
سخِن همشهریان؛ انعکاس
سالم لطفا بگین گداهای سر چهارراه ها را ساماندهی کنن مثال چهارراه هتل کهکشان 
که بیشتر هم غیر ایرانی هستند بسیار سماجت کرده و گاهی ممکن است ناقل ویروس 
و بیماری باشند.هر صبح و ظهر و شب حال روحی جامعه رو خراب می کنند. هربار که 
می بینم شون دچار تپش قلب میشوم. از طرفی دلم میسوزه و از طرفی هم نمیدونم واقعا 
مستحق هستن یا تحت باندهای تکدی گری فعالیت میکنن.!فقط یه نکته اگر مسئول 
یا نهادی خواست به این قضیه وارد بشه خواهش میکنم باهاشون بدرفتاری نکنن. فقط 
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معاصر  تاریخ  در  اروپامحور  همه ی جنگ های 
جهان، اولین نشانه شان را در کشور ما ایران به 
شکل کمبود آرد و غله و نان نشان داده اند. از 
جنگ جهانی اول و بلوای نان تا جنگ جهانی 
از  دوم و قحطی و گذر کردن دولت های وقت 
از طریق ریختن خاک اره در آردها!  آن بحران 
خاک اره در وعده ی اصلی غذایی یک ملت هم 

که معنایی جز سوءتغذیه دارد؟
حال آنکه کلمه "نان" این اصلی ترین خوراک 
جای  به  عامه  لفظ  در  اوقات  بیشتر  ایرانیان 
یعنی  می شود.  و  شده  استفاده  غذایی  وعده ی 
ایرانیان وقتی شام و نهار چلومرغ هم که باشد، 

به هم می گویند: "بیا نون بخور!"
اما این بار جنگ روسیه و اوکراین هم فضلش 
عنوان  به  نان  عرضه ی  و  رسید  ایران  ملت  به 
قوت غالب ایرانیان با مشکل روبرو شد. مشکلی 
نیز  را  ما  شهر  دامن  نیست.  تهران  خاص  که 

گرفته است.
نانوایی  بودن  بسته  از  همشهریان  روزها  این 
های آزادپز و شلوغی نانوایی های دولتی گالیه 
پخت  نوع  و  آرد  نوع  در  که  آزادی  نان  دارند. 
به صورت  تاکنون  و  داشت  تنوع  قیمت  نوع  و 

در  تا  نمی شود  حاال  و  می شد  عرضه  رسمی 
به شکل دهه 60  دولتی  نان  مغازه های  مقابل 

صف تشکیل شود. 
نصب  با  نانوایی ها  برخی  که  است  هفته  دو 
صنفی  واحد  خودخواسته  تعطیلی  از  بنرهایی 
خود خبر داده اند و دلیل آن را افزایش قیمت 
آرد، حمایت نشدن توسط مسئوالن و به صرفه 

نبودن ادامه فعالیت عنوان کرده اند.
افشار  اسماعیل  با  که  تلفنی  تماس  طی 
سیرجان  نانوایان  اتحادیه صنف  رئیس  دوست 
داشتیم وی به خبرنگار سخن تازه گفت: "بله 
بنده تایید میکنم که حدود پنج تا شش واحد 
اقدام به این حرکت کرده  نانوایی آزادپز امروز 
اند که البته قرار بر این بود که طی جلسه ای 
همکاران محترم مشکالت شان را عنوان کرده و 
از مسئوالن ذیربط کمک و راهنمایی بخواهیم.  
نصب  به  اقدام  عجوالنه  بصورت  تعداد  این  اما 

بنرهای فوق کرده اند."
رییس صنف نانوایان سیرجان تاکید دارد که: 
قیمت  با  را  آرد  که  هستیم  این  صدد  در  "ما 
نیمه دولتی در اختیار عزیزان بگذاریم که آنها 

نیز متضرر نشوند اما آن تعداد از همکارانی که 
اصرار بر عرضه نان با آرد صد در صد محلی و 
درجه یک دارند، مي توانند منتظر باشند تا هر 
آنچه که قانون تصویب کرد. آرد محلی را تهیه 

کرده و با قیمت مصوب و قانونی عرضه نمایند."
وجه  هیچ  "به  می گوید:  مردم  به  خطاب  او 
در  ما  نباشند.  نیازشان  مورد  نان  تهیه  نگران 
ارشد  با کمک مسووالن  زمان ممکن  کمترین 
را  تصمیم  ترین  معقوالنه  و  بهترین  شهرستان 
محترم  شهروندان  گذاریم  نمی  و  کرده  اتخاذ 
متضرر  همچنین  و  باشند  نان  کمبود  نگران 
قرار  نظر  مد  نیز  را  محترم  همکاران  نشدن 

خواهیم داد."
یک بام و دو هوای دولت!

و  داشت  حرمت  نان  قدیم  ایرانیان  میان  در 
پدیده ی  یک  نان  اصراف  شاید  منظر  این  از 
از  برخی  میان  در  که  بدی  فرهنگ  باشد.  نو 

خانواده های امروزی ایرانی رواج یافته. 
و  می طلبد  فرهنگی  کار  هم  بد  فرهنگ  اما 
طرح هایی مثل نظارت بیشتر بر خرید و فروش 
را  مفاسد  برخی  و مشتقاتش شاید جلوی  آرد 

بگیرد اما به دلیل حذف نشدن نهایی یارانه ها 
فساد  و  می کند  پیچیده تر  را  داللی  کار  فقط 
راه  با  گویا  دولت  بیشتر.  را  آن  از  ناشی  مالی 
هایی مثل دستگاه کارت خوان مخصوص قصد 
دارد بر میزان خرید و فروش آرد و قیمت نان 
اقدامی  باشد.  داشته  بیشتری  مستقیم  نظارت 
که خبر از کمبود گندم در کشور می دهد وگرنه 
تفسیر  قابل  اخیر دولت جور دیگری  تناقضات 

نیست! 
تناقض به این خاطر که دخالت بیشتر دولت 
بر نانوایی ها به معنی استقبال دولت از تعطیل 
که  سیاستی  است.  آزادپز  نانوایی های  شدن 
دیگر  و  آرد  مستقیم  یارانه  حذف  ادعای  با 
و  قیمت ها  واقعی شدن  برای  اساسی  کاالهای 
حذف داللی یارانه بگیرها جور درنمی آید زیرا در 
این صورت دولت قاعدتا می بایست به سیاست  
دخالت حداکثری در عرضه نان به سیاست دهه 
60 برنگردد و قیمت نهایی را این طور قاطعانه 
آزادپزها  برای  فعالیت  ادامه  که  نکند  مشخص 
تعطیلی  به  منجر  و  نصرفد  درآمدی  نظر  از 
نانوای  به قول یک  آنان شود و  خودخواسته ی 
آزادپز: »مگه ما خر خودمون رو می فروشیم که 

بی کار نباشیم؟!«

چند ماهی از تغییر ریاست اداره ارشاد سیرجان 
به  رضازاده  و  رفت  نیامده،  حافظی  می گذرد. 
کوتاه  کارنامه ی  به  گرچه  نشست.  او  جای 
دست  اما  بود  وارد  زیادی  انتقادهای  حافظی 
کمش این بود که او ارتباط خودش را با رسانه ها 
حفظ کرده بوده و  نیمچه پاسخگویی به افکار 
عمومی پیرامون کارهای کرده و نکرده را داشت. 
روی  بخواهد  دل تان  تا  اما  نکرده  کارهای 
فردوسی  تاالر  بالتکلیفی  از  مانده.  ارشاد  دست 
و رسیدگی نشدن به آنجا به همین دستاویز تا 
کیفیت بد صدا و تصویر در تنها سینمای شهر 

و...
با اینکه از بدنه ی اداره کل استان  اما رضازاده 

به مجموعه اداره ارشاد سیرجان آمده و می تواند 
با مقایسه میان امکانات فرهنگی-هنری کرمان 
و همین امکانات محدود در سیرجان، دست روی 
دست نگذارد و کار بکند، انگار قصدی برای جان 
دادن به این اداره فشل و از کار افتاده ی ارشاد 

سیرجان ندارد!
یک  نه  سیرجان  به  ورودش  ابتدای  از  او 
هیچ  به  تن  نه  و  کرده  برگزار  رسانه  ای  نشست 
مصاحبه ای داده تا دست کم از برنامه های داشته 

و نداشته اش رونمایی کند. 
افکار عمومی ثابت  ارائه شان به  برنامه هایی که 
شیوه ی  به  نیز  مدیر  این  نیست  قرار  که  کند 
اوقاتش  سیرجان  دیگر  ادارات  مدیران  برخی 

بطالت  به  و  با روزمرگی و پشت میز نشینی  را 
بگذارند. تا ثابت شود در مدت تصدی این جناب 
بر اداره قرار است محصولی فرهنگی چیده شود 
باشد  این  است  قرار  نیز  ایشان  تنها خاصیت  یا 
که اگر یک هنرمندی با وقت و هزینه ی شخصی 
خودش یا گروهش بخواهد به طور مستقل کاری 
انجام بدهد و برای دلواپس ها خودشیرینی کند 
استان  در  باالتری  جایگاه  منزلت  و  مقام  در  و 

نصیب خودش نماید! 
در  فرهنگ  مقوله ی  پیرامون  ادارات  همه 
از نبود بودجه گالیه کرده اند.  سیرجان همیشه 
گرچه داشتن قدرت چانه زنی با ادارات کل برای 
از  یکی  باید  بودجه ها  از  سیرجان  سهم  گرفتن 

اداره ای در شهرستان باشد.  هنرهای رییس هر 
اما با فرض نداشتن این هنر یا خواست و اراده در 
رضازاده، باز هم پرونده فعالیت رییس یک اداره 
حساب  به  بسته  نباید  سیرجان  در  ارشاد  مثل 

بیاید. 
ارشاد  اداره  رییس  از  توقع  حداقل ترین  یعنی 
باید همین باشد که با امضای برخی قراردادهای 
مسوولیت  معدنی،  شرکت  های  با  همکاری 
و  فرهنگ  عمومی  به حوزه  را  معادن  اجتماعی 
هنر بکشاند. کاری که مجید پورمحسنی در حد 

توان انجام می داد.
که  می رود  ارشاد  رییس  از  که  دیگری  توقع 
فشارهای  همه ی  برابر  در  همیشه  کم  دست 

بدنه ی  از  بیرون 
نیاید  کوتاه  هنرمندان، 
شده  که  هم  گاهی  و 
بی قانونی ها  جلوی 
اجرای  زمینه ی  در 
دار  مجوز  برنامه های 

بایستد. کارنامه ی حافظی در این باره مردود بود 
ولی گرچه برای قضاوت درباره رضازاده در این 
باره زود است اما به نظر هم نمی رسد که وی با 
برای  بخواهد  عمومی  روابط  از  نازل  سطح  این 

هنرمندان قدمی بردارد.
نفر  چهار  کم  دست  با  منفعلی  اداره ی  چنین 
اختِر پشت میز نشیِن بی کار در سه طبقه اتاق 

خالی برای اجاره چرا رییس آن باید از اداره کل 
به مجموعه تزریق شود؟ مشخص نیست.

چرا باید نیروی اضافِی مامور به خدمت هم از 
معادن در بدنه خود داشته باشد! بعد وقتی بار 
قبل لقب اداره کاربافو زده را به ارشاد سیرجان 
گرچه  بودند!  شده  هم  ناراحت  بودیم،  داده 

واقعیت همیشه مثل ته خیار تلخ است.

نگاهی انتقادی به سیاست های اخیر اعمال شده بر عرضه ی نان؛

محتاج نان شب نشویم!

چرا رییس جدید اداره ارشاد حرفی برای گفتن ندارد؟

سه طبقه  خالی!

سخِن همشهریان؛ 
از  پیامی داشتم ما هرروز بچه هامون  ببخشید  سالم خدمت شما و همکاران محترمتان 
سیرجان میرن معدن چهارگنبد سرکار این جاده سیرجان -بلورد اینقدر داغونه هرروز هم 
تلفات میده از صبح زود که میرن تا غروب که برمیگردن دلمون هزار راه میره بخدا من که 
ناراحتی اعصاب گرفتم از بس استرس تحمل میکنم از نشریه سخن تازه خواهش میکنم از 
مسئولین بپرسید مگه خودشون بچه ندارن ؟چرا باید تاوان بی مسئولیتی شما را مردم بدبخت 
با جون عزیزانشان بپردازند؟این جاده را سریعتر درست کنید االن چند ماهه این جاده مدام داره 
تلفات میده و هنوز دوبانده نشده #انتقاد#حق#مردم#است #پاسخگویی # وظیفه #مسووالن
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جناب آاقی مهندس مجتبی اقسمی

اداره تعاون روستایی شهرستان سیرجان

) مدیرعامل محترم اتحادیه شرکتهای تعاونی روستایـی(

بدینوسیله ضایعه درگذشت پسر عمه عزیزتان
 مرحــوم مرتضــی سلطانــی

 را به شما وخانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، از درگاه 
ایزد منان برای آن عزیز سفر کرده، علو درجات و برای شما 

صبر و اجر مسئلت داریم.

جناب آاقی مهندس مجتبی اقسمی

هیئت مدریه و کارکنان

 اتحادهی شرکتهای تعاونی روستایی

) مدیرعامل محترم اتحادیه شرکتهای تعاونی روستایـی(
ضایعه درگذشت  اسفناک پسر عمه گرانقدرتان
 شــادروان مرتضــی سلطانــی

 را به  خدمت جنابعالی وخانواده محترم تسلیت عرض نموده، 
از درگاه احدیت برای آن فقیِد سعید، رحمت واسعه الهی و 

برای عموم بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت داریم.

دو برگ وصیت نامه تنظیم شده
 در اوایل سال 1400

و تعدادی قولنامه عادی و دو عدد ُمهر اسم 
مربوط به حسابهای بانک کشاورزی و بانک تجارت 

و یک برگ چک به شماره 251592
 بانک کشاورزی متعلق به کاظم محمودآبادی

 به شماره ملی 3071331053  
در تاریخ 1401/3/25 
مفقود گردیده و از 

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

جهت شرکت در مزایده محقق سازند.
تاریخ انتشار مزایده در سامانه: تاریخ 1401/04/01 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایـده از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مزایده  تا  ساعت 8:00 روز شنبـه  تاریخ 1401/04/18
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مزایده تا ساعت 14:00 روز سـه شنبـه  تاریخ 1401/04/28

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 14:00 روز چهارشنبــه  تاریخ 1401/04/29 
اطالعات تماس دستگاه مزایده گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- بلوار شهید زندی نیا، مجتمع سازمانی،سازمان مدیریت آرامستانها  تلفن:   0521  4234 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان مزایــده عمومــی واگذاری اجاره چهار قطعه زمین 

جهت  غرفه های آرامستان »بهشت رضا )ع( «
اجاره  واگذاری  مختصر؛  خدمات)شرح  عمومی  مزایده  دارد  نظر  در  سیرجان  شهرداری   

چهارقطعه زمین جهت غرفه های آرامستان»بهشت رضا)ع(« ( 
5001096398000002  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 

اتاق اصنـاف شهرستان سیرجـان برگزار می کند؛

نمایشگــاه تخصصی 
مبلمــان و لوستــر

  زمـان :  21  لغایـت  26  تیـر مـاه 1401 - به مدت 5 روز     سـاعت:  15  الی  23  
    مكـان: بلوار شهیـــد عباسپـــور، تقـــاطع شهرک صنعتـی و بلــوار قائــم 

                                   جنب پـــارک اتوبوسرانـــی شهــرداری                 

اتاق اصناف شهرستان سیرجان
گاه هب ااتق اصناف سیرجان واقع رد ابتدای بلوار اقآنی مراجعه نمایند. متقاضیان بومی دارای رپواهن کسب جهت شرکت رد نمایش

آگهی  مزایــده اجــاره
5 0 0 1 0 9 2 9 6 2 0 0 0 0 0  شماره 5

دانشكده علوم پزشكی و خدمات بهداشتی و درمانی سیرجان در نظر دارد
 اجاره فضای فیزیكی محل تزریقات کلینیک تخصصی سالمت 

را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده، با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
 )www.setadiran.ir( و با شماره مزایده 5001092962000005 به صورت الکترونیکی واگذار نماید.

زمان انتشار در سایت: ساعت 08:00 مورخ 1401/04/08  
مهلت دریافت اسناد مزایده: ساعت 14:00 مورخ 1401/04/16 

تاریخ بازدید: 1401/04/11 لغایت 1401/04/25             از ساعت 09:00 تا ساعت 12:00                               
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: ساعت 13:30 مورخ 1401/05/01 

زمان بازگشایی: ساعت 09:00 مورخ 1401/05/02 
زمان اعالم به برنده: 1401/05/03 

شرایط عمومی و توضیحات برگزاری مزایده دستگاه اجرایـــی
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است:

1.برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد 
مزایده )در صورت وجود هزینه مربوطه(، پرداخت تضمین شرکت در مزایده )ودیعه(، ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن 

مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد.
2.کلیه اطالعات موارد مزایده شامل مشخصات، شرایط و نحوه اجاره در برد اعالن عمومی سامانه مزایده، قابل مشاهده، بررسی و انتخاب می باشد.
3.عالقه مندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:

مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه: 021-41934
www.setadiran.ir ( بخش » ثبت نام/ مزایده گر« موجود است. اطالعات تماس دفاتر ثبت نام استانها، در سایت سامانه ) 

روابط  عمومی دانشكده علوم پزشكی سیرجان

آگهی تمدید مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید 

پنل های آبگرد مسی  کوره ذوب کارخانه فوالد سازی 

SP-0103-01 مجتمع جهان فوالد سیرجان( شماره(
شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در نظر دارد؛

 نسبت به خرید پنل های آبگرد مسی  کوره ذوب کارخانه فوالد سازی از طریق مناقصه عمومی دو 
مرحله ای اقدام نماید؛ لذا از تامین کنندگان معتبر که دارای توانایی مناسب و سوابق و تجارب 
مورد قبول می باشند، دعوت بعمل می آید حداکثر تا تاریخ 12 تیر ماه 1401 ساعت 14:00پاکات خود 
را به دبیرخانه کمیسیون معامالت شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان به آدرس سیرجان- بلوار 
نماز روبرو اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی- واحد دبیرخانه و کمیسیون معامالت مجتمع جهان فوالد 

سیرجان- طبقه دوم – شماره تماس 42251193 - 034 تحویل نمایند. 

واحد تدارکات و خرید شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان

شرکت های متقاضی می توانند شرایط، اسناد مناقصه و مشخصات اقالم 

موضوع را از طریق مراجعه به آدرس اینترنتیwww.sjsco.ir  دریافت نمایند.
*اسناد و مدارک : 

1-درخواست رسمی. ) ذکر آدرس ایمیل، شماره تماس تلفن ثابت و همراه الزامی است. (

2-اساسنامه و مدارک ثبتی. ) شماره ثبت، کد اقتصادی و شناسه ملی، گواهی ثبت، گواهی آخرین تغییرات و ... (

3-گواهی نمایندگی از طرف تامین کنندگان معتبر. ) در صورت وجود (

4-رزومه، سوابق فروش و نمونه قراردادها و توافقنامه های انجام شده با موضوع تامین اقالم موضوع.

5-مدارک و مستندات توان مالی با اسناد و مدارک مثبته.

*شرایـط :
1-تضمین شرکت در مناقصه؛ ضمانت نامه بانکی معتبر و بدون قید و شرط و دارای اعتبار حداقل سه 

ماهه و قابل تمدید به نام شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان به مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال 
)1.500.000.000ریال( می باشد. 

2-ارائه اسناد و مستندات مذکور هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نمی کند.

3-شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.

0 تماس حاصل نمایید. 9 1 7 6 9 7 1 1 6 3 4-جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره  

)پاسخگویی در ساعات اداری (
5-هزینه چاپ آگهی، بر عهده برنده مناقصه می باشد.

آگهی مناقصه عمومی )یک مرحله ای( 
  seal gas خرید 1 عدد سیلندر کمپرسور
مورد نیاز کارخانه احیا مستقیم شماره یک 

شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان  
شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در نظر دارد نسبت به 

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

خرید به همراه ضمانت نامه بانكی به مبلغ1.500.000.000 ریال
)دانلود مدارک از سایت مجتمع جهان فوالد سیرجان قسمت خرید و فروش- مناقصات.( 

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

کد پستی 7816964741 _  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.

خرید 1 عدد سیلندر کمپرسور seal gas مورد نیاز 
کارخانه احیا مستقیم شماره یک شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان

   از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای

اقدام نماید؛ لذا از تأمین کنندگان معتبر که دارای توانایی مناسب و سوابق و تجارب 
مورد قبول می باشند، دعوت به عمل می آید، حداکثرتاریخ 1401/04/26 ساعت 14:00 
نسبت به اعالم آمادگی خود اقدام نمایند. بدیهی است بعد از تاریخ فوق به هیچ 

درخواستی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

واحد تدارکات و خرید شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان


