
4
شماره 701

22 تیر 1401 شهر

ایسنا: رییس دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان گفت: متاسفانه درصد ماسک زدن در کشور 
به زیر ۴۰ درصد تنزل پیدا کرده که خبر خوبی نیست.دکتر وحید محمدی شاهرخی در آیین 
اختتامیه اولین جشنواره ملی عصر کرونایی در رفسنجان اظهار کرد: طی دو سال کرونا همه 
اقشار همچون بخش سالمت از جان گذشتگی کردند و با تمام مشکالتی که کرونا برای کل 
دنیا داشت، کشورمان از این امتحان الهی موفق بیرون آمد.وی به افزایش موارد ابتال به کرونا در 
روزهای گذشته در کشور اشاره کرد و افزود: جهشی که در ویروس امیکرون رخ داد از قدرت 

بیماری زایی باالتری برخوردار است و درگیری ریوی آن هم بیشتر است.  

استفاده از ماسک 
به کمتر از ۴۰ 

درصد رسیده است

 رتبه اول ایجاد اشتغال متعلق به سیرجان است
براساس    )GDP(اقتصاد شهرستان سیرجان برنامه ریزی شهرستان سیرجان گفت:  در جلسه شورای  رودری  جعفر 
گزارش مرکز آمار حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان است که ۱۶ درصد )GDP( استان است که شهرستان سیرجان در این 
خصوص بعد از کرمان و رفسنجان در جایگاه سوم قرار دارد.به گفته او، شهرستان سیرجان در بخش کشاورزی بعد از 
جیرفت در رتبه دوم و در بخش صنعت رتبه سوم بعد از کرمان و رفسنجان را به خود اختصاص داده است. ضمن آنکه 
در بخش خدمات بعد از کرمان در جایگاه دوم قرار دارد.رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان تاکید کرد: 

اگر سیرجان زنجیره معدنی را تکمیل کند ظرفیت بزرگ اقتصادی برای این شهرستان و استان ایجاد می شود.

نگارخانه  نمایشگاه  افتتاح  مراسم  حاشیه  در 
راز، اعضای شورای شهر سیرجان بهمراه مدیران 
آموزشی  کالس های  برپایی  روند  از  شهرداری، 

این مجموعه فرهنگی و هنری بازدید کردند.
شهرداری  ارتباطات  مدیریت  گزارش  به 
شورای  رییس  نایب  صادقی  امین  سیرجان، 
شورا  عضو  کاظمی  بهمراه حجت  شهر  اسالمی 
معتمدی  محمد  فرهنگی،  کمیسیون  رییس  و 
معاون  بهرامی  مهدی  شهردار،  قائم مقام  زاده 
سیرجان  شهرداری  منابع  و  مدیریت  توسعه 
با  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  رییس  و 
شرکت  ضمن  شورا،  فرهنگسرای  در  حضور 
)بتول  آبرنگ  آثار  نمایشگاه  افتتاحیه  آیین  در 
پورفریدونی( و آثار بافت و رنگ )نرگس رنجبر 
کالس های  برگزاری  روند  نزدیک  از  کرانی( 

آموزشی را مورد بازدید و بررسی قرار دادند.

در  شورا  فرهنگسرای  مدیر  بهره مند  مهدی 
خصوص  در  توضیحاتی  ارایه  با  بازدید  این 
فرهنگسرا  آموزشی  برپایی کالس های  چگونگی 
تصریح  شهروندان،  حضور  و  استقبال  میزان  و 
و  تبیین  با  شورا  فرهنگسرای  مجموعه  کرد: 
و  پژوهشی  نیازسنجی  اساس  بر  آینده  به  نگاه 
آموزشی، کالس های مهارت هایی که در ارتباط 
اجتماعی،  فرهنگی،  مختلف  موضوعات  با 
که  می کند  برگزار  خانوادگی  و  هنری،مهارتی 
ویژه  به   مختلف  اقشار  چشمگیر  استقبال  با 
کنندگان  استفاده   و  شده  مواجه  ها  خانواده 
کارگاه های  از  کالس ها،  در  شرکت  بر  عالوه 
صورت  به   نیز  فرهنگسرا  این  خانواده  مشاوره 
رایگان استفاده می کنند. وی با اشاره به استقبال 
متنوع  کالس های  از  شهروندان  چشمگیر 
فرهنگی و هنری فرهنگسرا در ترم های مختلف 

استفاده  با  شورا  فرهنگسرای  مجموعه  افزود: 
استودیو  همچون  موجود  بالقوه  ظرفیت های  از 
کارگاه های  و  راز  نگارخانه  تئاتر،  پالتو  ضبط، 

مشاوره خانواده، این مجموعه را به محلی برای 
دورهمی های فرهنگی و هنری تبدیل کرده که 
قرار گرفته  اهالی فرهنگ و هنر  استقبال  مورد 

عالقه  از  نفر  هزار  از  بیش  ترم  هر  در  و  است 
مندان در رشته های مختلف را پوشش می دهد 
گفتنی است نمایشگاه آبرنگ و رنگ و بافت در 

نگارخانه راز فرهنگسرای شورا از ۱۸ تیر لغایت 
از  تا ۱۲ و عصرها  از ساعت ۹  تیر صبح ها   ۲۱

ساعت ۱۷ تا ۲۰ میزبان عالقه مندان است.

در سال هاي اخیر بهره گیري از روش هاي نوین 
ارتباط  تعامل و  مدیریتی در روابط عمومي ها و 
سبب  ها  رسانه  و  مردم  با  شرکتها  دوسویه 

بالندگي، پویایي و ارتقاي آنها شده است.
شرکت  مدیران  کاری  های  سیاست  شک  بی 
فرآوری مس درخشان تخت گنبد، حافظ اعتبار 
از  و  است  بوده  شرکت  مجموعه  نامي  خوش  و 
عمومي  روابط  مهم  نقش  به  توجه  با  رو  همین 
با  تنگاتنگ  ارتباطی  مردم،  اعتماد  جلب  در 
رسانه  با  شایسته  تعامل  و  شهری  مسئوالن 
انتخاب  مسبب  محلی  های  رسانه  خصوصا  ها 
سوی  از  بومی  عمومی  روابط  مدیر  هوشمندانه 
بهبهانی،  مهندس  همچون  کاربلد  مدیرانی 

و   سیرانی  مهندس  شجاع،  جوان  مهندس 
مهندس زرسنج گردیده است.

آنچه که تاکنون از مجموعه روابط عمومی آن 
شرکت شاهد بوده ایم عملکرد درست و داشتن 
روحیه پاسخگویی،  مردم مداری و پذیرنده افکار 
نظر  مورد  که  آنچه  بتواند  تا  است  بوده  عمومي 

شهروندان فهیم سیرجانی است را محقق کند.
ایجاد ُحسن رابطه و تفاهم متقابل با همشهریانی 
که سالها در کنار مدیر روابط عمومی بومی، تلخ 
گام هاي  مي تواند  اند  گذرانده  را  ایام  شیرین  و 
ارائه  و  نقصان ها  شناسایي  زمینه  در  موثري 
آنها  کردن  برطرف  براي  مناسب  راهکارهاي 
باشد.  داشته  پی  در  را  ارشد  مدیران  سوی  از 

درخشان  مس  فرآوری  شرکت  عمومي  روابط 
عنوان  این  به  که  کوتاهی  مدت  در  گنبد  تخت 
قبولی،  قابل  تا حد  توانسته  است  منصوب شده 
عملکرد مجموعه پرتالش شرکت که سکاندارش 
مدیرانی با درایت و موتور محرکه اش کارگران و 
رانندگان و کارمندانی پرتالش و خستگی ناپذیر 

هستند را به اطالع مردم سیرجان برساند. 
های  پیچ  کردن  برطرف  همچون؛  اقداماتی 
هشداردهنده،  عالیم  نصب  جاده،  خطرناک 
هوایی،  اورژانس  اندازی  راه  جهت  در  همیاری 
همکاری در پروژه عظیم گازرسانی به خانوارهای 
ساکن در منطقه چهارگنبد، ساخت خانه پزشک 
شماره ۲ بلورد، احداث ساختمان جامع سالمت 

بلورد ، برگزاری جلسات و مراسم های مختلف ، 
 اهمیت به اعیاد و مناسبت های ملی و مذهبی و ...

مردم  خواست  که  برسانیم  اطالع  به  است  الزم 
به  عمل  خصوص  در  شرکت  آن  از  سیرجان 
فوق  موارد  به  تنها  اجتماعی  های  مسوولیت 

خالصه نمی شود.
ای که فی  و شایسته  ارتباط چندسویه  با  اما   
مابین مدیر روابط عمومی با رسانه های محلی، 
برقرار  سیرجانی  شهروندان  و  ادارات  مدیران 
شده است، قطعا در آینده بازهم  شاهد اتفاقاتی 
مثبت از طرف آن شرکت در جهت فراهم کردن 
شهروندان  و  چهارگنبد  اهالی  خاطر  رضایت 

سیرجانی خواهیم بود.

در حاشیه مراسم افتتاح نمایشگاه نگارخانه راز،

  ارزیابی مثبت  فعالیت های فرهنگسرای شورا

چند سطری خطاب به مدیران شرکت فرآوری مس درخشان تخت گنبد؛

روابط عمومی بومی؛ انتخابی هوشمندانه، تعاملی شایسته

صفحه 3
خیابانها آسفالت

جوشکـاری سیــار
َفنس ِکشی- تعمیر در و پنجره - اجرای سایه بان و...

09135320842-09132794372

          آگهی مناقصه عمومی )دو مرحله ای( 

       خرید 80 عدد غلتک خط تولید مورد نیاز

 کارخانه نورد بردسیر شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان 
شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در نظر دارد نسبت به؛

 خریــد 80 عدد غلتک خط تولیــد 
مورد نیاز کارخانه نورد بردسیر شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان   از طریق مناقصه عمومی 
دو 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، حداکثر تا تاریخ   1401/05/08  

ساعت 14:00 نسبت به ارسال پاکات اقدام نمایند. بدیهی است بعد از تاریخ فوق به هیچ 
درخواستی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

* مدارک الزم جهت ارسال :

نامه اعالم آمادگی، مدارک مربوط به چک لیست ارزیابی تامین کنندگان، پیش نویس قرارداد خرید 

به همراه ضمانت نامه بانکی به مبلغ 2.000.000.000 ریال

) sjsco.ir (.دانلود مدارک از سایت مجتمع جهان فوالد سیرجان قسمت خرید و فروش- مناقصات(

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 تماس: 034-42251193

 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.

واحد تدارکات و خرید شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان

رپرتاژ معتمدی

رپرتاژ تخت گنبد

تولیدی و بازار مبل امام علی )ع(

 سرویس چوب کامل ویژه جهیزیه عروس شامل؛

بوفه بزرگپا تختیمیز جلو مبلیمیز ناهارخوریرختکن،جاکفشی

تشک طبی فنریمبـــل کمد لباسی سرویس خواب میز آرایش

اول قیمت ها را مقایسـه کنید

این فرصت بی نظیر را از دست ندهید
خرید کنید، تخفیف بگیرید و اشانتیون ببرید

همگی یکجا : 37/800/000 تومان

 انتهای بلـوار اصلی حجـت آبــاد  
0 9 1 2 4 1 5 8 0 0 1

فروش، نصب، سرویـس،شــارژ گـــاز و 

نقد و اقساطلولـه کشی زیرکار

کولرهای گـازی اسپلیت
خیابان وحید - روبروی فروشگاه  افق  کوروش

فروشگاه اسپلیت صالحی
4 2 3 3 8 7 8 8 - 0 9 1 6 4 4 5 8 3 3 5  

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

0913 278 3052/0913 145 2643
5036 230 0919 خدائی
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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    www.setadiran.ir به آدرس  الکترونیکی دولت )ستاد(  تدارکات  درگاه سامانه 
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 1401/04/22 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشاراسنادمناقصه تا  ساعت 18:00 روز شنبـه  تاریخ 1401/05/01
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه  تا ساعت 19:00 روز سه شنبـه  تاریخ 1401/05/11

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 14:00 روز چهارشنبــه  تاریخ 1401/05/12 
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:   5077  4232 )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 تجدید مناقصه عمومــی یک مرحله ای
  تهیـــه مصالــح و اصالح معابــر  منطقـــه 2 شهـــری

 شهرداری سیرجان در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی خدمات

)شرح مختصر؛ تهیــه مصالـح و اصالح معابـر  منطقــه 2 شهــری ناریــه   ( 

2001005674000050  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 
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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    www.setadiran.ir به آدرس  الکترونیکی دولت )ستاد(  تدارکات  درگاه سامانه 
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 1401/04/22 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشاراسنادمناقصه تا  ساعت 18:00 روز شنبـه  تاریخ 1401/05/01
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه  تا ساعت 19:00 روز سه شنبـه  تاریخ 1401/05/11

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 13:40 روز چهارشنبــه  تاریخ 1401/05/12 
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:   5077  4232 )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 تجدید مناقصه عمومــی یک مرحله ای  عملیات برداشت، بارگیری 
و دپو مصالح سنگــی از معـدن شهـرداری از طریق انجام عملیات ناریـــه 

 شهرداری سیرجان در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی خدمات
)شرح مختصر؛ عملیات برداشت، بارگیری و دپو 

مصالح سنگــی از معـدن شهـرداری از طریق انجام عملیات ناریـــه   ( 
2001005674000049  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 

لوله بازکنی اعتماد
بازکردن لوله های فاضالب توالت ، آشپزخانه و . . .

6216 669 0913- رضایی


