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دیشب  از  گفت:  کرمان  استان  جاده ای  ونقل  و حمل  راهداری  کل  اداره  راهداری  معاون   
برای  راهداری  ماشین آالت  دستگاه   ۳۵۰ همراه  به  کل  اداره  این  کارکنان  از  نفر  چهارصد 
خدمت رسانی به هموطنان در ۲۵ گردنه برف گیر استان مستقر شده اند.روح االمینی افزود: هم 
اکنون همه محور های مواصالتی استان باز است، اما توصیه می شود از سفر های غیر ضرور پرهیز 
شود.وی گفت: هموطنان قبل از تصمیم به سفر از طریق سامانه ۱۴۱ از آخرین وضعیت جاده ها 

کسب اطالع کنند و در صورت سفر ضروری زنجیر چرخ و سوخت الزم همراه داشته باشند.

لزوم خودداری 
از سفرهای 
غیرضروری

مصرف گاز خانگی در  استان کرمان مصرف گاز خانگی در  استان کرمان 1010 برابر افزایش یافت برابر افزایش یافت
رئیس بهره برداری شرکت گاز استان کرمان، گفت: مصرف گاز استان روزانه ۳۰ میلیون متر مکعب است که ۶۰ درصد آن 
مربوط به بخش خانگی است و افزایش ۱۰ برابری مصرف گاز خانگی را در فصل زمستان شاهد هستیم.علی ابراهیمی با اشاره 
به وضعیت مصرف گاز در استان و افزایش ۱۰ برابری مصرف گاز در فصل زمستان در بخش های تجاری و خانگی، اظهار 
داشت: در زمان حاضر مصرف گاز در استان کرمان عدد باالیی است.وی با بیان اینکه بخشی از این مصرف در بخش صنایع 
است، افزود: البته بخش صنعت روال عادی مصرف را دارد، به تولید استان  کمک و اشتغال ایجاد کرده است اما در شرایط 

فعلی و فصل سرد سال ۶۰ درصد مصرف استان کرمان مربوط به بخش خانگی است.  

خبــر

کرمان  استان  برای  شده  گرفته  نظر  در  سهمیه ی 
سهم  آیا  صورت  این  در  که  است  دیگر  نماینده ی   ۳
دیگری  شهر  با  شراکت  بدون  نماینده  یک  سیرجان 

نیست؟!
شوراهای  و  کشور  داخلی  امور  کمیسیون  سخنگوی 
کمیسیون،  اعضای  که  کرده  اعالم  اخیراً  مجلس، 
تعداد  و  انتخابیه  حوزه های  جدید  محدوده های 
را  مختلف  استان های  برای  نماینده   ۴۰ افزایش 

مشخص کردند.
به گزارش ایرنا؛ علی حدادی در توضیح نشست روز 
در  شوراها  و  کشور  داخلی  امور  کمیسیون  یکشنبه 
طرح  نهایی  بررسی  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس 
تعداد  افزایش  و  انتخابیه  حوزه های  جدول  اصالح 
و  پژوهش ها  مرکز  کارشناس  حضور  با  نمایندگان 
دستگاه های اجرایی در دستور کار قرار گرفت و تعداد 
تعیین  انتخابیه  حوزه های  محدوده  برای  نماینده   ۴۰

شد.
مجلس  در  کشور  داخلی  امور  کمیسیون  سخنگوی 
بر  یافته  افزایش  نمایندگان  تعداد  میزان  به  اشاره  با 
اساس مصوبه این جلسه افزود: بر اساس مصوبه انجام 
نفر،   ۲ اصفهان  نفر،  یک  غربی  آذربایجان  برای  شده 
تهران ۴  نفر، شهرستان های  بوشهر یک  نفر،   ۳ البرز 
نفر قطعی و ۲ نفر ذخیره، چهارمحال و بختیاری یک 
نفر، خراسان جنوبی یک نفر، خراسان رضوی ۲ نفر، 
خراسان شمالی یک نفر، خوزستان ۲ نفر، سیستان و 
بلوچستان ۳ نفر، فارس ۲ نفر، قزوین یک نفر، قم یک 
یک  کرمانشاه  نفر،   ۳ کرمان  نفر،  یک  کردستان  نفر، 
نفر، گلستان یک نفر، مازندران یک نفر، مرکزی یک 
نفر، هرمزگان ۲ نفر، یزد ۲ نفر و لرستان یک نفر به 
تعداد کرسی نمایندگان این استان ها افزوده می شود.

مصوبه  صرفاً  مطلب  این  کرد:  خاطرنشان  حدادی 
کمیسیون بوده و باید در صحن علنی مورد رسیدگی 
قرار گرفته و به تأیید شورای نگهبان برسد تا سپس 

دولت آن را اجرا کند.

حق سیرجان و بردسیر 
اگر کت و شلوار اتوکشیده ی نمایندگی مجلس را به 
سیرجان  که  سال هاست  کنیم،  تشبیه  دامادی  قبای 
دو شهرستان  این  یعنی  هم هستند.  بردسیر هوی  و 
با جمعیتی روی هم نزدیک به نیم میلیون نفر، تنها 
در  شورا  مجلس  در  اشتراکی  به صورت  نماینده  یک 

پایتخت دارند!
این درحالی ست که حق سیرجان است که به عنوان 
یک شهر مهم و استراتژیک دست کم یک نماینده ی 
ادامه  به  قرار  اگر  یا  باشد.  داشته  برای خود  منحصراً 
شراکت با بردسیر است، این دو شهرستان در مجموع 

دو نماینده راهی مجلس کنند. 
انتخابات  از  پیش  ای  دوره  هر  در  همواره  گرچه 
انتخابات  قانون  پیرامون  مباحث  سری  یک  مجلس 
از  ناشی  هم  عمدتاً  که  می شود  مطرح  مجلس  در 
مخالفت  با  و  است  نمایندگان  شخصی  دغدغه های 
شورای نگهبان فراموش می شود اما خود طرح موضوع 
نیست.  بی فایده  بهتر  اندازی  یافتن چشم  برای  لزوماً 
جدی ئی  آرا  ریزش  دلیل  به  کنونی  نمایندگان  شاید 

می کنند،  پیش بینی  خود  انتخابی  حوزه ی  در  که 
دنبال تصویب این طرح باشند که در انتخابات اسفند 
۱۴۰۲ باز هم راهی مجلس شوند حتا اگر در جایگاه 
جز  به  طرح  این  اما  باشند.  ایستاده  سوم  یا  دوم 
به  می تواند  مجلس،  کنونی  نمایندگان  شخصی  نفع 
این  به  بدهد.  دوباره ای  نیز حیات  انتخابی  حوزه های 
معنی که مثال در حوزه ی انتخابی سیرجان و بردسیر 
به  یک  از  نمایندگان  تعداد  افزایش  صورت  در  شاید 
دو، نفعی هم نصیب نماینده کنونی شود و با سی هزار 
رای هم وی بتواند برای بار پنجم راهی مجلس شود 
اما در کنار آن فضای انحصاری ایجاد شده برای او نیز 
ناچار می شکند و دست کم فضای سیاسی سیرجان با 

یک خون تازه سرزنده می شود. 
بحث  دیگر  که  شود  استانی  انتخابات  اینکه  مگر   
اما تا وقتی که نماینده ی هر شهر  چیز دیگری است 
انتخابی  حوزه ی  منافع  که  ملی  منافع  نه  کشور،  از 
می کند،  دنبال  انحصاری  صورت  به  تنها  را  خودش 
شراکت سیرجان با شهرستان بردسیر در داشتن تنها 
این  معنای  به  کشور،  ملی  پارلمان  در  نماینده  یک 
قوه ی  در  موکل  دو  از  نمایندگی  به  وکیل  که  است 

جایی  اگر  حتا  و  کرده  پیدا  حضور  کشور  مقننه ی 
و  باشد  نداشته  هم  تضاد  هم  با  موکل  دو  این  منافع 
باز دست کمش  نکند،  را دچار سردرگمی هم  وکیل 
دنبال کردن  برای  نماینده  از  را  تمرکز  که  است  این 

منافع حوزه ی انتخابی خود می گیرد.
در  دهه ها  این  در  را  آن  عیان  ضرر  که  موضوعی 
از  فراوان  ثروت  با  شهری  که  چرا  دیده ایم  سیرجان 
دلیل  یک  به  تنها  است.  بازمانده  متوازن  توسعه ی 
ساده. نداشتن یک نماینده به صورت انحصاری برای 

شهرستان.
چه بخواهیم و چه نخواهیم نماینده فقط قانون گذار 
ایران  در  نمایندگان  که  است  این  واقعیت  نیست. 
با  مراودات شان  در  که  شده اند  البی گرانی  به  مبدل 
و  بودجه  خودشان  انتخابی  حوزه ی  برای  دولتی ها 
امتیاز و... فراهم می کنند و با همه ی معایب این ماجرا 
و رقابت های خطرناک استانی و ایجاد شکاف ملی، از 
طرفی تا چنین رابطه ای هم برقرار باشد، داشتن یک 
است  نفع سیرجان  به  نه  به صورت شراکتی  نماینده 
و نه به نفع بردسیر. به جز اینکه تمرکز نماینده باید 
تقسیم  این  و  شود  تقسیم  انتخابی  حوزه ی  دو  برای 
عموما هم عادالنه نیست، موضوع دیگر پایمال شدن 
حق دو شهرستان است به ویژه بردسیر که عماًل  انگار 
نداشته اند  نماینده ای  از خود  مردمش  دهه ها  این  در 
و  بوده  تاثیرگذار  که  بوده  رای سیرجان  زیرا همیشه 

رای بردسیری ها را به حاشیه برده است.
طرح  اگر  بار  این  که  جاست  به  و  به حق  بنابراین   
مجلس مصوب شد و سه نماینده به مجموع نمایندگان 
این  نمد هم  این  از  اضافه شد، کالهی  استان کرمان 
و  برسد  بردسیر  و  سیرجان  انتخابی  حوزه ی  به  بار 
نماینده ی  این دو شهرستان هر کدام دست کم یک 
بسیار شهرها  زیرا چه  باشند.  داشته  برای خود  مجزا 
انحصاری  نماینده  این ها  از  با جمعیت هایی کمتر  که 
خودشان را دارند و این عدالت در انتخاب نیست که 
با  نماینده  یک  میلیون جمعیت  نیم  با  شهرستان  دو 
انتخابی بسیار  از حوزه ی  با نماینده ای  برابر  یک رای 

کم جمعیت تر داشته باشند. 

مجلس به دنبال افزایش تعداد نمایندگان

سیرجان و بردسیر تا کی هووی هم باشند! 
      سمیرا سرچمی
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خبــر

      سمیرا سرچمی

خبــر

  حسام الدین اسالملو

رئیس پلیس فتا استان خبر داد؛

افزایش ۳۰ درصدی جرایم فضای مجازی در کرمان
 رئیس پلیس فتا استان کرمان با بیان این که در سال جاری جرایم 
گفت:  است،  داشته  افزایش  درصد   ۳۰ کرمان  استان  در  سایبری 
»کالهبرداری سایبری با ۴۶ درصد، برداشت های غیرمجاز از حساب ها 
بیشترین  درصد،   8 با  مجازی  فضای  مزاحمت های  و  درصد   ۳۱
پرونده های جرایم سایبری در استان کرمان را به خود اختصاص داده  

است«.
جرایم  درصد   9۲ اینکه  به  اشاره  با  رضایی  محمدرضا  سرهنگ 
سایبری در استان کشف شده است، افزود: »۵۲ میلیارد ریال ارزش 
پرونده های کشف شده جرایم سایبری در سال جاری در استان کرمان 

است«.
 وی  مهم ترین دلیل در وقوع کالهبرداری های اینترنتی را اطمینان 
به کالهبرداران بیان کرد: »عدم دانش روز از فضای مجازی و عدم 

سواد رسانه ای مهم ترین دلیل وقوع جرایم سایبری هستند«.
رئیس پلیس فتا استان کرمان ادامه داد: »در یک مورد کالهبرداری 
در فضای مجازی، اعتماد به یک آگهی، ۱۶ شاکی و مالباخته داشت 
تومانی  میلیارد  دو  کالهبرداری  با  و  شناسایی  کالهبردار  فرد  که 

تحویل دستگاه قضایی شد«.
وی با بیان اینکه پویش کودکان سایبری در استان کرمان در حال 
مجازی  فضای  کاربران  از  عمده ای  »بخش  گفت:  است،  برگزاری 

کودکان و نوجوانان هستند و باید آگاهی الزم را به آنها داده شود«.
رضایی با اشاره به اینکه در این پویش تصمیم داریم شیوۀ صحیح 
استفادۀ دانش آموزان و کودکان از فضای مجازی را به آن ها آموزش 
بدهیم، بیان کرد: »والدین باید نسبت به ورود فرزندان خود به فضای 
مجازی حساس باشند، این موضوع را پیگیری کرده و در این فضا از 

فرزندان خود مراقبت کنند«.
جرایم  شیپور،  و  دیوار  مانند  سایت هایی  در  اینکه  بیان  با  وی 
انجام  سایت ها  این  در  که  »تخلفاتی  گفت:  است،  زیاد  کالهبرداری 

می شود، توسط کاربران است و افراد باید هوشیار باشند«.
بانکی  اینکه در سال جاری حدود 9۶۴ حساب  به  اشاره  با  رضایی 
است،  شده  تعلیق  مالباختگان  اطالع  و  جرم  ایجاد  از  بعد  بالفاصله 
افزود: »کرمان رتبۀ سوم کشور در حوزه کشف جرایم سایبری را دارد 
و در بسیاری از پرونده های جرایم سایبری در استان کرمان مجرم در 

استان دیگری بوده که عمل مجرمانه را انجام داده است«.
دارد،  وجود  مجازی  فضای  بر  اطالعاتی  اشراف  اینکه  بیان  با  وی 
گفت: »مردم درصورت گم کردن تلفن همراه و یا سرقت آن، بالفاصله 
سیم کارت گوشی خود را بسوزانند و شبکه های اجتماعی را که روی 
گوشی خود داشتند بر روی گوشی جدید نصب کنند تا از سوءاستفاده 

از آن ها جلوگیری شود«.
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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.
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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 تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده )ودیعه( 

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

3-عالقمندان 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 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

آگهــی مزایــده عمومـــی
 شمــاره: 1401/20/ز

»یکصد و چهل  شرکت معدني و صنعتي گل گهر در نظر دارد 

از  را  با عیار 65.00 درصد«  )140( هزار تن گندله سنگ آهن 

از   FOB با شرایط تحویل به صورت  بارکو بندر عباس  اسکه 

طریق برگزاری مزایده عمومی به فروش برساند. لذا متقاضیان 

مي توانند به منظور دریافت اسناد مزایده و همچنین اطالع از 

 www.geg.ir  :شرایط مزایده به وبسایت این شرکت به نشانی

بخش مناقصه و مزایده مراجعه نمایند. 

                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

الزم به ذکر است پاکات پیشنهادی می بایست حداکثر تا ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 1401/10/26 به نشانی: دفتر 

کمیسیون معامالت مجتمع سیرجان  )کیلومتر 50 جاده شیراز( تحویل داده شود. تاریخ بازگشایی پاکات رأس ساعت  10:00 

روز سه شنبه مورخ 1401/10/27  در محل دفتر کمیسیون معامالت مجتمع سیرجان خواهد بود


