هفتهنامه
خبــری ،تحلیلــی ،فرهنگــی
اجتماعــی ،ادبــی ،ورزشــی

مشکل کش آمده؛
اعتراض دوباره مالکان زمینهای ملکزاده و یک
ِ

اراضی ملکزاده
قصه حسین ُکرد و
ِ

سال شانزدهم
چهارشنبه  7اردیبهشت1401
 6صفحه
شماره 691
 5000تومان

با اینکه شورای سابق قولهایی داده بود اما هزار وعده خوبان یکی وفا نکند و حاال با گذشت یک سال هنوز مشکل خریداران زمینهای ملکزاده به قوت خودش باقیست.
کریمی پور ،شهردار به معترضان قول پیگیری میدهد و از سفری میگوید که همین فردا به تهران میکند فقط به منظور پیگیری حل این مشکل!

S O K H A N
T A A Z E H

صفحه  4

 QRکد



دیواری مقابل آرزوی زیرگذر

اینستاگرام سخن تازه

تا پاییز خبری از
موج جدیدکرونا نیست
صفحه2

توقف آرمانگهر
به دست جهادنصر
صفحه5

اگر بخاری باغی داشتیم،
سرمازدگی نداشتیم
صفحه3
عکس :سید محسن فروزنده

ثبت هفت رکورد کیفیت
تولیدات گلگهر در فروردینماه

صفحه  3

صفحه2

آگهی مزايــده عمومــی تجدید شده
شمــاره  /1401/04ز

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در نظر دارد
«  70هزار تن گندله سنگ آهن با عيار  65درصد »
را از اسکله بارکو بندرعباس با شرايط تحويل به
صورت  ، FOBاز طريق مزايده به فروش برساند.
متقاضيان می توانند به منظور دريافت اسناد
مزايده و همچنين اطالع از شرايط مزايده به
وبسايت شرکت گل گهر به نشانی www.geg.ir
بخش مناقصه و مزایده مراجعه نمایند.

الزم به ذکر است پاکت پيشنهادی می باید حداکثر تا ساعت  14:00روز دوشنبه مورخ  1401/02/19به
آدرس :دفتر کمیسیون معامالت مجتمع سیرجان (کیلومتر  50جاده شیراز) تحویل داده شود .تاريخ بازگشایی
پاکات رأس ساعت  10:00روز سه شنبه مورخ  1401/02/20در محل دفتر کمیسیون معامالت مجتمع
سیرجان خواهد بود.

(شرح مختصر ؛ تهیه مصالح و اجرای جدولگذاری بلوار عباسپور فاز یک «حدفاصل تقاطع شهرک صنعتی تا تقاطع هجرت»)
به شماره  2001005674000005را 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  1401/02/07می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت  18:00روز شنبـه تاریخ 1401/02/17

مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز سه شنبـه  تاریخ 1401/02/27
زمان بازگشایـی پاکت ها :ساعت  15:00روز چهارشنبه  تاریخ 1401/02/28

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:
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
ی
شه

جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

دمری ت ارتباطات رداری سیرجان

مناقصه شهرداری سیرجان ( نوبت  اول )

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
تهیه مصالح و اجرای روکش جداول رفوژ بلوار عباسپـــور
( حدفاصل میدان امام «ره» تا شهرک صنعتی)

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات

(شرح مختصر ؛ تهیه مصالح و اجرای روکش جداول رفوژ بلوار عباسپـور «حدفاصل میدان امام(ره) تا شهرک صنعتی»)
به شماره  2001005674000004را 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  1401/02/07می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت  18:00روز شنبـه تاریخ 1401/02/17

مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز سه شنبـه  تاریخ 1401/02/27
زمان بازگشایـی پاکت ها :ساعت  14:40روز چهارشنبه  تاریخ 1401/02/28

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:
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
جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

مناقصه شهرداری سیرجان ( نوبت  اول )

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
تهیه مصالح و اجرای جدولگــــذاری بلوار عباسپـــور فاز یـــک
( حدفاصل تقاطع شهرک صنعتی تا تقاطع هجرت)

                       کمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر

انعکاس

سخن همشهریان؛
ِ
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

خبر

تا پاییز با موج جدیدی مواجه نخواهیم شد

دبیر کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا با بیان اینکه بیش از ۸۱
درصد سویۀ در گردش کرونا در کشور زیر سویۀ  BA۲از خانوادۀ
اومیکرون است ،گفت« :البته هنوز در برخی کشورهای اطراف ما مانند
ترکیه تقریبا سه درصد سویۀ در گردششان دلتا است ،بنابراین این
نگرانی وجود دارد که باتوجه به رفتوآمدها و مراودات میان کشور ما و
کشورهای اطراف از جمله ترکیه ،ممکن است دوباره دلتا بیاید و منجر
به ایجاد زیرسویههایی مانند  XDو  XFشود ،اما واقعیت این است که
هنوز چنین موردی را تجربه نکردیم».
حمیدرضا جماعتی افزود« :بر این اساس مانند پیشبینی 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 زیرسویههای دیگر مواجه شویم ،اما به نظر نمیرسد که
حداقل تا چند ماه آینده با موج جدید و جدی مواجه باشیم».
به گزارش فردای کرمان به نقل از ایسنا سراسری ،وی بیان کرد:
«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
که انجام شد ،به ویژه در کودکان و دستورالعملی که به تمامی
کارکنان مدارس داده شد تا واکسیناسیونشان را کامل کنند ،رعایت
پروتکلهای بهداشتی و اینکه تعداد زیادی از افراد در کشور ما به
ویروس کرونا مبتال شدند و ایمنی ذاتی که در بدن افراد ایجاد شد،
باعث شد که حداقل در هفتههای بعد از بازگشایی مدارس ،خیلی آثار
چشمگیری در جامعه نبینیم».
جماعتی افزود« :در عین حال در افرادی که سن باال یا نقص
سیستم ایمنی دارند ،برای تزریق دوز چهارم واکسن کرونا اقدام کنند
که میتواند در کاهش بستری و مرگومیر این افراد موثر باشد .در
حال حاضر در بیمارستانها ،کسانی که بیشتر بستری شده و دچار
مرگومیر میشوند ،کسانی هستند که سن باال یا نقص سیستم ایمنی
دارند مانند بیماران پیوندی یا بیماران مبتال به سرطان یا افرادی که
بیماریهای جدی زمینهای دارند .به همین دلیل توصیۀ ما این است
که مردم در زمینۀ رعایت پروتکلهای بهداشتی در کل جامعه به ویژه
در زمینۀ استفاده از ماسک ،جدیت داشته باشند».
وی ادامه داد« :در کشور ما علیرغم 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 ویروسها یا اقداماتی که میتواند منجر
به چرخش بیشتر ویروس شود ،ممکن است در کشور ما ایجاد خطر
کند .بنابراین توصیۀ ما این است که مردم پروتکلهای بهداشتی را با
جدیت تمام پیش ببرند.

سخن 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

در آیین رونمایی از مجموعه "کوتاه" عنوان شد:

مراسم رونمایی از مجموعه شعر صادق
دهیادگاری با عنوان "کوتاه" با حضور
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.
به گزارش روابط عمومی اداره ارشاد؛
رضازاده سرپرست اداره ارشاد ضمن
گرامیداشت یاد و خاطره محمدحسن
مرتجا ،یکی از اشعار وی را قرائت کرد.
وی همچنین انتصاب برخی هنرمندان
در پست های مدیریتی را فرصت خوبی

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

ایسنا :کرمان نماینده مردم سیرجان و بردسیر در
نشست مشترک اعضای فراکسیون جنوب مجلس
شورای اسالمی با وزیر بهداشت و درمان خواستار
رسیدگی به مشکالت حوزه بهداشت و درمان در
شهرستانهای سیرجان و بردسیر شد.
شهباز حسنپور در این نشست با اشاره به جمعیت
شهرستان سیرجان و خدمات دانشکده علوم پزشکی
سیرجان به شهرستان های همجوار خواستار ارتقا
دانشکده علوم پزشکی سیرجان به دانشگاه علوم
پزشکی و افزایش تعداد دانشجویان رشته پزشکی از

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

اموزش بهورزی شهرستان بردسیر و تامین تجهیزات
ازمایشگاهی مورد نیاز بیمارستان قائم (عج) بردسیر
شد.
شایان ذکر است فراکسیون پیشرفت و توسعه
جنوب مجلس شورای اسالمی شامل استانهای بوشهر؛
خوزستان ،سیستان و بلوچستان ،فارس،کرمان،
هرمزگان و یزد از جمله بزرگترین فراکسیونهای مجلس
است که با همدلی نمایندگان عضو این فراکسیون
مسایل مربوط به پیشرفت و توسعه جنوب کشور را
پیگیری می کند.

ثبت هفت رکورد کیفیت تولیدات گلگهر در فروردینماه
معاون بهرهبرداری مجتمع گلگهر
گفت :با تالش تمامی کارکنان گلگهر،
پیمانکاران و پشتیبانی همه مدیریتها،
 ۷رکورد کیفیت و  ۴رکورد تولید در
بخشهای مختلف شرکت گلگهر در
فروردینماه  ۱۴۰۱ثبت شد.
مهندس علی پورمعصومی افزود :تولید

دستگیری ۶سارقومالخرباکشف ۱۲فقرهسرقتاماکنخصوصیدرسیرجان
رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی شهرستان سیرجان از دستگیری
چهار سارق و  ۲مالخر با کشف  ۱۲فقره سرقت کابل برق خبر داد.
سرهنگ مجتبی جهانشاهی در تشریح این خبر اظهار داشت:در پی
وقوع چند فقره سرقت از اماکن خصوصی در مناطقی از سطح شهرستان
سیرجان ،ماموران پلیس آگاهی با تالش شبانه روزی و انجام اقدامات
اطالعاتی  ۴متهم را شناسایی و آن ها را در دو عملیات غافلگیرانه دستگیر
کردند .وی افزود :این سارقان در مواجهه با اسناد و مدارک موجود ضمن
معرفی دو مالخر مرتبط با خود به  ۱۲فقره سرقت اماکن خصوصی
اعتراف کردند و برخی اقالم مسروقه شامل دری و پنجره آهن آالت
،کابل برق،دریچه های فلزی آب و فاضالب به ارزش یک میلیارد ریال
کشف شد.

کشف لیفتراک و فنجان های برقی قاچاق
در پوشش ماشین آالت صنعتی

فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان از کشف یک دستگاه لیفتراک و
70فنجان برقی قاچاق به ارزش 15میلیارد ریال در عملیات ماموران پلیس
امنیت اقتصادی این شهرستان خبر داد .سرهنگ مرتضی امیرسبتکی
اظهار داشت:ماموران پلیس امنیت اقتصادی هنگام کنترل خودروهای
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  ۷۰دستگاه 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
ارزش این اقالم را  ۱۵میلیارد ریال برآورد کردند،تصریح کرد :در این
زمینه یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی به مراجع
قضایی معرفی شد.

سو استفاده از کد تایید عضویت؛
شگرد جدید کالهبرداران اینترنتی

به همت تمامی همکاران گلگهر رقم خورد:

ماه کارخانه خطوط ۱و۲و ،۳تولید ماه
کارخان ه خط  ،۴تولید ماه کارخانه خطوط
۵و۶و ۷کنسانتره ،تولید ماه کارخانه غبار،
تولید ماه پلت فید مگنتیت و تولید ماه
کارخانه گندلهسازی یک و دو به لحاظ
کیفیت رکورد زدهاند .وی اظهار داشت:
تولید ماه کارخانه گندلهسازی شماره
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دستگیری  ۶سارق و مالخر در سیرجان

رسیدگی به مشکالت حوزه بهداشت و درمان سیرجان
 ۲۰نفر با  ۵۰نفر 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
شهرستان سیرجان و تامین اعتبار جهت احداث
پردیس دانشکده سیرجان شد.
حسنپور عنوان کرد :نماینده مردم سیرجان و بردسیر
همچنین خواستار تبدیل مرکز بهداشت و درمان الله
زار بردسیر به مرکز درمان شبانه روزی ،ایجاد مرکز
بهداشت و درمان در باغبار بردسیر ،تکمیل پروژه مرکز

خبر
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شعر غنی ،بستر فرهنگسازی است
دانست و گفت :استفاده از توان بالقوه
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.
رضازاده تصریح کرد :در حال برنامه
ریزی برای برگزاری یکی از بزرگترین
رویدادهای ادبی در شهرستان
سیرجان هستیم که میتواند اتفاق
بسیار خوبی باشد .جزییات این
برنامه بزودی اعالم خواهد شد.

2

سرهنگ علی محمد رجبی رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم
سایبری پلیس فتا :کالهبردران اینترنتی با شگردها و روشهایی نظیر
مهندسی اجتماعی ،کد تایید عضویت در اپلیکیشنهای مختلف را از
قربانی گرفته و با مشخصات کاربر قربانی وارد اپلیکیشنهای مختلف شده
و سوءاسفتاده میکنند.کاربران توجه داشته باشند که به هر شخصی با
عناوین رسمی یا پیامهای رسمی در شبکههای اجتماعی اعتماد نکنند
و هیچگونه اطالعات خصوصی نظیر کد تایید ،رمز عبور و  ...را در اختیار
این افراد قرار ندهند.

یک با تناژ ۵۶۳۵۲۳و تولید ماه کارخانه
گندلهسازی دو با تناژ ۵۴۶۴۹۰و تولید
ماه کارخانه هماتیت با تناژ ۸۹۵۵۲
همگی ثبت رکورد داشتهاند.
پورمعصومی همچنین مجموع تولید
ماهانه گندله مجتمع با تناژ ۱۱۱۰۰۱۳
را رکوردی دیگر معرفی کرد.

آگهــی  تجدید مناقصــه عمومـــی
شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه در نظر دارد؛

شمـــاره  /1401/001م.ع

« آبیاری 44.000اصله 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 5و 6گل گهر،کارخانه گندله سازی شماره  2گل گهر  ،هماتیت و پروژه بازیابی آب و کارخانه اموالیت از طریق
به کارگیری یک دستگاه تانکر 28000لیتری و چهار دستگاه تانکر  12000لیتری در کلیه فضای سبز واقع در مجتمع گل گهر
خط 5و 6کنسانتره وگندله شماره 2گل 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.irمراجعه 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  10/3309211/2بانک 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.
*محل تحویل پاکات  :استان کرمان – شهرستان سیرجان-بلوار پیروزی ،پالک ،31ساختمان اداری شرکت پاریز پیشرو ،کد پستی:
 - 7816947838تلفن تماس-034-41424382 :دبیر خانه-آقای اسدی

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

شرح

تاریخ

ساعت

1

بازدید از سایت

1401/02/10

10:00

2

آخرین مهلت تحویل پاکات

1401/02/17

12:00

*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  ( 0913  540 1855آقای تاتلی ) تماس حاصل نمایند.
*جهت کسب اطالعات درخصوص مناقصه با شماره  ( 034 - 4142 4328آقای هاشمی پور) تماس حاصل نمایید.

پیش
امور حقوقی و رقارداداهی رشکت اپرزی رو صنعت توسعه

آخر هفته بارانی
و احتمال

بروز سیالب

رئیس مرکز پیش بینی هواشناسی کرمان از بارش باران در روز چهارشنبه در اکثر مناطق
استان خبر داد.حمیده حبیبی اظهار داشت :وزش باد در شمال و شرق استان کرمان
همچنان یکی از پدیدههای غالب آب و هوایی استان محسوب میشود .وی تصریح کرد:
بیشترین میزان وزش باد در شرق استان است که احتمال بروز مجدد ریزگردها و کاهش
دید وجود دارد که البته در روز چهارشنبه شدت وزش باد در این منطقه بیشتر خواهد شد.
وی گفت :باال آمدن سطح رودخانه و بروز سیالب دور از انتظار نیست.

3

شهر

هنرمندانصنایعدستیکرمانتسهیالتبانکیدریافتمیکنند

معاون صنایعدستی ادارهکل میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی استان کرمان با اشاره به اعطای تسهیالت
بانکی از محل دستورالعمل بند الف تبصرۀ  18قانون بودجه به هنرمندان صنایعدستی کرمان ،گفت« :فعاالن حوزۀ
صنایعدستی استان کرمان شامل تولیدکنندگان و دارندگان فروشگاهها و بازارچههای صنایعدستی که تحت پوشش
ادارهکل میراثفرهنگی استان هستند ،میتوانند برای استفاده از این تسهیالت تا  15اردیبهشتماه  1401به
سامانهی الکترونیکی  my.mcth.irمراجعه کنند».
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باسفهرجان ،همچنان سهراهی پرخطر

راهاندازی کارگاه شیرینیپزی

دیواری مقابل آرزوی زیرگذر
      

گروه شهر

اصالح تقاطع پرخطر جاده کمربندی معروف
به سهراهی باسفهرجان و مسیر ارتباطی بیش
از  ۳۷روستا و آبادی تبدیل به یک آرزو
شده است .درحالی که بسیاری از بخشهای
کم رفت و آمد در شهرستان زیرگذر دارند،
مشخص نیست چرا ورودی باسفهرجان هنوز
یک زیرگذر احداث نشده است؟
سالهای سال در این سه راهی پر ترد ِد واقع
در کمربندی -که پیش از پل راه آهن قرار
دارد-شاهد تصادفات زیادی بودیم و سوانح
دلخراشی در این گذرگاه اتفاق افتاد که میشد
رقم نخورد و شاهد دهها کشته و مصدوم
نباشیم .با این حال این سه راهی پرتردد فقط
با گذاشتند دیوار ههای سیمانی بسته شد تا دور
برگردان به کمی آن طرفتر منتقل شود که
مشخص نیست چه نقشی در کاهش چشمگیر
حوادث داشته؟!
مدتی است که از نامهی سرگشادهی مردم
باسفهرجان و شریفآباد خطاب به وزیر مسکن
پس از خسارت های پسته در رفسنجان و
سیرجان ،مریم رضایی خبرنگار ایرنا به سراغ
رییس پژوهشکده پسته کشور با همین
موضوع رفته است.
دکتر علی اسماعیل پور اظهارکرد :بروز
خسارت ناشی از عوامل اقلیمی و محیطی
در حوزه علوم باغبانی ،بحثی جدید است
که با تغییرات اقلیمی ایجاد شده به طوری
که قب ً
ال هر  ۱۰سال یکبار و سپس پنج سال
یکبار باغ های برخی مناطق کشور دچار
سرمازدگی یا گرمازدگی می شدند.
وی تصریح کرد :بنابراین کشاورز باید باور

عکس :سید محسن فروزنده

و شهرسازی و شهردار سیرجان میگذرد اما
هنوز اتفاقی نیفتاده است و به نظر نمیرسد
اداره راه نیز برنامهای برای این منطقهی پر

تررد و پر خطر داشته باشد.
پیشفرضمان این است که در شورای ترافیک
عدهای از مسئوالن و متخصصان دور هم

مینشینند و عقلشان را روی هم میگذارند تا
اوضاع عبور و مرور شهر سامان بهتری پیدا کند
توآمد کنند .اما وقتی که
و مردم راحتتر رف 

اگر بخاری باغی داشتیم ،سرمازدگی نداشتیم
کند که با این مشکالت می تواند مبارزه
کند یعنی انواع خسارت های گرمازدگی
و سرمازدگی ،طوفان و تگرگ را می تواند
کنترل کند تا محصول آسیبی نبیند ولی
هنوز به یقین و این باور نرسیده اند تا به
دنبال راه حل های آن نیز بروند.
اسماعیل پور از جمله روش های مقابله با
سرمازدگی را استفاده از بخاری های باغی،

چاهک معکوس ،دستگاه مولد باد و دستگاه
مولد مه عنوان کرد و گفت :ساده ترین آنها
استفاده از بخاری باغی است که با توجه به
سیستم خرده مالکی موجود در باغات پسته،
روشی ساده و قابل اجراست و هزینه آنها
نسبت به درآمدی که برای باغدار ایجاد می
کند ،اقتصادی است.
وی با اشاره به اینکه یک نوع از بخاری

های باغی به شکل قوطی های کوچک
هستند که در باغ به صورت پراکنده قرار
می گیرند افزود :در حقیقت این قوطی ها
منابع حرارتی هستند و نباید فقط دور تا دور
باغ را به این بخاری ها مجهز کرد بلکه در
بین ردیف درختان باغ و به فاصله هر پنج
تا  ۶متر یک قوطی ( بخاری باغی ) گذاشت
تا حرارت به تمامی درختان برسد و از سرما

لولـه کشی زیرکار

نق

ناگهان میبینی گذرگاهی که سالها به عنوان
چهارراه شناخته میشده ،با حجمهای زمخت
سیمانی مسدود شده و چهارراه از معنا تهی
شده است ،در همه چیز شک میکنی.
به نظر در طول این سالها تنها راه حل
مسئوالن ما برای مشکالتی مثل همین سه
راهی باسفهرجان در کمربندی شاهد تنها پاک
کردن صورت مسئله بوده است!
خودروها فقط برای ورود به شریف آباد
و فخرآباد و باسفهرجان و و حجتآباد و
روستاهای آن مسیر با مشکل و خطر روبرو
نیستند ،وقتی از آن روستاها به سیرجان هم
میآیند ،مجبور هستند راه زیادی را تا نزدیکی
خیابان غفاری بروند و دور بزنند .هزینه
استهالک و بنزین اضافی مصرفی این خودروها
را حساب کردهاید؟ شلوغی بیدلیل این بخش
از بلوار و خطرهای احتمالی را چطور؟
راستی چرا این همه سال و با وجود کلی
حادثه تلخ و کشته و زخمی شدن هنوز
مسئوالن فکری برای ایجاد یک زیرگذر برای
عبور و مرور مردم به باسفهرجان نکردهاند؟!
محفوظ بمانند.
وی با اشاره به اینکه طی سال های اخیر
نوسانات دمایی مانند گرما ،سرما و تگرگ
را داشتیم که تنها راه کاهش خسارت آنها
اجرای طرح های باغداری حفاظت شده
است گفت :در کشورهایی که وضعیت شان
بدتر از ایران است این کار را انجام داده اند؛
مسئوالن اگر پای کار بیایند و از طرفی
کشاورز هم باور کند که می توان خسارت
عوامل محیطی را کاهش داد ،بخوبی می
توان این بحران ها را بدون خسارت یا
خسارت حداقلی پشت سر گذاشت.

شهرداری سیرجان در نظر دارد؛

  تعداد  4قطعه زمین  جهت اجاره غرفه های آرامستان « بهشت رضا(ع)»
از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج دراسناد مزایده و بهره گیری از سامانه

ط

کولرهای گـازی اسپلیت
خیابان وحید  -روبروی فروشگاه  افق  کوروش

تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به نشانی ( )setadiran.irاقدام نماید.
شماره مزایده                                                                     5001005674000001 :تاریخ انتشار آگهی    1401/01/31 :
مهلت دریافت اسناد مزایده تا تاریخ 1401/02/15 :ساعت                   14:00تاریخ بازدید 1401/02/01 :الی    1401/02/25
مهلت ارسال پیشنهاد 1401/01/31 :الی  1401/02/26ساعت                                      14:00تاریخ بازگشایی1401/02/27 :

شرایط تجدید مزایده:
-1سپرده شرکت در مزایده( پنج درصد قیمت اجاره پایه سالیانه) بابت هر قطعه ،بایستی به صورت واریز به حساب

 3100003361004بانک ملی شعبه مقداد سیرجان و یا بصورت ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر باشد.

-2در صورتی که برندگان حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده آنها به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

فروشگاه اسپلیت صالحی

 -3دیگر شرایط در اسناد مزایده ذکر گردیده است.

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:

-1برگزاری تجدید مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل

42338788 - 09164458335

خرید و دریافت اسناد مزایده (ودیعه) ارسال قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان

شهرداری سیرجان در نظر دارد تجدیدمزایده عمومی خدمات (شرح مختصر 10:دستگاه
اتوبوس خط واحدسازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سیرجان شهر) به شماره

 1000091287000001را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکت ها از طریق
انجام خواهد شد و الزم است

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  1401/01/31می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از سایت :تا ساعت  18:00روز پنج شنبــــــه تاریخ 1401/02/15

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مزایده تا ساعت  19:00روز دوشنبه تاریخ 1401/02/26

زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  17:30روزسه شنبه تاریخ 1401/02/27
اطالعات تماس دستگاه مزایده گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مزایده و ارائه پاکت ها
آدرس :سیرجان -بلوار قائم ،جنب پمپ سی ان جی ،سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر تلفن 034 - 42335800
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 راهبردی سامانه02141943 :
دفتر ثبت نام88969737-85193768 :اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها در سایت سامانه
 WWW.SETADIRAN.IRبخش ثبت نام پروفایل مزایده گر موجود است .دمرییت ارتباطات شهرداری سیرجان

پذیر می باشد.

تجدید مزایده شهرداری سیرجان ( نوبت  دوم )

تجدید مزایده  10دستگاه اتوبوس خط واحدسازمان
مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سیرجان

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

و اشتغال زایی برای   ۱۵نفر در سیرجان

به گزارش پایگاه اطالعرسانی کمیته امداد ،خانم ایرانمنش ساکن
شهرستان سیرجان است که به دلیل جدایی از همسرش در سال ۹۸
با دو فرزند دخترش تحت حمایت کمیته امداد سیرجان قرار گرفت.
وی مدت هفت سال است که کار شیرینیپزی انجام میدهد .وی در
مورد شرایط کار و حرفه خود میگوید :کار خود را در ابتدا با پخت
شیرینی در منزل شروع کردم و با لطف خدا و همکاری کمیته امداد
توانستم تجهیزات موردنیاز را خریداری و کارگاه شیرینی فروشی
راهاندازی کنم.
این بانوی کارآفرین موفق میافزاید :با کمک کمیته امداد و دریافت
تسهیالت و همچنین حمایتهای مشاورهای و کارآموزی که از سوی
کارشناسان این نهاد انجام شد ،با دریافت تسهیالت قرضالحسنه از
کمیته امداد توانستم تجهیزات موردنیاز را خریداری و در گوشهای از
منزلم کارگاه شیرینیپزی راهاندازی کنم و امروز  ۱۵نفر نیروی کار
که بیشتر آنان زنان سرپرست خانوار هستند ،در کارگاه من مشغول
فعالیت هستند.
وی میگوید :کمیته امداد با همراهی و بازدیدهای مستمر از کارگاه من
باعث رفع کبودها و ارائه مشاورههای الزم و همچنین توسعه و پیشرفت
کارم شدهاند.
این بانوی کارآفرین موفق میافزاید :هماکنون با دو شرکت بزرگ
در شهرستان سیرجان بهمنظور تأمین شیرینی موردنیاز آنها قرارداد
بستهام و شیرینیهای تولیدی خود را عالوه بر استان کرمان به
استانهای تهران ،بندرعباس ،شیراز و  ...ارسال و ماهیانه حدود ۲۵
میلیون تومان درآمد خالص کسب میکنم.
خانم ایرانمنش از تولید انواع شیرینیهای سنتی ،فانتزی ،مخصوص،
باقلوا ،قطاب و  ...در کارگاه شیرینی خود خبر داد.
این بانوی کارآفرین بابیان اینکه کسب رزق و روزی حالل مهمترین
انگیزه و عامل پیشرفت کارم بوده میگوید :با توجه به شرایط دشواری که
در زندگی تجربه کردم توانستم روی پای خودم بایستم و خودکفا شوم.
امروز نهتنها به توانمندی رسیدهام بلکه برای دیگر خانوادههای نیازمند
نیز کار و اشتغال ایجاد کردهام.
وی ضمن تقدیر و تشکر از حمایتهای خوب کمیته امداد از وی
میافزاید :بدون شک اگر راهنماییها و همراهیهای کمیته امداد نبود
من نمیتوانستم این کارگاه را راهاندازی کنم و با راهاندازی این کارگاه
توانستم عالوه بر خودکفایی خود زمینه اشتغال افراد نیازمند دیگری
را فراهم کنم .این بانوی موفق یکی از مشکالت اساسی کار خود را
کوچک بودن فضای کارگاهش اعالم میکند و میگوید :با توجه به اینکه
قسمتی از منزل مسکونیام را به کارگاه شیرینیپزی اختصاص دادهام با
کمبود فضا مواجه هستم که در صورت حمایت مسئوالن و کمیته امداد
و گسترش کارگاهم میتوانم عالوه بر تولید بیشتر زمینه اشتغال افراد
نیازمند بیشتری اقدام کنم.

-2کلیه اطالعات امالک و مستغالت شامل مشخصات ،شرایط و نحوه واگذاری د راسناد مزایده موجود می باشد.

-3عالقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی( توکن) با شماره های ذیل

تجدیــد مزایــده شهرداری سیرجان ( نوبت  دوم )

فروش ،نصب ،سرویـس،شــارژ گـــاز و
دو
اقسا

خبــر

تماس حاصل نمایند .مرکز پشتیبانی و راهبردی سامانه021-41934 :

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها در سایت ( )www.setadiran.irبخش ثبت نام /پروفایل مزایده گر موجود

است.

ردیف

شرح

مساحت
(مترمربع)

قیمت کرایه هر ماه
(ريال)

1

اجاره زمین
غرفه اغذیه فروشی

16

20/000/000

2

اجاره زمین
غرفه گل فروشی

16

20/000/000

3

اجاره زمین

16

30/000/000

16

35/000/000

4

غرفه کرایه میز و صندلی
اجاره زمین
غرفه کرایه سیستم صوتی

توضیحات
شهرداری فقط زمین غرفه ها
را اجاره می دهد و نصب
کانکس جهت غرفه
به عهده مستاجر می باشد که
شرایط آن در اسناد مزایده
ذکر گردیده است.

دمرییت ارتباطات شهرداری سیرجان

آغاز ثبت نام

جدید وام ضروری

بازنشستگان کشوری

️مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری از آغاز ثبت نام جدید
وام ضروری  ۱۲میلیون تومانی بازنشستگان و وظیفهبگیران این صندوق (سه شنبه ششم
اردیبهشت ماه)  ۱۴۰۱خبر داد.
محمود مرتضاییفرد :عنوان کرد از بزنشستگان کشوری می توانند تا پایان اردیبهشت
ماه  .۱۴۰۱فقط از طریق درگاه خدمات الکترونیکی صندوق بازنشستگی کشوری به
نشانی  sabasrm.irنسبت به ثبت نام این وام اقدام کنند..

شهر

4
شماره 691

امتحانات نهایی دانش آموزان از یکم خرداد آغاز میشود

خبــر

رئیس مرکز سنجش آموزش و پرورش گفت :یکم خرداد  ،۱۴۰۱زمان آغاز امتحانات نهایی دانش آموزان است.
محسن زارعی ،در خصوص زمان برگزاری امتحانات نهایی سال جاری گفت :یکم خرداد ماه آغاز امتحانات نهایی
دانش آموزان امتحانات نهایی امسال در چهار شاخه نظری خواهد بود که از یکم لغایت بیست و هشتم خرداد به
صورت حضوری در سراسر کشور برگزار میشود.

 7اردیبهشت1401

مشکل کش آمده؛
اعتراض دوباره مالکان زمینهای ملکزاده و یک
ِ

اراضی ملکزاده
قصه حسین ُکرد و
ِ

     

حسام الدین اسالملو

دفتر کار شهردار سیرجان روز گذشته
(سهشنبه) مملو از معترض بود .معترضانی
که ابتدا جلوی شهرداری جمع شدند و
سپس به اتاق شهردار راه یافتند .معترضان
همان خریداران زمینهای اراضی ملکزادهاند
که هنوز برای گرفتن پروانه با مشکل روبرو
هستند.
درست یک سال پیش در همین فصل بود
که تعدادی از مالکان اراضی ملکزاده در
شورای شهر جمع شده بودند و نسبت به رفتار
تبعیضآمیز شهرداری اعتراض داشتند.
اعتراض به اینکه پس از حل مشکالت حقوقی
این زمینها گویا با اینکه دادگاه حکم به نفع
خردهمالکان جدید داده با این حال شهرداری
به بعضی از آنها پروانه ساخت و ساز داده و
به برخی دیگر نداده و میگوید که نمیدهد!
دلیل این بام دو هوا نیز برای مالکان معترض
مشخص نبود و کسی هم جواب مشخصی به
آنها نمیداد.
با اینکه شورای سابق قولهایی داده بود
اما هزار وعده خوبان یکی وفا نکند و حاال
با گذشت یک سال هنوز مشکل خریداران
زمینهای ملکزاده به قوت خودش باقیست.
حکایت به درازا کشیدهی اراضی ملکزاده
از این قرار است که بیشتر از یک دهه
پیش احمدعلی ملکزاده  37و نیم هکتار از
زمینهایش را به  130نفر فروخت .چندی بعد
اعالم شد که این اراضی به نام دولت هستند
و راه و شهرسازی ادعای مالکیت روی آنها
دارد .در پی این ادعا ملکزاده از اداره راه و
شهرسازی شکایت کرد و از آن پس پای این
پرونده و کسانی که به امید خانهدار شدن
زمینی خریده بودند به مراجع قضایی کشیده

شد .نهایتا از آنجایی که این پرونده در دادگاه
سیرجان به نتیجهای نرسید و در پی اعتراض
مالکان ،پرونده به یکی از شعب دیوان عالی
کشور فرستاده شد و پس از سالها شکایت و
شکایتکشی رای نهایی صادر شد.
در بخشهایی از این دادنامه و صدور رای
نهایی آمده است« :نظر به دادخواهی احمدعلی
ملکزاده ،همان گونه که در نظریه قضات
محترم کمیسیون شماره  4معاونت قضایی و
قوه قضاییه (مبنای پذیرش اعاده دادرسی)
آمده است ،از مجموع مدارک و مستندات ارایه
شده و مکاتبه با ارگانهای دولتی ،سازمان
زمین شهری ،منابع طبیعی و اداره اصالحات
ارضی و بعضا از آرای قوه قضاییه تردیدی در
ذیحق بودن و تصرفات طوالنی مدت و در
نتیجه مالکیت خواهانها به اراضی مورد بحث
نمیباشد و مخدوش بودن رای معترضان در
نقض رای دادگاه بدوی خواهانهای اولیه محرز
است.
با توجه به تجویز اعاده دادرسی از ناحیه
ریاست قوه قضاییه و مستندا به ماده 477
قانون دادرسی کیفری مصوبه  1392دادنامه
مورد تقاضای دادرسی و نتیجتا مطابق با
موازین شرعی و قانونی و استنباط صحیح از
دالیل و مدارک ارایه شده ،رای صادره تایید و
ابرام میگردد».
پاسکاری منظم!

حال بر اساس همین حکم که مالکیت
احمدعلی ملکزاده بر اراضی اثبات و تایید
گردیده است ،معترضان درخواست صدور
پروانه ساخت را دارند و معتقدند نیازی به
اجرایی شدن حکم و ابطال سند مالکیت دولت
بر این اراضی وجود ندارد.
اما واحد حقوقی شهرداری از سال پیش
تاکنون نظر مخالف داشته و با توجه به تداوم

مافیای انبوهساز!

نزدیک  50پروانه هم صادر کرده و مشخص
مشکل مالکان به نظر میرسد هنوز نظر مخالف که قصد داللی نداشتهاند یک رویا بماند.
دارد و همین موضوع باعث اختالف نظر شده به گفتهی معترضان گویا شهرداری سابق نیست چرا برای بقیه صادر نمیکند؟
یکی از معترضان که در دفتر
است .با اینکه شورا و شهرداری در
واحـد حقوقـی شـهرداری از سـال پیـش تاکنـون نظـر مخالـف داشـته و با
کار شهردار فعلی حضور پیدا
طول این یک سال شاهد تغییرات
کرده به سخنتازه میگوید:
و آمد و رفت مسووالن زیادی بوده توجـه به تداوم مشـکل مالـکان به نظر میرسـد هنوز نظـر مخالـف دارد و همین
«عالیترین مرجع قضایی به
است اما با وجود گذشتن زمان موضـوع باعـث اختلاف نظر شـده اسـت .بـا اینکـه شـورا و شـهرداری در طول
این موضوع رسیدگی کرده و
زیادی از حکم دیوان عدالت اداری این یک سـال شـاهد تغییـرات و آمـد و رفت مسـووالن زیـادی بوده اسـت اما با
مرجع باالتری برای اعتراض و
به نفع مالکان کنونی زمینهای
وجـود گذشـتن زمان زیـادی از حکم دیـوان عدالـت اداری به نفع مالـکان کنونی
تغییر حکم وجود ندارد .این
ملکزاده اما هنوز شهرداری زیر
بار صدور پروانه برای این مالکان زمینهـای ملـکزاده اما هنوز شـهرداری زیـر بار صـدور پروانه برای ایـن مالکان
رای قطعی و تغییر ناپذیر است.
نرفته تا همچنان امید به خانهدار نرفتـه تـا همچنان امید بـه خانهدار شـدن برای آن دسـته از این مالـکان که قصد
حاال چرا شهرداری نباید به این
حکم دیوان عالی کشور استناد
شدن برای آن دسته از این مالکان
داللـی نداشـتهاند یک رویـا بماند.

مجتمع صنایع الستیک سیرجان در نظر دارد؛ مقـدار  ۱۲۰تُن مفتول ۵ونیم  و مقـدار

 ۵۰تُن  فنر  ۳درجه  ۲را از طریق مزایده به فروش برساند.

لذا متقاضیان شرکت در مزایده می توانند جهت بازدید و دریافت اسناد مزایده به
آدرس :سیرجان -بلوار شهید عباسپور ،شهرک صنعتی شماره یک ،خیابان اشتغال،
مجتمع صنایع الستیک سیرجان مراجعه نموده و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با
شماره تلفن های  0917  797  7175 :و )034( 42300022تماس حاصل نمایند.

تم
ع صنایع الستیک سیرجان

آگهی مزایـده شرکت الستیـک سیرجان

ُ
زمایده رفوش  120تن مفتول  5و نیم
ُ
و  50تن فنر  3ردهج 2

مج

به سالمتی تمام کسانی که شبانه روز خود را
وقف کردند تا همگان شبانه روزی امن داشته باشند

می
پ
شه
جناب رسوان ا ر ریاری ور

انتصاب به جا و شایسته جنابعالی را به عنوان

رییس پلیس اطالعات و امنیت عمومی فرماندهی انتظامی شهرستان سیرجان

که بیانگر تعهد و کارامدی و لیاقت و شایستگی برجسته آن برادر گرامی در صحنه
های خدمت صادقانه در جهت امنیت به نظام مقدس و وطن اسالمی است را تبریک
عرض نموده و موفقیت و سربلندی شما را از درگاه خداوند منان مسئلت داریم

(تالش های کوچک و بزرگ شایستـه ستایش است )

مب
سی
ل
ع
دمرییت بازار ل امام ی (ع) رجان

و صدور پروانه را بالمانع اعالم کند؟»
سابق بر این شرط شهرداری برای صدور
پروانه ساختمانی برای این اراضی این بود که
سند مالکیت دولت بر این اراضی باطل شود اما
مالکان این شرط را نوعی سنگاندازیمیدانند
چرا که صدور پروانه فقط به منزله مجوزی
برای ساخت و ساز است« :ما که نمیخواهیم
االن سند مالکیت بگیریم.
فقط میخواهیم خانه مان را بسازیم و از
اجارهنشینی خالص شویم و تا  10سال آینده
هم دنبال گرفتن سند نیستیم».
انگار درحالی که اداره ثبت اسناد سیرجان
صدور سند مالکیت را مشروط به ساختوساز
در اراضی میداند و کار مالکان را به شهرداری
حواله میدهد ،شهرداری نیز دوباره این
معترضان را به اداره ثبت پاس میدهد و
میگوید باید اول سند دولتی بودن این
زمینها در اداره ثبت ابطال شود!
معترضان رویاروی میز کار شهردار ایستادهاند
و برخیشان شخص کریمیپور را خطاب قرار
دادهاند که شهرداری در این زمینها دنبال
چیست که چوب الی چرخ میکند با اینکه
سرانهی کوچه و خیابان و فضای سبزش را در
این اراضی گرفته است؟!
برخی زمزمهها بین معترضان از موش دواندن
برخی انبوهسازان در این قضیه حکایت دارد و...
شهردار اما به معترضان قول پیگیری میدهد
و از سفری میگوید که همین فردا به تهران
میکند فقط به منظور پیگیری حل این مشکل!
گرچه به نظر نمیرسد معترضان حرف شهردار
را باور کرده باشند .یکی از معترضان میگوید:
شورا و شهردار سابق هم از همین جور قولها
میداد که ظرف یک هفته کار ما را درست کند
اما دیدیم که سالی گذشت و فرجی نشد.

فرماندار ویژه شهرستان سیرجان

جناب آاقی

ین
سهراب بهاء الد ی
ضایعه درگذشت مرحوم احسان بهاء الدینی
چنان سنگین و جانسوز است که به دشواری به باور مینشیند،ولی
در برابر تقدیر حضرت پروردگار چارهای جز تسلیم و رضا نیست.
این مصیبت را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده،
از درگاه خداوند متعال برای ایشان رحمت و مغفرت و برای شما و
سایر بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل خواهانیم

مب
سی
ل
ع
دمرییت بازار ل امام ی (ع) رجان

امسال

هم قهرمان
شویم

ورزش
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یهای گلگهر با شکست تراکتور
ادامه پیروز 


امیدوارم

فاطمه امینه برازجانی بازیکن تیم فوتبال شهرداری سیرجان درباره شرایط تیمش و شانس
قهرمانیشان عنوان کرد :خداراشکر تیمما شرایط خوبی دارد و با اختالف 2امتیاز کمتراز تیم محترم
خاتون بم در جایگاه دوم جدول لیگ برتر هستیم .باید بگویم توانایی و شایستگی کسب جایگاه صدر
جدول را هم داشتیم و همچنان بازی های زیادی مانده و فرصت کافی برای رسیدن به جایگاه اول
داریم .اوکرد :همچنان  6بازی باقی مانده و تیم خاتون بم هم با سپاهان اصفهان بازی دارد که بازی
حساسی است که اگر نتیجه طوری پیش برود که ما میخواهیم قطعا قهرمان میشویم.

خبــر

این سومین دیدار تدارکاتی گلگهر طی روزهای اخیر بود .آنها که با پیروزی  2بر 1مقابل شاگردان مهدویکیا نوار پیروزیهای این
تیم را قطع کرده بودند ،در سیرجان نیز موفق شدند تیم فوتبال فجرشهید سپاسی شیراز را از پیش رو بردارند و امروز در یک بازی
تدارکاتی بسیار پراهمیت پیش از شروع دوباره مسابقات به مصاف شاگردان ساغالم رفتند.نیمه اول این مسابقه که پشت درهای بسته
ی کیروش برای گلگهر گلزنی کرد و در
و بدون حضور تماشاگران برگزار شد ،بدون گل خاتمه پیدا کرد ولی در نیمه دوم ابتدا استنل 
ادامه بهنام برزای با ضربه پنالتی حساب کار را دو بر صفر کرد .در سوی دیگر تیم فوتبال تراکتور که با ساغالم امیدوار است عملکرد
خوبی در  6بازی باقیمانده داشته باشد ،امروز و پس از اینکه در اردوی تهران به مصاف پیکان و گلگهر رفت.

چگونه ترمز تیم فوتبال آرمانگهر سیرجان به دست کرمانیها کشیده شد؟

توقف آرمانگهر به دست جهادنصر

     

گروه ورزش

تیم فوتبال آرمانگهر در حالی پنجشنبه شب
باید در برابر شهرداری آستارا صفآرایی کند که
هماینک با  ۴۶امتیاز در رتبه سوم لیگ دسته
یک قرار دارد.
در حالیکه دو رقیب قدر آرمانگهر یعنی ملوان
و مس کرمان به ترتیب با  ۵۷و  ۵۲امتیاز به
ترتیب در رده اول و دوم جدول هستند.
اختالف  6امتیازی آرمانگهر با تیم دوم جدول
و اختالف  ۱۱امتیازی با تیم اول جدول ،رقابت را
بسیار سخت کرده و روی کاغذ ،شانس آرمانگهر
برای رسیدن به جایگاه اول یا دوم و در نتیجه
صعود به لیگ دسته یک بسیار اندک است.
البته هنوز در انتهای هفته بیست و ششم لیگ
هستیم و با احتساب بازی پنجشنبه شب و آغاز
هفته بیست و هفتم هنوز  ۸بازی و  ۲۴امتیاز
باقی ماندهاند.
اما با توجه به اینکه در پایان فصل تنها دو
تیم به لیگ برتر صعود خواهند کرد ،آرمانگهر
حداقل برای رسیدن به جایگاه دوم جدول نیاز
ی پیش رو برنده
دارد تا نه تنها خود در  ۳باز 
شود که تیم مس نیز در  ۳بازی خود شکست
بخورد و نتواند هیچ امتیازی جمع کند.
در این صورت ،آرمانگهر با یک امتیاز بیشتر،
در رده دوم جدول قرار میگیرد و سرنوشت
صعود خود را بار دیگر به دست میگیرد .هرچند
برای ما کرمانیها ،نتیجه مطلوب ،باختهای
متوالی ملوان و در نتیجه صعود مس کرمان
و آرمانگهر سیرجان است اما این رویا به نظر
دستنیافتنی میرسد.
وعدههای پوچ

اما چه شد آرمانگهری که زمانی به رده دوم
جدول نیز رسیده بود ،دچار اما و اگر شده و
برای باال کشیدن خود ،نیازمند باخت رقبا است؟
در لیگ امسال ۴ ،تیم ملوان ،مس کرمان،

خیبر خرمآباد و آرمانگهر
سیرجان دارای بیشترین شانس
صعود بودند اما در حالیکه ۳
تیم اول از حمایت کامل برخوردار
بودند ،داستان آرمانگهر به
شکل متفاوتی رقم خورد .این
تیم در حالی پا به لیگ دسته
یک گذاشت که شایعه شده بود
مدیرعامل شرکت آرمانگهر
تمایلی برای تامین هزینهها و
تیمداری ندارد.
با این وجود معلوم نشد چرا
اسکندریپور ،مدیرعامل شرکت
آرمانگهر پیش از شروع فصل،
اقدام به انحالل یا فروش تیم نکرد
و اجازه داد تا تیم آرمانگهر پا به
مسابقات لیگ دسته یک بگذارد.
در ادامه راه و در شرایطی که آرمانگهر با
مشکالت مالی شدید دست و پنجه نرم میکرد،
ناگهان مهدوی ،حسنزاده ،کارنما و سایر
مسووالن هلدینگ جهاد نصر کرمان نسبت به
تیم آرمانگهر اعالم حمایت کردند.
حتی بنا به روایت پیج رسمی باشگاه آرمانگهر،
سید ابوالحسن مهدوی که به عنوان رئیس هیات
مدیره باشگاه منصوب شده بود ،وعده داد که
"بودجه باشگاه چند برابر میشود" .وعدههای
که نه تنها محقق نشد ،بلکه آرمانگهر در
پرداخت مطالبات فعلی بازیکنان نیز درماند .به
نوعی که خبرش به پیجهای ورزشینویس کشور
نیز رسید تا خبر مشکالت مالی یک تیم دسته
لیگی ،سرتیتر اخبار شود.
پرداخت مطالبات بازیکنان آنقدر عقب افتاد که
حتی در عید نوروز نیز دریافتی وجود نداشت ،در
فوتبال ایران علی الخصوص لیگ دسته اول در
همین فصل تنها مشکل این باشگاه نبود که به
دلیل عدم پرداخت مطالبات بازیکنان تمرینات

تعطیل شده بودند!
عدم پرداخت مطالبات بازیکنان و وعدههای
محقق نشده ،تاثیر منفی خود را بر تیم گذاشت و
جلوی روند رو به رشد تیم را گرفت تا آرمانگهر
از جایگاه دوم سقوط کند و حتی در جایگاه
سوم ،به تدریج فاصله امتیازیاش با تیمهای
رقیب بیشتر گردد .اما به یقین نمی توان از
دست رفتن جایگاه آرمان گهر در جدول را به
واریز نکردن مطالبات بازیکنان ربط داد اما بی
تاثیر هم نبود.
بنابراین ،سوال ایجاد شد که نقش هلدینگ
جهاد نصر کرمان در این میان چیست و چرا به
وعدههای خود عمل نکرد؟
قضاوت با شما

آنچه مسووالن جهادنصر کرمان تاکنون وعده
دادهاند ،عملی نشده و عملی نشدن وعدهها یکی
از دالیل ناامیدی بازیکنان و کاهش کیفیت فنی
و نتیجه نگرفتن در برخی از بازیها بوده است.
سواالت زیادی ذهن همگان را مشغول کرده

و نمیتوان به این سوال ها پاسخ قاطعی داد،
زیرا مسووالن جهادنصر تاکنون از قرارگیری در
روبروی خبرنگاران سیرجانی امتناع کردهاند و
امکان راستیآزمایی نیت آنها وجود ندارد.
تنها نکته مسلم در این ماجرا این است که نه
تنها وعده مسووالن هلدینگ جهادنصر کرمان
مبنی بر چندبرابر شدن بودجه عملی نشد،
بلکه همان بودجه متعارف که به قول علی
کارنما ،رئیس هیات مدیره هولدینگ جهاد نصر
"معقول" بوده نیز به نحوی به مشکل خورد که
مسووالن شهرستان پس از تعطیلی تمرینات این
تیم مجبور شدند به موضوع ورود کنند تا بخشی
از مطالبات کادر فنی و بازیکنان پرداخت شود.
همچنین نقش شرکت آرمان گهر نیز در این
ماجرا مبهم است .از سویی گفته میشود تمام
مطالبات پرداختی به باشگاه آرمانگهر از سوی
این شرکت بوده اما شنیده میشود اسکندریپور
مدیرعامل شرکت آرمانگهر اصال تمایلی به
تیمداری ندارد.

در این صورت سوال این است که چرا
وی اجازه حضور تیم در لیگ دسته
یک را در فصل جاری داد و چرا این
تیم را نفروخت؟ زیرا شنیده میشود
برخی از جمله یکی از شرکتهای
بزرگ سیرجانی از مشتریان تیم
آرمانگهر بودهاند.
آیا به وجود تیم آرمانگهر نیاز است؟
در واقع پاسخ به این سوال کمی
سلیقهای است و بهتر است برای
رسیدن به جواب ،معایب و مزایای
وجود این تیم سنجیده شود.
یکی از مهمترین دالیل وجود
آرمانگهر ،جمع شدن برخی
حاشیههای پیرامون تیم گلگهر است.
وجود تعداد قابل توجه کادرفنی و
بازیکنان بومی در آرمانگهر شاهد این
مدعاست.
به همین دلیل نیز گلگهر توانسته به تیمداری
حرفهای روی بیاورد ،درحالیکه آرمانگهر
سیاست حمایت از سرمایههای بومی را در پیش
گرفته است.
برخی حضور احتمالی دو تیم سیرجانی در لیگ
برتر را جزو معایب به شمار میآورند ،اما باید
گفت تیم گلگهر به دلیل حضور در پایتخت،
عمال به مثابه مهمان است و با سایر تیمهای
مهمان فرق چندانی ندارد .به واقع هرچند تیم
گلگهر توانسته نام سیرجان را در کشور مطرح
کند اما در بسیاری از مسائل از جمله مباحث
اقتصادی نتوانسته تاثیر خاصی در شهر به جا
بگذارد .درحالیکه اگر آرمانگهر به لیگ برتر
صعود کند و در سیرجان بماند و همچنان از
استعدادهای بومی بهره ببرد ،شاید نتواند مانند
گلگهر در کشور نام سیرجان را بلندآوازه کند
اما در شهر تاثیر مثبتی خواهد گذاشت.
همچنین شنیدههای غیررسمی میگویند که

آگهــی  مناقصــه عمومـــی
شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه در نظر دارد؛

شمـــاره  /1401/003م.ع

مدیرعامل شرکت آرمانگهر تمایل به تیمداری
ندارد و در این میان نه تنها کرمانیها که
متاسفانه برخی از سیرجانیها حامی این موضوع
هستند .منتقدان میگویند با تعطیلی باشگاه،
شرکت آرمانگهر میتواند در بخشهای دیگر از
جمله بخش زیرساختهای فرهنگی ورود پیدا
کند اما از آنجا که تاکنون مدیرعامل شرکت
آرمانگهر چنین چیزی را در اخبار رسمی و قابل
استناد مطرح نکرده ،پس میتوان نتیجه گرفت
که اگر آرمانگهر تعطیل شود ،هزینه تیمداری
در بخش فرهنگی خرج نمیشود ،بلکه به جیب
سرمایهداران باز میگردد ،مگر اینکه مدیرعامل
شرکت آرمانگهر به صراحت این موضوع را اعالم
نماید که تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده است.
معیار دوگانه

باشگاه گلگهر به دلیل متمول بودن تبدیل
به شمعی شده که مسووالن شهر چون پروانه
بر گردش میچرخند اما باشگاه آرمانگهر به
دلیل نداشتن تمکن مالی ،از نظر مسووالن
شهر سیرجان چندان حائز اهمیت نیست .کما
اینکه ورود مسووالن به ماجرای بیپولی تیم و
عدم پرداخت مطالبات ،صرفا پس از خبر های
جنجالی کشوری و خطر آسیب به آبروی شهر
رخ داد وگرنه احتماال آرمانگهر همچنان در
حسرت پرداخت مطالبات باقی میماند ،کما
اینکه شنیده میشود همچنان این باشگاه از
تعهدات خود عقب است و جهادنصر نیز صرفا
وعده میدهند و اینگونه سیرجانیها را سر
میدوانند.
متاسفانه در ماجرای آرمانگهر نه مسووالن
جهاد نصر نمره قبولی گرفتند و نه مسووالن
سیرجانی توانستند از یک تیم سیرجانی به طور
کامل دفاع کنند و جالب است تا کنون مدیر امل
این باشگاه جناب هندیزی هم حرفی بر زبان
نیاورده است!

آگهــی  مناقصــه عمومـــی
شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه در نظر دارد؛

شمـــاره  /1401/002م.ع

« انجام خدمات تخلیه ،بارگیری و جابه جایی مواد غذایی عمومی و تاسیسات»

« اجرای اسکلت بتنی  20واحد اقامتی واقع در دهکده گردشگری به صورت امانی»

نحوه دریافت اسناد :کلیه متقاضیان(اشخاص حقیقی-حقوقی) واجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس الکترونیکی

نحوه دریافت اسناد :کلیه متقاضیان(اشخاص حقیقی-حقوقی) واجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس الکترونیکی

*میزان تضمین شرکت در مناقصه  500/000/000 :ریال (پانصد میلیون ریال)در قالب چک تضمینی بانکی /ضمانت نامه بانکی معتبر/

*میزان تضمین شرکت در مناقصه  500/000/000 :ریال (پانصد میلیون ریال)در قالب چک تضمینی بانکی /ضمانت نامه بانکی معتبر/

واریز وجه نقد به شماره حساب  10/3309211/2بانک رسالت به نام شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه.

واریز وجه نقد به شماره حساب  10/3309211/2بانک رسالت به نام شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه.

متعلق به خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی در سطح شهرستان سیرجان واگذار نماید.

 www.parizpishro.irمراجعه و اسناد مذکور را از قسمت مناقصه و مزایده دانلود نمایند.

متعلق به خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی در سطح شهرستان سیرجان واگذار نماید.

 www.parizpishro.irمراجعه و اسناد مذکور را از قسمت مناقصه و مزایده دانلود نمایند.

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.

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.

کد پستی - 7816947838 :تلفن تماس-034-41424382 :دبیر خانه-آقای اسدی

کد پستی - 7816947838 :تلفن تماس-034-41424382 :دبیر خانه-آقای اسدی

*محل تحویل پاکات  :استان کرمــــان – شهرستان سیرجـــــان-بلــــوار پیروزی ،پالک ،31ساختمـــــان اداری شرکت پاریـــز پیشــــرو

*محل تحویل پاکات  :استان کرمــــان – شهرستان سیرجـــــان-بلــــوار پیروزی ،پالک ،31ساختمـــــان اداری شرکت پاریـــز پیشــــرو

ردیف

شرح

تاریخ

ساعت

ردیف

شرح

تاریخ

ساعت

1

بازدید از سایت

1401/02/10

10:00

1

بازدید از سایت

1401/02/10

10:00

2

آخرین مهلت تحویل پاکات

1401/02/17

12:00

2

آخرین مهلت تحویل پاکات

1401/02/17

12:00

*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  ( 0913  768  9975آقای آژ ) تماس حاصل نمایند.
*جهت کسب اطالعات درخصوص مناقصه با شماره  ( 034 - 4142 4328آقای هاشمی پور) تماس حاصل نمایید.

پیش
امور حقوقی و رقارداداهی رشکت اپرزی رو 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  ( 0913  956  5322آقای محیاپور ) تماس حاصل نمایند.
*جهت کسب اطالعات درخصوص مناقصه با شماره  ( 034 - 4142 4328آقای هاشمی پور) تماس حاصل نمایید.

پیش
امور حقوقی و رقارداداهی رشکت اپرزی رو صنعت توسعه

دکتــر سعدالـه صمدی

انجام کلیه جراحی های پالستیک شامل رینوپالستی( جراحی بینی)

جراحی پیشانی

ماموپالستی ( کوچک ،بزرگ  ،باال کشیدن و پروتز پستان )

پروتز باسن  ،فیلر ( ژل و چربی)

سپتوپالستی ( جراحی انحراف بینی )

ابدومینوپالستی ( برداشتن چربیهای شکم ،تامی تاک )

جوشکـاری سیــار

َفنس کِشی -تعمیر در و پنجره  -اجرای سایه بان و...

0913 5 3 20842 -09132794372

(عضو انجمن جراحان پالستیک و زیبایـی ایران)

برداشت چربی پهلوها وایجاد فرم ساعت شنی

پروتز چانه و گونه

تزریق ژل و چربی  ،بوتاکس  ،مزوتراپی ،پالکت درمانی (پی ار پی )

رفع کک و مک  ،لک صورت  ،جای زخم و اسکار سوختکی و خالکوبی با لیزر

فیس لیفت ( جراحی زیبایی صورت  ،از بین بردن شلی  ،خط خنده و غبغب )

لیزر موهای زاید

بلفاروپالستی ( جراحی پلک ها )

زاویه سازی و رفع عیوب فک و چانه و شکستگی فک

براکی پالستی ( جراحی بازو  ،اصالح شلی پوست بازو )
باال بردن ابروها

اتوپالستی ( زیبایی گوش )

کلیه جراحی های ترمیمی شامل پیوند اعضا و ناهنجاریهاری مادرزادی

کرمـــان ،بلــوار جمهوری  ،بعد ار سه راه هوا نیـــروز ،برج اول  ،طبقه  ، ۷واحد ۱
تلفــن۰۹۱۳۱۴۱۰۱۲۹  - 32658316 :

زوم

هفتهنامه سیاسی ،اجتماعی
صاحب امتیاز :بتولهاشمیمعصومی
مدیرمسوول :ابوالقاسم محمودآبادی
دبیر تحریریه و صفحه آرا :ساره میرحسینی
پ :مهدوی کرمان
چا 
نشانی :سیرجان ،بلوار دکتر صادقی روبروی داروخانه آریا کدپستی7813713599 :
تلفن     42231335 :تلفن سفارش آگهی09133475191 :
سایتاینترنتی www.sokhanetazeh.com :پست الکترونیکی sokhan.tazeh@Gmail.com :اینستاگرامSokhan_Tazeh :

ویترینآخر

       

گوناگون
رییسی به قزوین میرود

عزلمدیرعاملشرکتپتروشیمیمسجدسلیمان
مه ر :یوسف داودی مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی مسجدسلیمان با تصمیم
اعضای هیات مدیره این شرکت عزل و مدیرعامل جدید منصوب شد.هیات مدیره شرکت
صنایع پتروشیمی مسجد سلیمان در جلسه پنجم اردیبهشت خود ،ضمن تشکر از
زحمات مدیرعامل قبلی ،سعید آتشباری را به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب کرد .شرکت
صنایع پتروشیمی مسجد سلیمان در چند روز گذشته به علت دادن افطاری که رسانههای
اجتماعی از آن به عنوان «افطاری الکچری» نام برده بودند بر سر زبانها افتاده بود

1986

تشکیل کمیته پیگیری مطالبات بانکها در دیوان محاسبات

مه ر :کمیته پیگیری مطالبات بانکها طبق دستور رییس دیوان محاسبات
در این نهاد نظارتی آغاز به کار کرد .با دستور مهرداد بذرپاش رییس کل دیوان
محاسبات کشور ،کمیته پیگیری مطالبات بانکها در راستای وظایف ذاتی و قانونی
دیوان محاسبات تشکیل شده است .بر اساس قانون بودجه سال جاری ،بانک مرکزی
موظف است گزارش همکاری یا تخلف بانکها و مؤسسات اعتباری غی ربانکی را به
صورت فصلی به دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.

1978

آفتابنیوز :سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان! با پیشنهاد وزارت راه و
شهرسازی ب رای قیمت بلیت قطار ،ک رایه حمل بار و تعرفههای بندری موافقت کرد .با تفاهم
معاونت حملونقل وزارت راه و شهرسازی و سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان
قیمت بلیت قطار ،نرخ حملونقل مسافر ،نرخ ک رایه حمل بار و تعرفههای بندری بین بین
یزاده معاون حملونقل وزیر راه
 ۲۵تا  ۴۵درصد افزایش یافت .این تفاهمنامه به امضای افند 
و شهرسازی و تابش رییس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان رسیده است.

1978

بلیت قطار هم  ۴۵درصد گران شد

2000

ای رنا :معاون اول رییس جمهور مصوبه م ربوط به حذف معاونان اج رایی و اقتصادی
رییس جمهور از ترکیب کمیسیون اقتصاد دولت را ابالغ کرد .هیأت وزی ران در جلسه
هفتم فروردین ماه امسال ،به استناد اصل ( )۱۳۸قانون اساسی جمهوری اسالمی ای ران
مصوب کرد «معاونان اج رایی و اقتصادی رییس جمهور از ترکیب کمیسیون اقتصاد
دولت حذف شوند» .بر این اساس محسن رضایی معاون اقتصادی و صولت م رتضوی
معاون اج رایی رییس جمهوری از از ترکیب کمیسیون اقتصاد دولت خارج شدند.

1991

حذف محسن رضایی از کمیسیون اقتصاد دولت

با حقوقهایی که شما میگیرید نمیتوانید تاثیر تحریم را درک کنید
بهار نیوز :روزنامه جمهوری اسالمی
نوشت :یک روز که برف سنگینی در حال
باریدن بود ،ناصرالدینشاه هوس درشکه
سواری به سرش زد .دستور داد اتاقک
درشکه را برایش گرم و بساط عیش و نوش
را هم در آن مهیا کنند .آنگاه در حالی که
دو سوگلیاش در دوطرف او نشسته بودند،
به درشکهچی دستور حرکت داد.
کمی که از تماشای برف و بوران بیرون
و احساس گرمای مطبوع داخل کابین
سرخوش شد ،هوس بذلهگویی به سرش
زد و برای آنکه سوگلیهایش را بخنداند،
با صدای بلند به درشکهچی که از شدت
سرما میلرزید ،گفت :درشکهچی! به سرما
بگو ناصرالدینشاه برای تو تره هم خرد
نمیکنه!
درشکهچی بیچاره سکوت کرد...
اندکی بعد ناصرالدینشاه دوباره
سرخوشانه فریاد زد :درشکهچی! به سرما
گفتی؟
درشکهچی که از سردی هوا نای حرف
زدن نداشت پاسخ داد :بله قربان گفتم!
شاه پرسید :خب چی گفت؟
درشکهچی جواب داد :گفت با حضرت
اجل همایونی کاری ندارم ،اما پدر تو رو
درمیارم!
این ،دقیقاً حکایت کسانی است که برای
تحریمها تره هم خرد نمیکنند و مشغول
رجزخوانی و خط و نشان کشیدن برای
این و آن هستند در حالی که مردم گرفتار
فقرند و در پیچ و خم زندگی روزمره
گرفتار و درمانده.
از این بدتر ،رفتار کسانی است که با

استفاده از حاشیه امنی که دارند و با بهره
بردن از مواهب وابسته به کاسبان تحریم
بودن ،هرکس را که سخن از مشکالت
مردم بگوید یا درباره عوارض منفی
تحریمها کلمهای به زبان بیاورد ،متهم به
دشمنی با نظام و انقالب میکنند و اگر
بخواهند قدری تخفیف قائل شوند ،آنها
را به فقدان درک سیاسی متصف میکنند.
مردم ،آثار تأخیر در حل مشکالت مردم
را در افزایش سرسامآور قیمتها میبینند
و فشارهای ناشی از آن را با تمام وجود
لمس میکنند و در همان حال از این
حضرات میشنوند که میگویند کاالها با
قیمت مناسب در اختیار مردم قرار دارند و
مشکالت مربوطه را حل کردهایم.
درباره مذاکرات برجامی ،مردم
هرگز انتظار ندارند مسوولین در برابر
خواستههای غیراصولی آمریکا تسلیم
شوند ،ولی دو خواسته روشن و مشخص
دارند که اگر عملی شوند انتظاری نخواهند
داشت .اول اینکه مسووالن مذاکرات و
متولیان امور سیاست خارجی واقعیتهای
مذاکرات را به صورت شفاف به مردم
بگویند و کاری نکنند که مردم با توسل به
رسانههای بیگانه درصدد به دست آوردن
اخبار پشت پرده باشند.
روشن است که بیگانگان اگر واقعیتی را
در رسانههای خود به اطالع مردم برسانند،
همراه با آن ،اغراض خود را نیز به خورد
آنان میدهند و اهداف شوم خود را دنبال
میکنند .چرا اخبار صحیح را بموقع به
مردم نمیدهید تا مردم احساس نیاز به
رسانههای بیگانه نکنند؟ مردم را محرم

بدانید و از این طریق ،اعتماد عموم را
جلب کنید.
دوم اینکه اگر قرار است مسائل داخلی و
معیشت مردم را به مذاکرات گره نزنید که
قطعاً فینفسه راهبردی منطقی و مطلوب
است ،الزمه این کار اینست که قدرت
مدیریت مناسبی برای حل مشکالت
داخلی و باز کردن گرههای کور مرتبط با
معیشت مردم را داشته باشید.
آنچه از واقعیتهای موجود در عرصه
زندگی روزمره مشاهده میشود ،متأسفانه
اینست که شما از مدیریت مناسب برای
حل مشکالت معیشتی مردم برخوردار
نیستید و تصورتان اینست که با اقدامات
مقطعی از قبیل توزیع کمکهای موقت
که در حکم صدقه دادن است میتوانید
اقتصاد کشور را سروسامان بدهید.اگر
در عرصه مذاکرات به هر دلیل حاضر
نیستید از نقطهنظرات صاحبان تجربه
استفاده کنید ،الاقل در عرصه اقتصاد
و مدیریت از صاحبنظران این رشته و
کسانی که تجربیات موفقی دارند استفاده
کنید و مردم را از شرایط بسیار تلخ
معیشتی نجات دهید .شما با حقوقهای
باال و مزایای باالتر ،نمیتوانید فشارهای
اقتصادی تحمیل شده بر زندگی مردم را
درک کنید .مردم ایران انقالب کردهاند
تا فاصله وحشتناک میان درشکهچی و
ناصرالدینشاه را از بین ببرند .این فاصله
طبقاتی برای مردم قابل تحمل نیست.
مسووالن برای آنکه ثابت کنند مردمی
هستند ،حقوقها و مزایای خود را با مردم
تقسیم و مثل مردم زندگی کنند.

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات

(شرحمختصر؛تهیهمصالحوساختقبورآمادهجنبگلزارشهدا)به شماره 2001005674000006

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد؛

را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

«آهن آالت ضایعاتــی موجود در انبارهــای مجتمع خود را به میزان  3000تُن»

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

از طريق مزايده عمومي واگذار نمايد.
لذا كليه متقاضيان مي توانند جهت اخذ اسناد مزايده به وبسایت این شرکت به نشانـــی www.geg.ir
بخش مناقصه و مزایده مراجعه و اسناد مذکور را دریافت نمايند.

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  1401/02/07می باشد.

مهلت تحويل پاكات ساعت  9الي 14روز دوشنبه مــورخ  1401/02/19در محــل دفتركميسيون
معـامالت مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد .ضمنا ً بازديد از اقالم مربوطه روز شنبه مورخ
 1401/02/17مقرر شده است .شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات
بدون نیاز به ذکر دلیل و جبران خسارت مختار می باشد.

                       کمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (شرح مختصر  عملیات ؛آبرسانی
به فضای سبز با تانکر آبرسان) به شماره  2001005674000003را 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
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  1401/01/31می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :تا ساعت  12:00روز پنج شنبـــــه تاریخ 1401/02/08

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  12:00روز دوشنبه تاریخ 1401/02/19

زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  14:30روز سه شنبه تاریخ 1401/02/20

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها
آدرس :سیرجان -بلوار شهید زندی نیا حوزه معاونت خدمات شهر تلفن 034422338102
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس 02141934

مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز سه شنبـه  تاریخ 1401/02/27
زمان بازگشایـی پاکت ها :ساعت  15:30روز چهارشنبه  تاریخ 1401/02/28

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:
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 :
سی
دفتر ثبت نام 88969737 :و 85193768
دمرییت ارتباطات شهرداری رجان
جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

آگهي مناقصــه عمومـــي
شمـــاره  /1401/06ع

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد«ارائه خدمات مشاوره مهندسی ،نظارت عاليه
و كارگاهي طرح ها و پروژه های مدیریت های دفتر فنی و اصالح خطوط تولید» خود را از طريق برگزاري
مناقصه عمومي به شرکت مهندسین مشاور دارای گواهينامه صالحيت ارائه خدمات مشاوره با رتبه یک در
رشته «صنايع فلزات اساسي و ماشين سازي» و یا گواهينامه صالحيت ارائه خدمات مشاوره با رتبه یک
در رشته «كانه آرايي و فرآوري مواد» از سازمان مديريت و برنامهريزي كشور واگذار نمايد .لذا متقاضيان
ميتوانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الكترونيكي  WWW.GEG.IRبخش مناقصه و مزایده مراجعه
نموده و اسناد مذکور را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان دانلود نمايند .مهلت تحويل
پاكات ساعت  9الي  14روز یکشنبه مــورخ  1401/02/25در محــل دفتركميسيون معـامالت مجتمع و يا
دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد .ضمنا ً جلسه پرسش و پاسخ روز یک شنبه مورخ 1401/02/18

مقرر شده است و حضور در جلسه الزامی می باشد .شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول یا رد هر يك
از پيشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار ميباشد.
                       

دمرییت ارتباطات شهرداری سیرجان

مناقصه شهرداری سیرجان ( نوبت  دوم )

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات آبرسانی
به فضای سبز با تانکر آبرسان

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت  18:00روز شنبـه تاریخ 1401/02/17

مناقصه شهرداری سیرجان ( نوبت  اول )

تهیه مصالح و ساخت قبــور آماده جنب گلــزار شهـدا

شمـــاره   /1401/06ز

دفتر ثبت نام  88969737و 85193768

دو تا زاپاس داری پارک کن!

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

آگهي مزایــده عمومـــي

درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir
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تابناک :آیتاهلل رییسی در بیستمین سفر استانی خود ،چهارشنبه این هفته هم راه
با برخی اعضای دولت به قزوین سفر م یکند .سیدصولت م رتضوی معاون اج رایی رئیس
جمهور از سفر رئیس جمهور به استان قزوین در روز چهارشنبه خبر داد در پی سفرهای
استانی رییس جمهور نشس تهایی بهمنظور پیگیری اج رای مصوبات این سفرها با حضور
مسووالن عالی استانها و نمایندگان وزارتخانهها و دستگاهها برگزار م یشود تا روند اج رای
مصوبات بررسی و در این خصوص تصمیم گیری شود.

عصر ایران :دکتر نسترن کشاورز محمدی -در علم ارتقای
سالمت ( )health promotionبی عدالتی یک عامل خطر
مهم سالمت تلقی می شود و دو کلمه سالمت و عدالت تواما در
ادبیات سالمت مورد استفاده قرار می گیرد.
در ادبیات بینالمللی ارتقای سالمت به خصوص سازمان
) صراحتا از اهمیت
(
جهانی بهداشت حداقل از سال
و لزوم عدالت به عنوان پیش نیاز سالمت سخن گفته شده است،
 ،منشور ارتقای سالمت اوتاوا
به عنوان مثال بيانیه آلماآتا در
 ،بیانیه مکزيک
 ،بيانیه کنفرانس سانزوال در سال
در
 .3عالوه بر آن تحقیقات
درباره ارتقاي سالمت در سال
جهانی و حتی داخلی نیز بارها این مساله را مورد تاکید و تایید
قراداده است به طوریکه امروزه یک حقیقت ثابت شده است که
ناعدالتی اجتماعی ( ناعدالتی در دسترسی به فرصتها و امکانات
حیاتی زندگی مثل آموزش ،غذا ،هوا و آب سالم ،خدمات بهداشتی
درمانی) منجر به ناعدالتی در سالمت می شود .یعنی افرادی که
برخوردارترند سالم تر خواهند بود.
مواجهه مکرر با ناعدالتی با عث ایجاد احساس بد و فشار
روانی (عصبانیت ،سرخوردگی ،احساس کم ارزشی ،احساس طرد
شدگی ،احساس تبعیض) میشود .این فشارها منجر به استرس،
اضطراب و یا افسردگی میشود که خود منشأ رفتارهای غیر
سالمی چون ،پرخوری ،سیگار کشیدن ،مصرف مواد و مشروبات
الکلی برای فرار از احساسات ناخوشایند مزمن میشود.
در ضمن رابطه استرس با اختالل عملکرد قبل و عروق،
سیستم ایمنی و نیز مغز و لذا بیماریهای ناشی از آن مانند سکته
های قلبی و مغزی ،سرطان و بیماریهای خودایمنی ثابت شده
است .از طرفی ناعدالتی باعث عدم دسترسی کافی افراد ضعف
تر جامعه به آب  ،درامد ،غذا ،مسکن ،خدمات بهداشتی درمانی
میشود در نتیجه فرد امکان زندگی سالم و اجتناب از خطرات
سالمت را ندارد.
"داد" گستری از موثرترین استراتژی های ارتقای سالمت جامعه
با توجه نقش مهم شرایط زندگی در سالمت ،یکی از
راهکارهای مهم توصیه شده سازمان جهانی بهداشت برای بهبود
شرایط سالمت " ،توزیع عادالنه قدرت ،پول و منابع" است.
از این رو میتوان گفت "داد" گستری از مؤثرترین استراتژی
های ارتقای سالمت جامعه است .عدالت اجتماعی برای تضمن
دسترسی عادالنه افراد جامعه و چه بسا دسترسی بهتر و بیشتر
افراد محروم جامعه مهمتر از ارایه خدمات بهداشت درمانی برای
کاهش مرگ و میرهای زودرس و ابتالء به بیماریهای افراد
محروم جامعه است .لذا توجه و اقدام جهت بهبود وضعیت عدالت
در جامعه نه تنها از منظر امنیت ملی ،سیاسی و دینی ،از منظر
سالمت نیز امری حیاتی است.

عکس :سید محسن فروزنده

برخوردارتر ها سالمترند

کمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر

