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شماره 725
14 دی1401 خبر

طبق تفاهم نامه معاونت امور مطبوعاتی و اطالع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
با معاونت تجارت و خدمات وزارت صمت در خصوص اعطای وام خرید کاالی ایرانی به 
اصحاب رسانه؛ خبرنگاران، صاحبان امتیاز و مدیران مسئول رسانه ها می توانند با مراجعه به 
حساب کاربری خود در سامانه جامع رسانه های کشور )بخش خبرنگاران/ درخواست های 

روزنامه نگاری( نسبت به ثبت درخواست برای بهره مندی از این تسهیالت اقدام کنند.

آغاز ثبت نام وام 
خرید کاال

 برای خبرنگاران

خبــر  آمار مرگ ومیر موج هشتم کرونا باال نخواهد بود آمار مرگ ومیر موج هشتم کرونا باال نخواهد بود
رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت با بیان این که بیش از 99 درصد موارد جدید ابتال به کرونا در جهان، 
مربوط به زیرسویه های مختلف اومیکرون است، یادآور شد: »زیرسویه های جدیدی که اخیرا در کشورهای مختلف گسترش 
یافته اند و چند نمونه از موارد ابتال به آن ها در ایران نیز شناسایی شده است، همگی زیرسویۀ اومیکرون هستند که سرایت پذیری 
آن ها از اومیکرون اولیه که موج زمستانۀ سال گذشته را ایجاد کرد، تا حدودی بیشتر است، ولی شدت بیماری زایی آنها در حد 

همان اومیکرون است«.

مناسبت سومین سالگرد شهادت سپهبد شهید 
مراسم  گذشته  روز  عصر  سلیمانی  حاج  قاسم 
گهرزمین  توسط شرکت سنگ آهن  بزرگداشتی 
و با حضور برخی مسوولین استانی و شهرستانی 

در سایت این شرکت برگزار شد.
نماینده  علیدادی  المسلمین  و  حجت االسالم 
امام جمعه کرمان ضمن  و  استان  فقیه در  ولی 
تشکر از مجموعه گهرزمین به دلیل برگزاری این 
قاسم  »شهید  که  نکته  این  به  اشاره  با  مراسم، 
یتیم و مظلوم متالطم  از دیدن اشک  سلیمانی 

می شد که این موضوع نشان دهنده روحیه واالی 
ایشان بود«، عنوان نمود: روحیه شهید حاج قاسم 
در  بود.  خداترسی  و  اخالص  از  مملو  سلیمانی؛ 
که  داشتند  واالیی  و  بلند  نگاه های  ایشان  واقع 
و  ماندگار  نامش  شد  سبب  ویژگی ها  همین 

جاودان شود.
اهمیت  به  اشاره  با  ادامه  در  کرمان  امام جمعه 
رمز  گفت:  امری  هر  انجام  در  کوشش  و  تالش 
موفقیت در هر کاری توسعه، تکمیل و پیشرفت 
است. زمانی می  توان گفت پیشرفت وجود دارد 

که از هر لحاظ توسعه یافته  باشیم. این در حالی 
است که پیشرفت؛ نتیجه نهایی هر کاری است 
و  پیشرفت  مسیر  که  است  سربلند  کشوری  و 

توسعه را به خوبی طی نماید.
مجموعه  که  کرد  امیدواری  ابراز  پایان  در  وی 
گهرزمین مثل همیشه مسیر پیشرفت و توسعه 
را به خوبی سپری نماید؛ به گونه ای که دیگران 
در علم و فناوری نیازمند کشور شما باشند و این 

موضوع قطعا شدنی است.

شهید  های  گهرزمین:رشادت  مدیرعامل 
سلیمانی فراموش نشدنی است*

مراسم،  این  در  گهرزمین  مدیرعامل  همچنین 
مقام  در خصوص  میهمانان  به  خیرمقدم  ضمن 
حاج  قاسم  شهید  گفت:  دل ها  سردار  شامخ 
سلیمانی شخصیت محبوب و وارسته ای داشتند 
مقام معظم رهبری  از  پیروی  با جدیت  همواره  و 
را سرلوحه کار خود قرار می دادند.وی با اشاره 
به رشادت های سردار شهید سلیمانی در دوران 
دفاع مقدس گفت: شهید حاج قاسم سلیمانی یکی 

از محورهای اساسی و اصلی در دوران دفاع مقدس 
به خصوص در عملیات های فتح المبین، کربالی 
۵، مرصاد و ... بودند. مدیرعامل گهرزمین با بیان 
اینکه شهید سلیمانی از روحیه واالیی برخوردار 
دوره های  در  آنکه  وجود  با  ایشان  افزود:  بودند، 
از  را  زیادی  دوستان  دشمن؛  با  جنگ  مختلف 
دست دادند، اما مردانه و به صورت شبانه روزی از 
میهن اسالمی و مردم کشورمان دفاع و پاسداری 

کردند.
وی با بیان اینکه »خوشبختانه امروز کشورمان 

چشمگیر  پیشرفت های  نظامی  حوزه  در  ایران 
همانگونه  گفت:  است«،  داشته  قابل توجهی  و 
از  بسیاری  دفاع مقدس  دوران  در  می دانید  که 
کمک  عراق  کشور  به  نظامی  لحاظ  از  کشورها 
می کردند تا ایران شکست بخورد، اما امروز ایران 
از خاکش  اینکه حتی یک وجب  بدون  اسالمی 
و  محکم  سرافراز،  شود؛  تسخیر  دشمن  توسط 
این مراسم، یکی  پایان  ایستاده است. در  پایدار 
از مداحان اهل بیت)ع( در وصف شهید سلیمانی 

به مدیحه سرایی پرداخت

امام جمعه کرمان در مراسم بزرگداشت سردار دلها که توسط شرکت گهرزمین برگزار شد عنوان نمود:

روحیه شهید سلیمانی مملو از اخالص و خداترسی بود

بنای تاریخی، فرهنگی و بی نظیر بادگیر چپقی  
دیرینگی  و  قدمت  از  بخشی  گویای  سیرجان، 
فرهنگ و تاریخ شهر است که طی سالهای اخیر 
این ابنیه ی تاریخی با وعده بسیاری از مسوولین 
شهری برای حفظ و بهسازی، در دستور کار قرار 
برنامه  بنا  این  برای  گرفت و زیرساخت  مناسب 
از چند صباحی به  اما متاسفانه پس  ریزی شد 
دالیلی نامعلوم به دست فراموشی سپرده شد.در 

همین رابطه شهرداری سیرجان پیشگام شده و 
سبز،  فضای  ایجاد  همچون  مدونی  برنامه های 
و  امام)ره(  خیابان  تا  فرهنگی  گذر  و  پیاده راه 
مجموعه  این  مرمت  و  بهسازی  منظور  به  را   ...
گهرزمین  آهن  سنگ  شرکت  و  گرفت  نظر  در 
فرمانداری  حضور  با  ای  نامه  تفاهم  طی  نیز 
،شهرداری و اداره میراث فرهنگی  مشارکت در 
اما  شد.  دار  عهده  را  تاریخی  بنای  این  مرمت 

انگار در همچنان بر روی همان پاشنه همیشگی 
می چرخد و بازهم در آستانه سال نو، تا امروز 
عملیاتی عمرانی و مرمتی در جوار بادگیر چپقی 
تعطیالت  در  بازهم  احتماال  که  نیستیم  شاهد 
نوروز 1402 عدم بازدید گردشگران  و مسافران 
نوروزی و تاسف رهگذران و شهروندان سیرجانی 
بنای  این  شوربختانه  باشیم.  گر  نظاره  باید  را 
روز  شده    رها  خود  حال  به  تاریخی  ارزشمند 

به روز فرسوده تر شده و به مکانی مخروبه براي 
تجمع و حضور ولگردها و معتادان تبدیل خواهد 
شد. مسووالن محترم بایستی در راستای مرمت 
و حفظ  این بادگیر برنامه ریزی، نظارت عالی، 
با  ای  بایسته  و  شایسته  همکاری  و  همفکری 
یکدیگر داشته باشند.) خصوصا چهار نهاد امضا 
از آن  نامه(البته شنیده ها حاکی  تفاهم  کننده 
را  برنامه های خود  بودجه و  است که شهرداری 

در خصوص تملک امالک این محدوده تا پایان 
سال جاری به اتمام رسانده و با همراهی  شرکت 
گهرزمین ، فرمانداری، اداره میراث فرهنگی باید 
امالک محدوده بادگیر تخریب شده و در زمان 
اندک باقیمانده تا پایان سال این اقدام ارزشمند 
و ماندگار به سرانجام برسد.در همین رابطه هفته 
آینده گزارش کاملی از صحبت های طرفین این 

تفاهم نامه در سخن تازه منتشر خواهد شد

صفحه 2بادگیر چپقی همچنان در انتظار مرمت و محقق شدن وعده ها
?
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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 

2001093866000004 جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. شمـــاره مناقصــــه: 
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1401/10/13 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 19:00 روز شنبـه  تاریخ 1401/10/24
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز سه شنبـه  تاریخ 1401/11/04

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 09:00 صبح روز چهارشنبــــه  تاریخ 1401/11/05 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس:  شهرستان سیرجان، شهر پاریز، بلوار جمهوری، شهرداری پاریز، دبیرخانه      تلفن:   3211  4239 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

شهرداری  اپرزی دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای 
ذوب مخلوط مواد نسوز و تبدیل آن به مس بلیستر باالی 95 درصد

 شهرداری پاریز در نظر دارد مناقصه عمومی دو مرحله ای  انجام عملیات ذوب مخلوط مواد نسوز، مواد سرد 

و لجن کارخانه لیچینگ از موجودی مجتمع مس سرچشمه و خاتون آباد  و تبدیل آن به بلیستر باالی 95 درصد  
در کارگـــاه شهـــرداری پاریـــز را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

آگهي مناقصه عمومي تجدیدشده )نوبت دوم( 
شمــاره  1401/46/ع

» طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی  شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد پروژه 
دو دستگاه نوار نقاله در خطوط 1 و2 و3 و چهار دستگاه هاپر و بلت فیدر در خطوط 4 و 5 و6 و 7 مدیریت 
فرآوری« خود را از طریق برگزاري مناقصه عمومي به پیمانكار واجد شرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان 
مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به وبسایت این شركت به نشانی WWW.GEG.IR بخش مناقصه و 
مزایده مراجعه و اسناد مذكور را به همراه فرم پرسشنامه ارزیابي تأمین كنندگان دانلود نمایند. آخرین 
معـامالت  دفتركمیسیون  محــل  در  مــورخ 1401/10/25  یكشنبه  روز  پاكات ساعت 14  تحویل  مهلت 
مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مركزی تهران مي باشد. بازدید از محل اجراي موضوع مناقصه و حضور در جلسه 
پرسش و پاسخ روز یكشنبه مورخ 1401/10/18 مقرر شده است. شایان ذكر است فرمت ضمانت نامه 
های مورد تهیه می بایست عینأ مطابق با فرمت ارائه شده در اسناد مناقصه باشد. شركت معدني و صنعتي 
گل گهر در قبول یا رد هر یك از پیشنهادات بدون نیاز به ذكر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد. 
                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

آگهی  فراخوان مرحله دوم مناقصـه عمومی یک مرحله ای
 تامین نیروی انسانی جهت انجام امــور خدمـات عمومــی و منشـی گری 

دانشکــده علــوم پزشکــی سیرجان و واحدهای تابعه
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سیرجان در نظر دارد مرحله دوم مناقصه عمومی یک مرحله ای 

تامین نیروی انسانی جهت انجام امور خدمات عمومی و منشی گری دانشکده علوم پزشکی سیرجان و واحدهای تابعه 
به شماره 2001092962000039 را از طریق سامانه تداركات الكترونیكی دولت برگزار نماید.كلیه مراحل برگزاری مناقصه 
ازدریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاكت ها از طریق درگاه سامانه تداركات الكترونیكی 
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 مذكور و دریافت گواهی امضای الكترونیكی را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ  انتشار مناقصه در سامانه :  روز چهارشنبه 1401/10/14  

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 14:45 روز پنج شنبه تاریخ 1401/10/22 
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 14:45 روز سه شنبه تاریخ 1401/11/04                               

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 9 روز چهارشنبه تاریخ 1401/11/05 
زمان  جلسه توجیهی : ساعت 10 روز شنبه مورخ 1401/11/01

جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت ها به آدرس ذیل مراجعه نمایند. 
الف: آدرس : بلوار سید جمال جنب پارک ترافیك دانشكده علوم پزشكی و تلفن : 42340625 

اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(
 دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

روابط  عمومی دانشکده علوم پزشکی سیرجان
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مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان

فراخوان تجدید مزایده محدود 
 شهرداری سیرجان در نظر دارد 

)باقیمانده پالک 792 فرعی از 5087 اصلی واقع در تقاطع بلوار هجرت و خیابان وحید دارای کاربری 

مسکونی که فقط قابلیت الحاق به دو پالک 4145 فرعی از 5087 اصلی و پالک 20908 فرعی از 5087 

اصلی دارد ( را از طریق مزایده محدود  و با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به 

نشانی setadiran.ir  بین دو پالک فوق به فروش برساند.شماره مزایده: 2001005674000006

تاریخ انتشار آگهی: 1401/10/14                                                                           تاریخ بازدید: 1401/10/17  الی  1401/10/29  
مهلت دریافت اسناد مزایده تا تاریخ: 1401/10/25 ساعت 14:00                                                تاریخ بازگشایی: 1401/11/08
مهلت ارسال پیشنهاد: 1401/10/14 الی 1401/11/06 ساعت 14:00                                 تاریخ اعالم به برنده: 1401/11/09

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:
1-برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تداركات الكترونیكی دولت می باشد و كلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده )ودیعه( 

ارسال قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امكان پذیر می باشد.
2-كلیه اطالعات امالک و مستغالت شامل مشخصات، شرایط و نحوه واگذاری د راسناد مزایده موجود می باشد.

3-عالقمندان به شركت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الكترونیكی) توكن( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند. 
مركز پشتیبانی و راهبردی سامانه: 021-41934

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

قیمت پایه )ریال(مساحتمشخصات پالکردیف

101/3532/432/000/000  متر مربعباقی مانده پالک 792 فرعی از 5087 اصلی1


