انعکاس

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

یادداشت

به بهانه خداحافظی با پدر بهداشت سیرجان-
مهندس فانی
مرکز بهداشت اونطرفی!

بتول هاشمی معصومی :سال هفتاد اولین باری بود که مهندس فانی
رو میدیدم .بر روی صندلی ریاست در اتاقی بسیار بزرگ و تمیز با
مبلمان اداری شیک نشسته بود و یک تابلوی خطاطی شده که لیست
واحدهای مرکز بهداشت و نام همکاران شاغل در آن نوشته شده بود
باالی سرش بود.
بعد از سوال وجواب «رییس مرئوسی» با امضای سبز خودنویسی
پایین ابالغ منو امضا کرد .با آن امضای نرم سبز رنگ؛ من به این
موضوع که یک بهداشت محیطی باسواد و مودب و جدی؛ عده ی
زیادی پزشک و کارشناس بهداشت را ریاست میکند به خود و رشته
ی تحصیلی ام افتخار کردم.
مهندس؛ مردی آرام؛ مهربان؛ جدی؛ متین و خوشرو؛ ولی رییس بود
چند روز پیش مهندس برای همیشه رفت .گاهی اوقات حس میکنم
مهندس توی مرکز بهداشت اونطرفی یه معاون تهرونی خوش سر و
زبون و به قول خودش «پهلوون باحال» داره مثل «آقای عایلی».
یه آموزشگاه بهورزی داره با ریاست «بتول رضایی» که با هیجان
و دلسوزی درباره ی مشکالت خانه های بهداشت حرف میزنه و با
حضور ارام و مطمئن «حسن مرتجا» و اقای انباز و تقی زاده وخانم
پورفریدونی و زهره محمودآبادی و...
احتماال مرکز بهداشت اون طرفی یه دندونپزشک هم داره مثل «دکتر
حمیدرضا قاسمی »که صبح اول صبح زودتر از همه میاد اداره و امضا
میکنه و میره سمت یونیت دندونپزشکی .
یه واحد گسترش هم داره با مسوولیت «ناصر فاطمی» که هر هفته
دلسوزانه جلسه میذاره و راهکار ارایه میده .
یه واحد نقلیه داره با مسوولیت «سید مرتضی فروزنده» که توی اتاقش
همیشه بساط چای به راهه و صدای قهقهه و خنده ی مهدی زیدآبادی
و نجف وزیری و حاچی کامیاب و سیدحسن امیری و ...گوش فلک رو
کر میکنه یه واکسیناسیون داره با حضور «حسین زکایی» و «منصور
خلیلی» و «حاجی حقیقی» و «حسین محمودآبادی» و «رفیع زاده» و
«غضنفرپور» /...
احتماال یه واحد بهداشت محیط داره با حضور خانم مهندس شول
و ریاست حاجی خواجه کریم الدینی /و حتما یه ازمایشگاه ماالریا داره
که «بتول موسوی» از صبح تا ظهر اونجا در حال رنگ آمیزی الم های
ماالریاست؛ بی هیچ منت و اعتراضی  ./..و ...
و یه درمانگاه علی بن موسی الرضا ک ه مسوولش «خانم عباسی» هست
و تا دو هفته قبل از فوتش امیدوارانه اداره میاد.
وبدونشک اونطرف؛ رییسشبکهکسی نیستبهجز«دکترشمسالدینی»
لعنت به سرطان...لعنت به سلول سلول سرطان .مهندس؛ برای همیشه
رفت و برای من؛ انگار دوباره تمام این آدما بار دیگر از این دنیا رفتند...

سخن همشهریان؛
ِ
ما فروشندگان جمعه بازار گالیه ای از مسئوالن شهر داریم لطفا منتشر کنین .پس از کرونا
زن پدر!! همه جا بازگشایی شد به جز جمعه بازار .عالوه بر
شما برای همه مادر بودین برای ما ِ
اینکه اکثر فروشندگان جمعه بازار وضعیت مالی خوبی ندارن و با تعطیلی بدلیل کرونا خیلی
ضربه دیدن .مردم هم ضرر کردن ،چون بیشتر خریدشون با قیمت مناسب را از همین جمعه
بازار تهیه میکردن .خواهش میکنیم دوباره جمعه بازار را بازگشایی کنین .سخن تازه لطفا
پیگیر درخواست ما هم باش.
#انتقاد#حق#مردم#است #پاسخگویی  #وظیفه #مسووالن

خبر
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معاون مدیر کل و مدیر حسابرسی مالیاتی سیرجان گفت:

پایان خرداد آخرین مهلت ارسال اظهار نامه مالیاتی

خواجویی ،معاون مدیر کل و مدیر حسابرسی
مالیاتی سیرجان در رابطه با ارائه اظهار نامه
مالیاتی در خرداد ماه بیان کرد :موعد ارائه
اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی(صاحبان
مشاغل)است ،برخورداری از هر نوع معافیت
با نرخ صفر و مشوق های مالیاتی منوط به
ارائه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر میباشد.
اشخاص مذبور باید اظهارنامه عملکرد 1400
خود را مطابق قانون تا پایان خرداد ماه به
صورت الکترونیکی از طریق درگاه ملی
مالیات به ادرس  my.tax.gov.irارسال و
نسبت به پرداخت مالیات خود اقدام نمایند.
وی در خصوص مالیات مقطوع سال

 1400برخی از صاحبان مشاغل در اجرای
تبصره ماده  100قانون مالیاتهای مستقیم
اظهار داشت:با توجه به بخشنامه شماره
 200/1401/527مورخ 1401/03/03
ریاست سازمان امور مالیاتی کشور ،کلیه
صاحبان مشاغلی که مجموع فروش کاال و
ارائه خدمات ان ها در سال  1400حداکثر
صد برابر معافیت موضوع ماده  84ق م م
( 48/000/000/000ریال)باشد مشمول
مقررات این دستورالعمل بوده و در صورت
تکمیل و ارسال فرم این دستورالعمل حداکثر
تا پایان خرداد سال 1401از نگهداری اسناد
و مدارک موضوع قانون مالیات های مستقیم

مصوب  1394وارائه اظهارنامه مالیاتی معاف
می باشند.
خواجویی ادامه داد :صاحبان مشاغلی که
تمایل به استفاده از شرایط این دستورالعمل
را دارند می توانند از طریق پایگاه اینترنتی
 https://ntr.tax.gov.irمراتب را به
سازمان امور مالیاتی کشور اعالم نمایند.
الزم بذکر است مودیانی که میزان فروش
کاال و ارائه خدمات ان ها در سال 1400بیش
ازمبلغ( 48/000/000/000ریال) می باشد
مکلف به تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات
متعلق با رعایت مقررات مربوط می باشند.
معاون مدیر کل در پایان عنوان کرد :به

اطالع مودیان محترمی
که جهت ارائه فرم های
مذکور به کافی نت ها
و مراکز خدمات پستی
مراجعه می نمایند ،می
رساند لطفا قبل از ارسال
نهایی الکترونیکی اوراق
خود ،نسخه پیش نویس تکمیل شده را اخذ
و پس از بررسی صحت ارقام مندرج در ان
نسبت به ارسال نهایی اظهارنامه خود اقدام
نمایند
وی با اشاره به اینکه مودیان میتوانند با
ارائه اظهارنامه شفاف از فرصت خوداظهاری

مالیاتی برخوردار شوند ،افزود :عدم تسلیم
اظهارنامه در موعد مقرر موجب محرومیت
از کلیه معافیتهای مالیاتی و جریمه ۳۰
درصدی غیرقابل بخشش و تهیه اظهارنامه
برآوردی میشود.
*روابط عمومی معاونت مالیاتی سیرجان

توسط روابط عمومی شرکت معدنی صنعتی گل گهر صورت گرفت:

اهالی رسان ه سیرجان از پروژههای در حال احداث منطقه گلگهر بازدید کردند

خبرنگاران رسانههای محلی سیرجان هفته گذشته از
برخی پروژههای در حال احداث شرکتهای منطقه معدنی
و صنعتی گلگهر در قالب یک تور خبری بازدید کردند.
بازدید از محل احداث تصفیهخانه پروژه فاضالب شهری
اولین گام این تور بود.
مدیر عامل شرکت کاریز درباره این پروژه گفت :شرکت
معدنی و صنعتی گلگهر در راستای عمل به مسئولیت
اجتماعی خود ،پروژه فاضالب شهری سیرجان را با صرف
بالغ بر  ۷۰۰۰میلیارد ریال آغاز که تاکنون به پیشرفت کل
 ۸۱درصدی رسیده است.
مهندس امانی با بیان اینکه پیشرفت فیزیکی تصفیه
خانه  ۸۸درصد بوده ،گفت :تاکنون  ۲۹۰کیلومتر شبکه
جمعآوری و  ۴۰۰۰انشعاب اجرا شده است که تا شهریور
سال جاری با راه اندازی تصفیه خانه امکان اتصال مشترکان
به شبکه جمعآوری فراهم میشود.
گفتنی است در ادامه این بازدید ،خبرنگاران از پروژههای
شرکت گهر انرژی سیرجان دیدن کردند.
مهندس رضوانی مدیر عامل گهر انرژی سیرجان در
این دیدار به تشریح پروژههای توسعه پست نیروگاهی
 ۴۰۰/۲۳۰کیلو ولت گهران ،طرح جامع زهکشی سایت
نیروگاه سیکل ترکیبی گهران سیرجان و احداث پست کلید

خانه  ۴۰۰کیلو ولت گلگهر ،پرداخت.
شرکت توسعه آهن و فوالد گلگهر یکی
دیگر از مسیرهای تور بازدید خبرنگاران بود.
مدیر پروژه فوالدسازی درباره این پروژه گفت :این شرکت
در حال ساخت یک مجموعه پیشرفته از کارخانجات فوالد
در منطقه گلگهر است.
مهندس جواهری افزود :شرکت توسعه آهن و فوالد گل
گهر در حال حاضر با دو کارخانه تولید آهن اسفنجی با
ظرفیت ساالنه سه و چهار دهم میلیون تن در حال بهره
برداری می باشد .همچنین پروژه تولید ورق آهن با ظرفیت
تولید ساالنه  ۳میلیون تن ورق و دیگر پروژه تولید آهن
اسفنجی با ظرفیت ساالنه ۱,۸
میلیون تن در حال احداث می
باشد.
پروژه درختکاری و فضای
سبز کمربند منطقه گلگهر
به عنوان پروژهای که در
مرحله توسعه و تکمیل است،
یکی دیگر از مسیرهای تور
خبرنگاران سیرجانی بود.
مهندس آرش مدیرعامل

فروش ،نصب ،سرویـس،شــارژ گـــاز و

سرور گرانقدر؛

جناب آاقی
دکتر امیر رضا بازرگان

انتصاب شایسته جنابعالی به عنوان سرپرست
دانشگاه آزاد اسالمی  -واحد سیرجان را تبریک
عرض نموده ،از خداوند متعال توفیق روزافزون
شما را خواستارم .

شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر در این
بازدید گفت :پروژههای شبکه معابر منطقه گلگهر ،احداث
تقاطع آهن و فوالد ،انتقال آب از مخزن ۴۵هزار متر مکعبی
به کارخانه جدید هماتیت و احداث پل صنعت در راستای
گسترش و سهولت حمل و نقل در منطقه گلگهر و تامین
ورودیهای ایمن از جمله پروژههای انجام شده و در دست
اقدام این شرکت در منطقه هستند.
شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان مسیر بعدی اهالی
رسانه بود که ضمن بازدید از پروژه کارخانه احیای مگامدول
هات شارژ این شرکت ،توصیحات مدیر این پروژه را شنیدند
و سپس در ادامه نیز مراحل ذوب و فوالدساری را در

کارخانهی این شرکت دیدند.
آخرین مقصد پروژههای مورد بازدید برای تور خبرنگاران،
پروژه بهبود کیفیت محصول کنسانتره در خط  ۴تولید این
محصول بود.مدیر این پروژه گفت :این پروژه که به منظور
افزایش ظرفیت و بهبود کیفیت خط  ۴تولید کنسانتره
گلگهر تعریف شده ،اهدافی چون ایجاد تاثیر مثبت در
کارخانههای پایین دستی با افزایش ظرفیت و کیفیت
گندلههای تولیدی را پیگیری میکند.
مهندس شکاری افزود :این پروژه به افزایش ارزش افزوده
و تکمیل چرخه فوالدسازی با رویکرد حفظ منابع ملی و
سودآوری کمک میکند.
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کولرهای گـازی اسپلیت
خیابان وحید  -روبروی فروشگاه افق کوروش

فروشگاه اسپلیت صالحی
42338788 - 09164458335

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات

(شرح مختصر ؛ بیمه تکمیل درمان پرسنل شهرداری سیرجان)

به شماره  2001005674000025را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق

درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir

انجام خواهد شد و الزم است

مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را
جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه :تاریخ  1401/03/11می باشد.

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

مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز یکشنبـه تاریخ 1401/03/29
زمان بازگشایـی پاکت ها :ساعت  16:00روز دوشنبه تاریخ 1401/03/30

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار :جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها
آدرس :سیرجان -میدان انقالب ،شهرداری مرکزی ،امور قراردادها تلفن)034( 4132 5077 :

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

دمرییت ارتباطات شهرداری سیرجان

مناقصـه شهـرداری سیرجـان ( نوبت دوم )

بیمه تکمیـل درمــان پرسنـل شهــرداری سیرجان

زیرسازی و کانیو وسط کوچه جهت معابر سطح شهر و دارای پرونده (منطقه دو)
شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات

شرح مختصر؛ تهیه مصالح و اجرای
زیرسازی و کانیو وسط کوچه جهت معابر سطح شهر و دارای پرونده (منطقه دو)

به شماره  2001005674000024را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق

درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir

انجام خواهد شد و الزم است

مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را
جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه :تاریخ  1401/03/11می باشد.

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

مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز سه شنبـه تاریخ 1401/03/31
زمان بازگشایـی پاکت ها :ساعت  15:00روز چهارشنبه تاریخ 1401/04/01

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار :جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها
آدرس :سیرجان -میدان انقالب ،شهرداری مرکزی ،امور قراردادها تلفن)034( 4132 5077 :

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

دمرییت ارتباطات شهرداری سیرجان

تجدید مناقصـه شهـرداری سیرجـان ( نوبت دوم )

فراخوان مناقصـه عمومـی یک مرحله ای

فراخوان تجدید مناقصـه عمومـی یک مرحله ای تهیه مصالح و اجرای

