
گرچه  کشور  اهل شمال  پزشک 
۳۸ سال پیش ، پس از ۳۲ سال 
محوطه  در  خیرخواهانه  فعالیت 
بیمارستانی در سیرجان به خاک 
خطه  این  مردم  اما  شد  سپرده 
و  خاطر  و  یاد  که  دادند  نشان 
تعداد  هر  گذشت  با  او  خدمات 

سال، خاک نمی گیرد.
در  سیرجان  مسئوالن  و  مردم   
نکوداشت  مراسم  کرمان  استان 
اهل  که  کردند  برگزار  را  پزشکی 
های  سال  و  بود  کشور  شمال 
زمان مرگ در  تا  را  مهم عمرش 
دریغ  بی  خدمات  شهرستان  این 

درمانی و خیرخواهانه ارائه کرد.
 ۳۲ آنکه  باوجود  چطور  اینکه 
سال از درگذشت این پزشک می 
گذرد هنوز مردم یاد این پزشک 
حدیث  خود  دارند  می  گرامی  را 
برای  تواند  می  که  است  مفصلی 

باشیم  پزشک  چه  ما  از  خیلی 
چه در هر شغل دیگری سرمشق 
ثروت  دنبال  پزشک  این  باشد؛ 
مبنای  و  نبود  شخصی  اندوزی 
مردم  به  کمک  هایش  فعالیت 
چقدر  هر  و  بود  نیازمندان  بویژه 
سال هم که بگذرد نام دکتر حاج 
تاریخ  علی حاج صادقی در طول 
بر زبان ها جاری و ساری خواهد 

بود.
به  پزشک  این  از  مردم  هنوز 
از  بخشی  و  کنند  می  یاد  نیکی 
خانه اش که به ثبت ملی رسیده 
تبدیل  موزه  به  است  قرار  نیز 
لنگرود  اهل  پزشک  این  شود؛ 
استان گیالن بود که سال ۱۳۳۱ 
محروم  مناطق  به  خدمت  برای 
 ۱۳۶۹ سال  تا  و  شود  می  اعزام 

در  بوده  وی  مرگ  زمان  که 
سیرجان کار و زندگی می کند.

خدمت  سال   ۳۸ از  پس  وی 
ساخت  و  سیرجان  مردم  به 
در  )ع(  رضا  امام  بیمارستان 
منطقه فقیرنشین این شهر یعنی 
اردیبهشت  هشتم  در  بدرآباد، 
۱۳۶۹ به علت ناراحتی قلبی دار 
محوطه  در  و  گفت  وداع  را  فانی 
بود  ساخته  خود  که  بیمارستانی 

به خاک سپرده شد.
پزشک  این  از  زیادی  خاطرات 
با  کتابی  همچنین  شده؛  یاد 
عطشان  در  دریایی  قلبی  عنوان 
وصف  در  که  شده  منتشر  کویر 
در  وی  عملکرد  و  شخصیت 
دستیگری  پردازد؛  می  زندگی 
امور  انجام  و  مستمند  بیماران  از 
بارز  های  ویژگی  جمله  از  خیر 

وی خوانده می شود.

سیرجان  شهر  شورای  رییس 
پل  بعنوان  رسانه ها  گفت: 
مسووالن  و  مردم  بین  ارتباطی 
کامل،  و  دقیق  رسانی  اطالع  با 
منتشر  را  شهری  فعالیت های 
برسانند. مردم  اطالع  به   و 

شورای  عمومی  روابط  گزارش  به 
حسن  سیرجان،  شهر  اسالمی 
روز  علنی  نشست  در  خدامی 
از  قدردانی  ضمن  دوشنبه، 
شرکت های  همکاری  و  مشارکت 
شرکت  همچون  گل گهر  منطقه 
گل گهر،  صنعتی  و  معدنی 
فوالد  و  آهن  توسعه  و  گهر زمین 
در اجرای پروژه های شهری مانند 
ورودی از سمت شیراز، احداث باغ 

ایرانی، سالن همایش ها و مجموعه 
آبی دلفین، افزود: پیگیری تسریع 
فاضالب  پروژه  اجرای  روند  در 
معابر  آسفالت  راستای  در  شهری 
توسط شهرداری و انجام پروژه های 
دارد. قرار  کار  دستور  در   عمرانی 

شک  بدون  کرد:  تصریح  وی 
عمران شهری یکسری مشکالت و 
حین  را  محدودیت ها  و  چالش ها 
انجام پروژه به همراه دارد که صبر 
شهروندان  همکاری  و  تحمل  و 
امکانات  از  مردم  تا  دارد  الزم  را 

شوند. بهره مند  مطلوب   شهری 
با  سیرجان  شهر  شورای  رییس 
به  در حال حاضر  اینکه  به  اشاره 
یک  ساعت  هر ۳۲  میانگین  طور 
می شود،  آسفالت  عمومی  معبر 
یکی  آسفالت  موضوع  شد:  یادآور 
شورا  اعضای  مهم  دغدغه های  از 
سرعت  رابطه،  این  در  و  است 
اجرای آسفالت به نحو قابل قبولی 
از شهرهای  اکنون یکی  رسیده و 
 نمونه استان در این حوزه هستیم.

نشست  این  در  است  گفتنی 
اعضای شورای شهر ضمن بررسی 
بیان  به  مردمی،  نامه های  و طرح 
مهم  موضوعات  و  نظرات  نقطه 

شهری در دستور کار پرداختند.

خدماتپزشکشمالیدرسیرجانخاکنمیگیرد

خدامی رییس شورای اسالمی شهر سیرجان گفت: 

لزوم اطالع رسانی دقیق از فعالیت های شهری

سخِن همشهریان:
سالم به مخاطبان سخن تازه

بازار سنتی سیرجان رسم  تو  که  معبر جدیده  مورد سد  یه  این هم 
شده است!برخی از کسبه جلوی مغازه شون ۱/۵ متر از معبر عمومی 
 !! بساط کردنشان  برای  پله درست میکنن  بازار(   )از ورودی۴ متری 
 مردم بیچاره هم باید تو صف و آهسته رد بشن که به هم برخورد نکنن. 

 # پیام مردمی#

سخِن همشهریان:
عکسارو  مطلبو  این  میشه  اگه  تازه  سخن  خوبه  نشریه  و  پیج  به  نباشید  خسته  و  سالم 
سی  مساجد،پشت  های  مجتمع  جنب  سینا  ابن  خیابان  انتهای  ساکنین  ما  بدید   انتشار 
این  نمیشه   اینجا  به  رسیدگی  هیچ  متاسفانه  شهر  مرکز  ه  چسبیده   اینجا  هستیم  جی   ان 
هم  را  آشغاال   حتی  هیچ  نکردن  کار  هیچ  ولی  سبز  فضا  بشه  قراره  ساله  چند  قسمت 
ولگرد سگهای  تجمع  برای   محلی  وضعه،شده  همین  همیشه  نمیکنن  جمع   درست 

بخدا یه دور اینجا بزنید حالتون بهم میخوره با اینکه این محل خیلی خانوار زندگی میکنن جمعیتش زیاده 
 ،یه فضا سبز حقشون نیست؟ اگه میشه انتشار بدید شاید یه فکری هم به حال این محل کردن.ممنون

# پیام مردمی#
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کرونا نزولی شده است
و  ابتال  و  شده  کنترل  خوبی  به  هفتم  »پیک  گفت:  بهداشت  وزیر 
فروکش  حال  در  هم  مرگ ومیر  موج  و  و  دارد  نزولی  روند  بستری 
کردن است«.بهرام عین اللهی با توصیه به تزریق ُدز یادآور اظهار کرد: 
»وجود عوارض ُدز چهارم بیش تر شایعه سازی است. ۶۰ نفر از بهترین 
با کرونا هستند و تمامی جوانب  دانشمندان در کمیته علمی مقابله 

تزریق دوز یادآور بررسی می شود«.
وی افزود: »تزریق ُدز یادآور مهم است. چون در فصل سرما، تهویه 
بازگشایی  هم  دانشگاه ها  و  مدارس  و  است  کمتر  بسته  فضاهای  در 
می شوند«.وی گفت: »شش مرکز تولید واکسن کرونا در کشور مشغول 
صادرات  آماده  که  داریم  واکسن  ذخیرۀ  میلیون   ۵۰ هستند.  کار  به 

است که مثال اکنون مقداری از آن را به ونزوئال صادر کردیم«.
او ادامه داد: »برای هر نوع عامل خارجی )ویروس( تولید واکسن در 
کشور  انجام می شود. ایران جزو شش کشور برتر مبارزه و کنترل کرونا 
واکسیناسیون  امر  در  ایران  که  کردند  اذعان  ژنو  اجالس  در  و  است 

موفق بوده و رشد اقتصادی خوبی داشته است«.
ر اساس آخرین نقشۀ رنگ بندی رسمی کشور که پنجم شهریورماه 
توسط وزارت بهداشت منتشر شد، در حال حاضر رنگ کرونایی 7 شهر 
در استان کرمان قرمز )بسیار پرخطر( ، ۹ شهر نارنجی )پرخطر( و 7 

شهر زرد )نسبتا پرخطر( است.
مطابق آخرین رنگ بندی اعالم شدۀ وضعیت کرونا در استان کرمان، 
در حال حاضر شهرستان های »کرمان«، »زرند«، »راور«، »کوهبنان«، 

»بردسیر«، »سیرجان« و »نرماشیر« در وضعیت قرمز قرار دارند.
»شهربابک«،  »انار«،  »رفسنجان«،  شهرستان های  کرونایی  رنگ 
»منوجان«  و  جنوب«  »رودبار  »بم«،  »ارزوئیه«،  »بافت«،  »رابر«، 
»ریگان«،  »فهرج«،  کرونایی  وضعیت  و  است  شده  اعالم  نارنجی 
»جیرفت«، »عنبرآباد«، »فاریاب«، »کهنوج« و »قلعه گنج« زرد است.

»انار«،»بافت«،  »رفسنجان«،  شهرستان های  کرونایی  وضعیت 
»ارزوئیه« و »منوجان« که تا هفتۀ گذشته قرمز بود، اکنون با بهبود 

روند بیماری، به رنگ نارنجی تغییر کرده  است.
و  است  کرده  تغییر  نارنجی  به  زرد  از  »شهربابک«  کرونایی  رنگ 
»جیرفت« و »قلعه گنج« هم که تا هفتۀ گذشته جزو مناطق نارنجی 

کرونایی قرار داشتند، اکنون در وضعیت زرد قرار گرفته اند.
بنا به اعالم روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، تا عصر جمعه 
چهارم شهریورماه، ۱۲۵ بیمار قطعی مبتال به کرونا در بیمارستان های 
نفر در  ابتدای شیوع کرونا در کشور، ۵7۹۳  بودند.از  بستری  استان 

استان کرمان به دلیل ابتال به این بیماری جان باخته اند.
همچنین تاکنون دو میلیون و ۳۵7 هزار و ۴7۰ نفر از جمعیت باالی 
۱۲ سال در استان کرمان دوز اول واکسن کرونا، دو میلیون و ۹۲ هزار 
و ۱۹۱ نفر دوز دوم، ۹۲۴ هزار و ۲۴۵ نفر دوز سوم و ۸۸ هزار و ۲۴۵ 

نفر هم دوز چهارم واکسن کرونا را تزریق کرده اند.

    خبر

انهدام باند قاچاق موادمخدر در سیرجان
فرمانده انتظامی استان کرمان از انهدام باند ۴ نفره حمل و توزیع موادمخدر 
سیرجان  پلیس  عملیات  در  آنان  مخفیگاه  از  تریاک  کیلو   ۲۰۰ کشف  با 
خبر داد.سردار عبدالرضا ناظری گفت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر 
شهرستان سیرجان با انجام کار اطالعاتی از فعالیت یک باند حمل و توزیع 
موادمخدر که در طی چند روز اخیر قصد انتقال یک محموله موادمخدر از 
شرق کشور به استان های مرکزی را داشتند مطلع و موضوع را در دستور 

کار قرار دادند.
دپوی  محل  اطالعاتی  عملیات  یک  طی  ماموران  رابطه  این  در  افزود:  او 
موادمخدر را در یکی از محله های شهر سیرجان شناسایی و ضمن هماهنگی 
قضائی با همکاری پلیس مبارزه با موادمخدر استان در بازرسی از این منزل 

۲۰۰ کیلو تریاک کشف و ۲ متهم را دستگیر کردند.
نیز ماموران ۲ متهم  این عملیات  ادامه  انتظامی استان گفت: در  فرمانده 
دیگر مرتبط با این باند را نیز در یکی دیگر از نقاط شهر سیرجان دستگیر 
بعدی  بازجویی های  در  که  کردند  توقیف  را  پژو  خودروی  دستگاه  یک  و 
محموله های  زمینه حمل  در  باند  یک  قالب  در  متهمان  این  شد  مشخص 
مرکزی  استان های  از  زیادی  شمار  به  کشور  شرق  از  مخدر  مواد  سنگین 

فعالیت داشته اند.
جهت  باند  این  اعضای  اطالعاتی  واکاوی  اینکه  به  اشاره  با  سردارناظری 
شناسایی دیگر افراد مرتبط با آنان ادامه دارد، تصریح کرد: پلیس در عرصه 
البته  روز تالش خواهد کرد که  موادافیونی شبانه  توزیع  و  با حمل  مقابله 
کاهش  و  پلیس  با  همکاری  با  می توانند  مردم  خود  را  آن  اصلی  نتیجه 

زمینه های اعتیاد در جامعه لمس کنند. 

کشف ۸ هزار لیتر سوخت قاچاق از یک 
دستگاه کامیون 

فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان از توقیف یک دستگاه کامیون آکسور 
حامل سوخت و کشف ۸ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در این شهرستان خبر 

داد.
سرهنگ مرتضی امیرسبتکی اظهار کرد: مأموران پلیس آگاهی شهرستان 
یکشنبه شب حین کنترل خودروهای عبوری در محور بندرعباس - سیرجان 
این کامیون  از  بازرسی  از  به یک دستگاه کامیون مشکوک شدند که پس 
متوجه جاسازی ۸ هزار لیتر گازوئیل قاچاق به طرز بسیار ماهرانه در کف 

اتاق کامیون شدند.  
سوخت  ریالی  ارزش  کرد:  تصریح  سیرجان  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
کشف شده دو میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال است که در این رابطه یک نفر 
شد.  معرفی  قضایی  مراجع  به  قانونی  مراحل  سیر  جهت  و  دستگیر  متهم 
وی اضافه کرد: مبارزه با قاچاق به ویژه قاچاق سوخت در اولویت ماموریت 

فرماندهی انتظامی شهرستان قرار دارد.

    خبر
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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 1401/06/02 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 18:00 روز شنبـه تاریخ 1401/06/12
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز سه شنبـه  تاریخ 1401/06/22

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 15:00 روز چهارشنبه  تاریخ 1401/06/23 
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  4132 )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

تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای
خرید یک دستگاه غلطک پنوماتیک

 شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات
 )شرح مختصر ؛خرید یک دستگاه غلطک پنوماتیک(

به شماره 2001005674000109  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

رپرتاژ گهر زمین
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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 1401/06/02 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 18:00 روز شنبـه تاریخ 1401/06/12
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز سه شنبـه  تاریخ 1401/06/22

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 14:40 روز چهارشنبه  تاریخ 1401/06/23 
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  4132 )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

تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه مصالح و اجرای
ترمیم سنگ فرش معابر  منطقه 1

 شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات
 )شرح مختصر ؛تهیه مصالح و اجرای ترمیم سنگ فرش معابر منطقه 1(

به شماره 2001005674000108  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

آگهی فراخوان ثبت نام عضویت در هیئت مدیره  و بازرسی اتحادیه صنف کابینت سازان سیرجان؛

)نوبت آخر- بر اساس ماده ۲۸ اصالحی آئین نامه اجرایـی برگزاری  انتخابات اتحادیه های صنفی و 
با استناد به بند ۶ صورتجلسه مورخ 1401/05/05 کمیسیون نظارت بر اصناف شهرستان سیرجان(

بدینوسیله به اطالع کلیه اعضا زیرمجموعه اتحادیه صنفی فوق الذکر می رساند در صورت تمایل به 
عضویت در هیئت مدیره و بازرسی این اتحادیه )ضمن رعایت تبصره یک ماده 22 قانون نظام صنفی( با 
همراه داشتن اصل شناسنامه، کارت ملی، پروانه کسب معتبر و مدرک تحصیلی حداقل دیپلم ) برای افراد فاقد 

 از تاریــخ 1401/0۶/1۲  به مدت 10 روز سابقه هیئت مدیره(
نسبت به مراجعه به سامانه ایرانیان اصناف و بارگزاری عکس متقاضی به همراه مدارک ذکر شده فوق 

اقدام و ثبت نام نمایند.
هیئت اجرایی ربگزاری انتخابات اتحادهی اهی صنفی شهرستان سیرجان

آگهـی   مزایده شمـاره  1401/001/م.ع

» سه دستگاه خودرو به شرح جدول ذیل «  
متعلق به خود را از طریق برگزاری مزایده عمومی  به فروش رساند. 

لذا کلیه متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده به آدرس الکترونیکی www.parizpishro.ir مراجعه و اسناد مذکور 
را از قسمت مناقصه و مزایده دانلود نمایند . مهلت تحویل پاکات روز یکشنبه مورخ 1401/06/20 در محل دفتر مرکزی شرکت 
واقع در سیرجان، محله کوی فرهنگیان، بلــــــوار پیـــــروزی، طبقه همکف، پالک 36، کدپستی7816947838- دبیرخانــــــه

آقای اسدی می باشد. ضمناً بازدید در روز دوشنبه مورخ 1401/06/14 از ساعت 8 الی 13 برای متقاضیان بالمانع می باشد.

امور حقوقی و قرارداداهی شرکت اپرزی پیشرو صنعت توسعه

 شرایط شرکت در مزایده :
1-سپرده شرکت در مزایده به یکی از صورت های ذیل :

*چک تضمینی بانکی در وجه شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه
*ضمانت نامه بانکی معتبر به نفع شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه)ضمانت نامه شرکت در مزایده مورد قبول است(

*واریز وجه نقد به شماره حساب  10/3309211/1  بانک رسالت و ارائه اصل فیش واریزی 
2-شرکت در مزایده برای هریک یا کلیه ماشین آالت مجاز است.

*این  شرکت در قبول یا رد کلیه یا هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.
* مدت اعتبار قیمت پیشنهادی دو ماه از تاریخ گشایش پاکت ها می باشد.

*هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
* متقاضیان می توانند جهت بازدید کسب اطالعات فنی با شماره 09135009432 آقای قربانی تماس حاصل نمایند.

•جهت کسب اطالعات درخصوص مزایده با شماره 41424328-034 تماس حاصل نمایید.

شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه در نظر دارد؛

قیمت پایه)ریال(تضمین شرکت در مزایده)ریال(شماره پالکمدل )سال(نوع خودروردیف

50/000/000870/000/000 ایران - 75 / 866ب 139258وانت زامیاد1

50/000/000850/000/000 ایران - 75 / 448 ب 139254وانت دوکابین -مزدا2

50/000/000920/000/000 ایران - 75 / 941 ب 139291وانت دوکابین-مزدا3


