
»تا پایان تابستاِن امسال، برخی از نقاِط پارک های در تاریکی 
فرو رفته ی شهر روشن خواهند شد.« این وعده ای ست که 
فضای  و  منظر  سیما،  سازمان  مدیرعامل  پورمهدی آبادی، 
شهری شهرداری سیرجان به سخن تازه داد. چند سالی ست 
که برخی پارک های سیرجان در تاریکی به سر می بردند و 
مسووالن علت آن را کاهش استقبال خانواده ها از این فضاها 
به علت شیوع ویروس کرونا عنوان می کردند. هر چند که 
سایه های درختان در شب، تصاویر رعب آوری را در پارک ها 
ایجاد می کرد، اما باز این تصمیم، مورد احترام بود.  اما این 
استفاده  که محدودیت  اینک  و  ادامه دار شده  گویا  تاریکی 
از  مکان های تفریحی رفع شده، این تاریکی ها به قوت خود 
باقی مانده اند و خانواده ها برای استفاده از پارک ها باید به 
دنبال کورسوی نور المپ هایی بگردند که به تعداد انگشت 
شماری در پارک ها یافت می شود و آنجا اطراق و لحظاتی را 

خوش بگذرانند. 
نمونه ای از این پارک ها را می توان نام برد. پارک ملت، پارک 
فردوس )17 شهریور(، پارک یاسمن )خیابان وحید( و پارک 
مسافر و پارک صبوری. حتا نور همین المپ های یک در میاِن 
موجود در این پارک ها هم از کیفیت بسیار پایینی برخوردار 

است و با نور طبیعی فاصله ی بسیار زیادی دارد.
ناامنی به علت تاریکی

گالیه های شهروندان از این قرار است: »وضعیت روشنایی 
پارک ملت بسیار نابسامان است. پارکی که باید روشن و تمیز 
و سرسبز باشد تا مردم شهر در این شب های تابستان بتوانند 
با خانواده ساعاتی را در آن به تفریح گذرانند، حاال تبدیل شده 
به مکانی تاریک و دلهره آور و ناامن. لطفا به روشنایی و تمیزی  
وسایل بازی و حتا خشک شدن چمن بیشتر رسیدگی کنید.«

شده  گذاشته  ملت  پارک  در  که  چپقی  بادگیرهای  اِلمان 
خیلی زیباست. اما نورپردازی مناسبی ندارد و اگر این الِمان 
در شهر دیگری بود، با نورپردازی و آب نمای مناسب، تصویر 
زیبایی را ایجاد می کرد، اما در شهر ما حتا همان سنگفرش 
پله های آن را هم ترمیم نکردند که روز بروز خراب تر و بیشتر 

از قیافه برود، حیف که رسیدگی ها این قدر کم است.«
ایجاد امنیت با پراکندگی وسایل بازی 

دارد،  وجود  پارک ها  گوشه ی  گوشه  در  که  »تاریکی هایی 
باعث شده که معتاد یا ولگردی در آن نقطه، خود را پنهان 
کند. وجود چنین صحنه هایی نه تنها برای فرزندان ما، بلکه 
به وحشت می افتیم.  تصاویری  از دیدن چنین  ما هم  خوِد 
شاید روشن شدن تمام نقاط پارک ها، مانع از خلوت و ایجاد 
پاتوق برای چنین افرادی شود و یا حتا پراکندگی و نصب 
وسایل بازی در نقاط مختلف پارک ها و ایجاد تجمع، راه حل 
مناسبی برای جلوگیری از این ناهنجاری ها شود. چرا که این 
گونه که به چشم می خورد تمام وسایل بازی در یک نقطه از 
پارک ها قرار گرفته اند و عمال همه در آن قسمت و یا اطراف 
آن با فاصله ی کمی تجمع می کنند و این باعث شده که دیگر 
قسمت های پارک بالاستفاده بماند. فضاسازی برای بازی هایی 

چون تنیس، والیبال، فوتبال شاید بتواند مفید باشد.«
تشکل های مردمی برای نظافت پارک ها ایجاد کنیم

 »حاال که مسووالن شهر از پِس نگهداری و نظافت پارک ها 
تشکیل  مردمی  تشکل های  کاش  برنمی آیند،  درستی  به 
می شد و مردم خود به فکر محل تفریح خود و فرزندان شان 
بودند و هر هفته تمیزِی وسایل بازی و نیمکت های یکی از 
پارک ها را انجام می دادند. این قضیه هم فرهنگ سازی برای 
فرزندان مان  می شد، هم دیگران از کثیف کردن این مکان ها 
از  هم  را  ولگردها  حتا  که  می شد  کاش  می گرفتند.  درس 
پارک ها بیرون انداخت که این حداقل کاری ست که می توان 

در قبال این ناهنجاری ها انجام داد.«

 تاریکی هایی که به چشم مسووالن نیامدند
البته این گالیه ها و پیامک های مردمی، باعث شد که هفته ی 
گذشته بازدیدهایی از پارک های سطح شهر صورت گیرد و 
نقاط تاریک پارک ها شناسایی  برای رفع آن ها پیگیری هایی 
صورت گیرد. هر چند که از نظر  این مسووالن در پارک هایی 
چون پارک ملت، تاریکی و خاموشی وجود ندارد اما در عمل 

خالف این ادعا دیده شده است. 
سرقت و تخریب، معضلی شده

به هر صورت با پورمهدی آبادی در این رابطه تماس و وی 

در خصوص این قضیه چنین پاسخ داد: »در زمینه ی تاریکی 
برخی پارک های سطح شهر و یا برخی نقاط در پارک ها باید 
به این نکته را مد نظر داشت که  عواملی همچون تخریب 
پایه های روشنایی و سرقت کابل ها، تبدیل به معضلی برای 
شهرداری شده و باید هر ساله کلی هزینه بابت آن پرداخت 
کنیم. پس بسیاری از این تاریکی ها به این علت می باشند.«

هزینه ها برآورد شده، منتظر انتخاب پیمانکار هستیم
مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای شهری شهرداری 
در  روشنایی  اجرای  خصوص  در  »اما  افزود:  سیرجان 

جلساتی  مسافر،  پارک  و  ملت  پارک  همچون  پارک هایی 
تشکیل شده که هزینه ای نزدیک به 6 میلیارد تومان برآورد 
گردیده است. اما برای  پارک هایی که هیچ روشنایی و پایه 
چراغ و کابلی هم ندارند همانند پارک فردوس و پارک یاسمن 
حدود 15 میلیارد تومان برآورد هزینه گردیده که در سامانه 
ثبت و در مرحله ی انتخاب پیمانکار قرار دارد که باید متقاضی 

واجد شرایط  در این زمینه انتخاب گردد. 
با این حساب تا پایان تابستان تعدادی از پارک های سطح 
که  چند  هر  شد.  خواهد  رفع  آن ها  روشنایی  مشکل  شهر، 
روشنایی برخی از پارک ها همچون پارک بانوان و 10 پارک 

دیگر  نیز رفع شده است.«
پورمهدی آبادی در زمینه ی نوع روشنایی در پارک ها هم 
نور  با  و گفت: »روشنایی ها همگی  اشاره کرد  نکته  این  به 
LED خواهند بود. روشنایی هایی با نوری که طبیعی باشد 
و همچنین کم مصرف، که با انتخاب پیمانکار مناسب در این 

زمینه، به زودی قابل اجرا خواهد شد.«
منتظر تحقق وعده ها هستیم

 باید منتظر ماند و دید که این وعده ی  مسووالن شهرداری 
انتخاب  همچون  وعده هایی  پوشید.  خواهد  عمل  جامه ی 
برای  پیمانکار  انتخاب  بازی،  وسایل  ترمیم  برای  پیمانکار 
و  وسایل  و حفظ  نگهداری  وسایل،  تمیزی  نگهبان،  حضور 
امکانات موجود در پارک ها و اینک انتخاب پیمانکار برای ایجاد 
روشنایی در پارک ها و بسیاری از قول هایی که امیدواریم هر 
چه سریع تر پروسه ی اداری آن ها تمام و اجرای آن آغاز گردد.

گزارشی از نبود روشنایی کافی  در برخی پارک های شهر:      لیال گلزاری

تفریح یا ترس از تاریکی

  عکس: سید محسن فروزنده
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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.

م (
دو

ت  
نوب

ن ) 
جا

سیر
ی 

دار
ـر

شه
ده 

یـ
مزا

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


