشاهی  مجتبی  سرهنگ 
وقوع چند فقره سرقت از اماکن خصوصی در مناطقی از سطح شهرستان 
اقدامات  انجام  و  با تالش شبانه روزی  ،ماموران پلیس آگاهی  سیرجان 
اطالعاتی ۴ متهم را شناسایی و آن ها را در دو عملیات غافلگیرانه دستگیر 
کردند. وی افزود: این سارقان در مواجهه با اسناد و مدارک موجود ضمن 
خصوصی  اماکن  سرقت  فقره   ۱۲ به  خود  با  مرتبط  مالخر  دو  معرفی 
آالت  آهن  پنجره  و  دری  شامل  مسروقه  اقالم  برخی  و  کردند  اعتراف 
،کابل برق،دریچه های فلزی آب و فاضالب به ارزش یک میلیارد ریال 

کشف شد.

کشفلیفتراکوفنجانهایبرقیقاچاق
درپوششماشینآالتصنعتی

و  لیفتراک  دستگاه  یک  از کشف  انتظامی شهرستان سیرجان  فرمانده 
۷۰فنجان برقی قاچاق به ارزش ۱۵میلیارد ریال در عملیات ماموران پلیس 
امیرسبتکی  این شهرستان خبر داد. سرهنگ مرتضی  اقتصادی  امنیت 
کنترل خودروهای   هنگام  اقتصادی  امنیت  پلیس  داشت:ماموران  اظهار 
عبوری محور سیرجان -بندرعباس یک دستگاه کامیون عبوری را جهت 
بررسی متوقف کردند. وی افزود:در بازرسی از این کامیون یک دستگاه 
لیفتراک سه و نیم تن و تعداد ۷۰ دستگاه فنجان برقی فاقد مجوز که 
در پوشش ماشین آالت صنعتی به صورت قاچاق وارد کشور شده بودند 
کشف شد. فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان با بیان اینکه کارشناسان 
این  برآورد کردند،تصریح کرد: در  ریال  میلیارد  را ۱۵  اقالم  این  ارزش 
به مراجع  از تشکیل پرونده مقدماتی  زمینه یک متهم دستگیر و پس 

قضایی معرفی شد.

سواستفادهازکدتاییدعضویت؛
شگردجدیدکالهبرداراناینترنتی

سرهنگ علی محمد رجبی رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم 
اینترنتی با شگرد ها و روش هایی نظیر  سایبری پلیس فتا :کالهبردران 
از  را  مختلف  اپلیکیشن های  در  عضویت  تایید  کد  اجتماعی،  مهندسی 
قربانی گرفته و با مشخصات کاربر قربانی وارد اپلیکیشن های مختلف شده 
و سوءاسفتاده می کنند.کاربران توجه داشته باشند که به هر شخصی با 
عناوین رسمی یا پیام های رسمی در شبکه های اجتماعی اعتماد نکنند 
و هیچگونه اطالعات خصوصی نظیر کد تایید، رمز عبور و ... را در اختیار 

این افراد قرار ندهند.

   خبر

تاپاییزباموججدیدیمواجهنخواهیمشد
دبیر کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا با بیان اینکه بیش از ۸۱ 
درصد سویۀ در گردش کرونا در کشور زیر سویۀ  BA۲ از خانوادۀ 
اومیکرون است، گفت: »البته هنوز در برخی کشورهای اطراف ما مانند 
ترکیه تقریبا سه درصد سویۀ در گردش شان دلتا است، بنابراین این 
نگرانی وجود دارد که باتوجه به رفت وآمدها و مراودات میان کشور ما و 
کشورهای اطراف از جمله ترکیه، ممکن است دوباره دلتا بیاید و منجر 
به ایجاد زیرسویه هایی مانند XD و XF شود، اما واقعیت این است که 

هنوز چنین موردی را تجربه نکردیم«.
حمیدرضا جماعتی افزود: »بر این اساس مانند پیش بینی که در سایر 
کشورهای دنیا مطرح شده، اگر قرار باشد با پیکی مواجه شویم، ممکن 
است در فصول سرد، یعنی در پاییز و زمستان باشد و با موجی از 
ویروس کرونا با زیرسویه های دیگر مواجه شویم، اما به نظر نمی رسد که 

حداقل تا چند ماه آینده با موج جدید و جدی مواجه باشیم«.
از ایسنا سراسری، وی بیان کرد:  به گزارش فردای کرمان به نقل 
»آنچه که در حال حاضر در کشورمان اتفاق افتاده، این است که مانند 
تمامی کشورها ما هم از نظر میزان بستری و هم از نظر میزان مرگ و 

میر ناشی از کرونا یک شیب نزولی را داریم.
وی دربارۀ تاثیر بازگشایی مدارس بر روند بیماری در کشور نیز گفت: 
»باید شرایط مختلف را در نظر بگیریم؛ شرایطی مانند واکسیناسیون 
تمامی  به  که  دستورالعملی  و  کودکان  در  ویژه  به  شد،  انجام  که 
کارکنان مدارس داده شد تا واکسیناسیون شان را کامل کنند، رعایت 
افراد در کشور ما به  از  اینکه تعداد زیادی  پروتکل های بهداشتی و 
ویروس کرونا مبتال شدند و ایمنی ذاتی که در بدن افراد ایجاد شد، 
باعث شد که حداقل در هفته های بعد از بازگشایی مدارس، خیلی آثار 

چشمگیری در جامعه نبینیم«.
نقص  یا  باال  سن  که  افرادی  در  حال  عین  »در  افزود:  جماعتی 
سیستم ایمنی دارند، برای تزریق دوز چهارم واکسن کرونا اقدام کنند 
که می تواند در کاهش بستری و مرگ ومیر این افراد موثر باشد. در 
حال حاضر در بیمارستان ها، کسانی که بیشتر بستری شده و دچار 
مرگ ومیر می شوند، کسانی هستند که سن باال یا نقص سیستم ایمنی 
دارند مانند بیماران پیوندی یا بیماران مبتال به سرطان یا افرادی که 
بیماری های جدی زمینه ای دارند. به همین دلیل توصیۀ ما این است 
که مردم در زمینۀ رعایت پروتکل های بهداشتی در کل جامعه به ویژه 

در زمینۀ استفاده از ماسک، جدیت داشته باشند«.
وی ادامه داد: »در کشور ما علی رغم اینکه میزان افراد مبتال و بستری 
کاهش پیدا کرده که جای خوشحالی دارد، اما یک نگرانی هم که 
وجود دارد و ممکن است که احتمال اینکه ویروس در گردش باشد 
و با هر اقدامی اعم از ترکیب ویروس ها یا اقداماتی که می تواند منجر 
به چرخش بیشتر ویروس شود، ممکن است در کشور ما ایجاد خطر 
کند. بنابراین توصیۀ ما این است که مردم پروتکل های بهداشتی را با 

جدیت تمام پیش ببرند.

 در آیین رونمایی از مجموعه "کوتاه" عنوان شد:   خبر

 شعر غنی، بستر فرهنگ سازی است

نماینده مردم سیرجان و بردسیر در  کرمان  ایسنا: 
مجلس  جنوب  فراکسیون  اعضای  مشترک  نشست 
خواستار  درمان  و  بهداشت  وزیر  با  اسالمی  شورای 
در  درمان  و  بهداشت  حوزه  مشکالت  به  رسیدگی 

شهرستان های سیرجان و بردسیر شد.
شهباز حسن پور در این نشست با اشاره به جمعیت 
شهرستان سیرجان و خدمات دانشکده علوم پزشکی 
ارتقا  خواستار  همجوار  های  شهرستان  به  سیرجان 
علوم  دانشگاه  به  سیرجان  پزشکی  علوم  دانشکده 
پزشکی و افزایش تعداد دانشجویان رشته پزشکی از 

۲۰ نفر با ۵۰ نفر شد. وی افزود: حسن پور همچنین 
با اشاره به برخی از مشکالت حوزه بهداشت و درمان 
شهرستان سیرجان خواستار پرداخت معوقات کارکنان 
بخش بهداشت و درمان و کارانه پرستاران و پزشکان 
احداث  جهت  اعتبار  تامین  و  سیرجان  شهرستان 

پردیس دانشکده سیرجان شد.
حسن پور عنوان کرد: نماینده مردم سیرجان و بردسیر 
همچنین خواستار تبدیل مرکز بهداشت و درمان الله 
ایجاد مرکز  زار بردسیر به مرکز درمان شبانه روزی، 
بهداشت و درمان در باغبار بردسیر، تکمیل پروژه مرکز 

اموزش بهورزی شهرستان بردسیر و تامین تجهیزات 
قائم )عج( بردسیر  بیمارستان  نیاز  ازمایشگاهی مورد 

شد.
توسعه  و  پیشرفت  فراکسیون  است  ذکر  شایان   
جنوب مجلس شورای اسالمی شامل استانهای بوشهر؛ 
فارس،کرمان،  بلوچستان،  و  سیستان  خوزستان، 
هرمزگان و یزد از جمله بزرگترین فراکسیونهای مجلس 
فراکسیون  این  عضو  نمایندگان  همدلی  با  که  است 
مسایل مربوط به پیشرفت و توسعه جنوب کشور را 

پیگیری می کند.

رسیدگیبهمشکالتحوزهبهداشتودرمانسیرجان

آگهــی  تجدید مناقصــه عمومـــی 

شمـــاره  1401/001/م.ع
شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه در نظر دارد؛

 » آبیاری44.000 اصله نهال در محدوده جاده سیرجان –شیراز« و »حمل و تخلیه آب در مخازن فضای سبز و تخلیه آب به 
صورت غرقابی در فضای سبز مجتمع گل گهر و محدوده آن شامل جنگل درختان سوزنی ، گلکار ، چمن ، باغچه و ... خطوط 
تولید کنسانتره 5و6 گل گهر،کارخانه گندله سازی شماره 2 گل گهر ، هماتیت و پروژه بازیابی آب و کارخانه اموالیت از طریق 
به کارگیری یک دستگاه تانکر 28000لیتری و چهار دستگاه تانکر 12000 لیتری در کلیه فضای سبز واقع در مجتمع گل گهر 

خط 5و6 کنسانتره وگندله شماره2 گل گهر،هماتیت و پروژه بازیابی آب گل گهر و کارخانه اموالیت گل گهر«  
متعلق به خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی در سطح شهرستان سیرجان  واگذار نماید. 

نحوه دریافت اسناد: کلیه متقاضیان)اشخاص حقیقی-حقوقی( واجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس الکترونیکی 
www.parizpishro.ir مراجعه و اسناد مذکور را از قسمت مناقصه و مزایده دانلود نمایند.

*میزان تضمین شرکت در مناقصه : 1/500/000/000 ریال )یک میلیارد و پانصد میلیون ریال(در قالب چک تضمینی بانکی/ ضمانت نامه 
بانکی معتبر/ واریز وجه نقد به شماره حساب 10/3309211/2 بانک رسالت به نام شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه.

تذکر مهم: صدور ضمانت نامه می باید فقط با عنوان ضمانت نامه شرکت در مناقصه باشد. صدور ضمانتنامه با عنوان شرکت در فرآیند 
ارجاع کار مورد قبول نمی باشد.

پاریز پیشرو، کد پستی:  اداری شرکت  پیروزی، پالک 31،ساختمان  – شهرستان سیرجان-بلوار  : استان کرمان  پاکات  *محل تحویل 
7816947838 - تلفن تماس: 41424382-034-دبیر خانه-آقای اسدی

ساعتتاریخشرحردیف
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1401/02/1712:00آخرین مهلت تحویل پاکات 2

امور حقوقی و رقارداداهی رشکت اپرزی پیشرو صنعت توسعه

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

*هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
*متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و بازدید با شماره 1855 540  0913 ) آقای تاتلی ( تماس حاصل نمایند.

*جهت کسب اطالعات درخصوص مناقصه با شماره  4328 4142 - 034 ) آقای هاشمی پور( تماس حاصل نمایید.

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

0913 278 3052 /0913 145 2۶43
ئی خدا 0919 230 503۶


