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شهر غوره نشده 
را مویز نکنید

حضور فعال شرکت های منطقه 

گل گهر در رویداد ملی عصر امید

نامه سرگشاده سخن تازه  به سرپرست جدید فرمانداری سیرجان؛

 دنده  را عوض کنید،آقای فرماندار
       ارگان ها و اداره هایی در سیرجان هستند که فقط یک نام خشک و خالی اند و در عمل بودجه ای ندارند که فعالیتی در راستای مسوولیت شان انجام بدهند.  

 برای جدی تر اجرا شدن طرح های عمرانی در سیرجان و آبادانی شهر الزم است که نقش نظارتی-هدایتی فرمانداری را بر شورا و شهرداری سیرجان دوباره اعمال کنید.
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دهان فرهنگ سیرجان شیرین نمی شود

مصایب زنان در موسیقی

صفحه  5 

آگهی مزایده عمومی تجدید شده 
شماره : 1401/05/ز

                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

شركت معدني و صنعتي گل گهر در نظر دارد:
 60 هزار تن کنسانتره سنگ آهن با  عیار 67.50 درصد را از 
 FOB اسكه شهید رجائی بندر عباس با شرایط تحویل به صورت

از طريق مزايده عمومی به فروش برساند. 
و  مزايده  اسناد  دريافت  منظور  به  توانند  مي  متقاضيان 
 www.geg.ir سايت  به  مزايده  شرايط  از  اطالع  همچنين 

بخش مناقصه و مزايده مراجعه نمايند. 

الزم به ذكر است پاكت پيشنهادی می بايد حداكثر تا ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 1401/03/23  به آدرس: 
دفتر كميسيون معامالت مجتمع سيرجان  )كيلومتر 50 جاده شيراز( تحويل داده شود. تاريخ بازگشايی پاكات رأس 
ساعت  10:00 روز سه شنبه مورخ 1401/03/24 در محل دفتر كميسيون معامالت مجتمع سيرجان خواهد بود.

401 / T / 010   آگهی مناقصـه عمومی شماره
شرکت سنگ آهن گهرزمین در نظر دارد:

تهیه مواد، پخت و توزیع غذای روزانه برای کارکنان سایت خود 
را با مشخصات در اسناد مناقصه 

از طريق برگزاری مناقصه عمومی به شركتهای واجد شرايط واگذار نمايد.
 1401  /03  /16 تاریــــخ  از  اسنـاد،  دريافت  جهت  حوزه  اين  در  توانمند  های  شركت  از  لذا 

لغایــــــت 21/ 03/ 1401 دعوت به عمل می آيد.
بلوار آرش غربی، پالک 12،  بلوار آفريقا،  : تهران،  محـــل دريافــــت و تحويــــل اسنــاد مناقصــــــه 

شركت سنگ آهن گهر زمين
الزم به ذكر است مهلـــت تحويــــــل پاكـــت ها به دبيرخانه مركزی تهران تا ساعت 15 روز یک شنبه مورخ 

29/ 03 /1401 می باشد.
شايان ذكر است شركت كنندگان محترم بايستی جهت خرید اسناد مبلغ 000. 000 .3 ریال را به شماره 

شبای IR680150000001137800200075  واريز نمايند.
0 9 2 1 3 0 1 4 8 3 1 شماره تماس جهت كسب اطالعات بيشتر: 

401 / T / 009   آگهی مناقصـه عمومی شماره
)دومرحله ای( شرکت سنگ آهن گهرزمین

شرکت سنگ آهن گهرزمین در نظر دارد:
شیرین سازی شورابه های خروجی از پیت معدن روباز خود را با ظرفیت

  120.000   ppm   فاز اول 20 لیتر در ثانیه و شوری متوسط 
از طريق مناقصه عمومی دو مرحله ای

 به شركتهای صاحب صالحيت دارای تجربه و تکنولوژی واگذار نمايد.
لذا از شركت های توانمند در اين حوزه جهت دريافت اسنـاد ارزيابی، از تاریــــخ 17/ 03/ 1401 

لغایــــــت 21/ 03/ 1401 دعوت به عمل می آيد.
بلوار آرش غربی، پالک 12،  بلوار آفريقا،  : تهران،  محـــل دريافــــت و تحويــــل اسنــاد مناقصــــــه 

شركت سنگ آهن گهر زمين

الزم به ذكر است مهلـــت تحويــــــل پاكـــت ها به دبيرخانه مركزی تهران

 تا ساعت 15 روز یک شنبه مورخ 29/ 03 /1401 می باشد.

تمدید مناقصه عمومی دو مرحله ای 
» برق رساني از پست GIS به پست برق )اتاق کنترل( کارخانه احیاء مستقیم 

» EPC شماره دو مجتمع جهان فوالد سیرجان به صورت

 آگهی تمدید مناقصه عمومی دو رمحله ای )شماره 1401-88(

پيرو آگهی شماره 1401/82 مورخ1401/02/21» مناقصه عمومی دو مرحله ای برق رساني 
از پست GIS به پست برق )اتاق كنترل( كارخانه احياء مستقيم شماره دو مجتمع جهان فوالد سيرجان 

به صورت EPC « بدين وسيله به اطالع  ميرساند
 مهلت ارسال اسناد مناقصه تا روز سه شنبــه مورخ 1401/03/31 تمدید شده است

ضمنا جهت دريافت اسناد مناقصه به سايت  SJSCO.IR مراجعه نماييد .
جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره )84335206-021( سرکار خانم نادرنژاد تماس حاصل نماييد.

واحد بازرگانی رشکت کانی مس- )دمرییت رطح رپوژه اهی مجتمع جهان فوالد سیرجان(



سخِن همشهریان؛ انعکاس
باسالم خدمت عوامل نشریه مردمی سخن تازه 

صبح شنبه ۰۱/۲/۳۱یک گوشی موبایل جهت ارسال به تهران تحویل تیپاکس سیرجان دادم جدای 
ازهزینه حدودهشتادهزارتومنی زمان تحویل بسته به مقصدراحداکثرظهریکشنبه اعالم کردند درصورتی 
که تاروزچهارشنبه باتماسی که با شعبه تیپاکس تهران داشتم گوشی تحویل گیرنده نشده بود خواستم 

ازهمین رسانه اعالم کنم که آیانهادی ،اداره ای ،مسئولی ناطربرعملکرد تیپاکس هست ؟
و اینکه چرا تاریخ تحویل در مقصد را اشتباه اعالم کردین؟

   #انتقاد#حق#مردم#است #پاسخگویی # وظیفه #مسووالن
شماره 695

11 خرداد1401 خبر

2

دستگیری سارق و کشف دپوی اموال مسروقه در سیرجان
فرمانده انتظامی سیرجان از دستگیری یک سارق و اعتراف به ۲۳ سرقت 

اماکن خصوصی به ارزش ۵ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.
سرهنگ مرتضی امیر سبتکی گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت از اماکن 
خصوصی در مناطقی از سطح شهر سیرجان ماموران پاسگاه انتظامی محمود 
آباد با تالش شبانه روزی و انجام اقدامات اطالعاتی یک متهم را شناسایی و 

آن را در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کردند.
 وی افزود: این سارق در مواجهه با اسناد و مدارک موجود به ۲۰ فقره 
سرقت اماکن خصوصی اعتراف کرد و محل دپوی اموال مسروقه شامل درب 
و پنجره، آهن آالت ،کابل برق، کپسول گاز ،ابزار و آالت ساختمان سازی به 

ارزش ۵ میلیارد ریال کشف شد.

ایجاد #مزاحمت درفضای مجازی جرم است
هرگونه ایجاد مزاحمت و سلب آسایش در فضای مجازی جرم بوده و برابر 
قانون با مجرم برخورد می شود به گونه ای که طبق ماده 64۱ قانون مجازات 
اسالمی هرگاه کسی در فضای مجازی برای اشخاص ایجاد مزاحمت کند به 

حبس محکوم می شود.

هیچ مورد آبله میمونی در کشور گزارش نشده است
بهداشت:  وزارت  واگیر  بیماری های  مدیریت  مرکز  مراقبت  اداره  رئیس 

تاکنون هیچ موردی از آبله میمونی در کشور گزارش نشده است.
در حال حاضر وزارت بهداشت مبادی مرزی را کنترل می کند و کسانیکه در 
مرزها تب و بثورات پوستی دارند،  ارزیابی و بررسی می شوند و اگر نیاز باشد 

از آن ها تست گرفته می شود.

   اخبار کوتاه

حجت االسالم  مراسم  این  در 
نماینده  حسینی؛  محمود  سید 
جمعه  امام  و  فقیه  ولی 
با اشاره به فداکاری و  سیرجان 
نقش آفرینی مردم بویژه خانواده 
معظم شهدا در به ثمر رسیدن 
انقالب و دفاع از ارزش های نظام 
و ایستادگی برابر استکبار جهانی، 
تصریح کرد: مردم ولی نعمت اند 
و مسووالن در هر رده و جایگاهی 
رفع  و  گره گشایی  فکر  به  باید 
مشکالت مردم باشند و باید کار 
آنها در هر اداره ای بدون امروز و 
فردا کردن، در سریعترین زمان 

ممکن انجام شود.
شهباز  همچنین  ادامه  در 
مردم  نماینده  حسن پور؛ 

مجلس  در  بردسیر  و  سیرجان 
قدردانی  ضمن  اسالمی  شورای 
تالش های  و  زحمات  از 
خستگی ناپذیر سهراب بهاالدینی 
بررسی  گفت:  سابق،  فرماندار 
مردم  مشکالت  به  رسیدگی  و 
باید در دستور کار قرار گیرد و 
امیدوارم همانطور که با درایت و 
مدیریت شروع کردیم، از آب و 
هوا و زمین برای این شهر خلق 

ثروت شود.
بهاالدینی  سهراب  سپس 
تصدی  طی  گفت:  فرماندار  
شهرستان  ویژه  فرمانداری 
خطوط  خود  برای  سیرجان، 
قرمز و برنامه هایی تعریف کردم 
که یکی از مهمترین آن اعتقاد 

والیت  اصل  به  راسخ  التزام  و 
مقدس  نظام  ارزش های  و  فقیه 

جمهوری اسالمی بود.
یعقوبی  علی  دکتر  همچنین 
ویژه  فرمانداری  سرپرست 
شهرستان سیرجان در این مراسم 
ضمن قدردانی از حضور مدیران 
و معاونین استانی و شهری بیان 

کرد: مسوولیت سنگینی به بنده 
از  بتوانم  امیدوارم  و   محول شد 
و  خطیر  مسوولیت  این  عهده  
در  مدیران  همکاری  با  سنگین 
راستای خدمت به مردم سربلند 
برای  خوبی  خدمتگزار  و  بوده 

مردم شهرم باشم.
امنیتی  سیاسی  معاون  جاللی 

استانداری کرمان دیگر سخنران 
آیین تکریم و معارفه سرپرست 
شهرستان  ویژه  فرمانداری 
سیرجان، با اشاره به فرمایشات 
بر  مبنی  رهبری  معظم  مقام 
جهاد تبیین که راه را برای نسل 
اقتصاد  این  و  کنیم  باز  جوان 
امروز ما اقتصاد سوداگری است 
اگر  گفت:  اسالمی،  اقتصاد  نه 
امروز توسعه نامتوازن در استان 
جریان  مرهون  می شود،  دیده 
حاکمیت لیبرالی بوده که مشکل 
امروز  است  مدیریتی  سبک  از 
شود  حاکم  انقالبی  تفکر  باید 
در  و  قاسم  حاج  مکتب  در  و 
است. انقالبی  مکتب   دکترین 

دکتر یعقوبی پور در مراسم آیین تکریم و معارفه عنوان کرد:

 امیدوارم در راستای خدمت به مردم سربلند شوم

محوریت  با  امید  عصر  ملی  رویداد 
شرکت های  جوانان،  برای  فرصتی  ایجاد 
شرکت های  و  سرمایه گذران  دانش بنیان، 
بزرگ از ایده آرایی تا جذب سرمایه، با حضور 

رئیس مجلس شورای اسالمی افتتاح شد.
به  گل گهر  صنعتی  و  معدنی  شرکت 
جهان فوالد  گهرزمین،  شرکت های  همراه 
سیرجان، توسعه آهن و فوالد گل گهر، گهر 
روش، نظم آوران، آرمان گهر در این رویداد با 
راه اندازی غرفه، شرکت مدیران و کارشناسان 
ارائه  و  پنل های تخصصی  و  در همایش ها 
دستاوردها و توانمندی های مرتبط در منطقه 
نمایشگاه  و  ملی  رویداد  این  در  گل گهر، 

حضوری فعال دارند.

این رویداد بزرگ که توسط دانشگاه آزاد 
اسالمی  کشور و با شعار هزار گروه پژوهشی 
هزار  استارتاپ؛  و  ایده  هزار  زیرساخت،  و 
شرکت فناور و خالق، در حال برگزاریست، 
با حضور ۲۳۰ مجموعه صنعتی و دانشگاهی 
کشور آغاز به کار کرده و تا یازدهم خرداد در 
مصالی امام خمینی)ره( تهران ادامه خواهد 

داشت.
الزم به ذکر است دانش پژوهان، فعاالن حوزه 
دانش و فناوری و نوآوری می توانند هر روز از 
ساعت ۱۰ تا ۱۸ با حضور در این رویداد با 
و  رایزنی کرده  و  شرکت کنندگان گفتگو 
آنها آشنا شوند.  با دستاوردهای  از نزدیک 
گفتنی است شرکت گل گهر در کنار حضور 

در این رویداد و نمایشگاه، با تاکید بر رویداد 
توسعه ایده های فناورانه گل گهر، فرصت ارائه 
ایده را نیز برای عالقه مندان فراهم کرده تا 

صنعتی  فناوری های  حوزه  در  فعال  افراد 
بتوانند از فرصت حمایت های مادی و معنوی 

این شرکت بهره ببرند.

با راه اندازی غرفه و حضور در پنل های تخصصی صورت گرفت؛

حضور فعال شرکت های منطقه گل گهر در رویداد ملی عصر امید

به  سری  دارم  خواهش  معبر  سد  واحد  محترم  مسئول  از  همشهریان؛  سخِن 
موتورسیکلت،یخچال،ماشین  تعمیرگاه  شده  روها  پیاده  بزنند،کل  مقداد  خیابان 
لباسشویی،موتورهای کشاورزی و پارکینگ نمایشگاه های خودرواگر یک خانم یا 
کودک بخواد از چهارراه مهدیه تا خیابان آیت اهلل سعیدی پیاده برود یا مجبوره از 
خیابان عبور کنه که هزار خطر داره یا باید دوومیدانی با مانع بلد باشه!همچنین 
راهنمایی و رانندگی محترم نظارتی داشته باشند بر پارک کردن دوبله که چه عرض 
کنم سوبله در این فاصلهآیا این مشاغل پر سر وصدا و مزاحم باید در مرکز شهر 

باشند؟#انتقاد#حق#مردم#است #پاسخگویی # وظیفه #مسووالن

 موج جدیدی از کرونا 
تا سه ماه آینده نخواهیم داشت

اساس  بر  گفت:  کرونا  کشوری  علمی  کمیته  دبیر    
ماه  سه  تا  که  می رسد  بنظر  متخصصان  پیش بینی های 
آینده موج جدیدی از کرونا و افزایش چشمگیری در ابتال 
به این بیماری نداشته باشیم و پیش بینی موج جدید کرونا 

در فصول سرد سال برای کشور، سخت و دشوار است.
نهمین  و  شصت  حاشیه  در  جماعتی  حمیدرضا  دکتر 
جلسه کمیته علمی کشوری کرونا افزود: در حال حاضر در 
آسیا و اروپا، موارد ابتال به کرونا و مرگ و میر ناشی از آن، 
ثابت و رو به کاهش است در حالیکه در برخی کشورهای 
آفریقایی و آمریکایی، شاهد افزایش ابتال به زیرسویه های 

اُمیکرون مانند BA۴ و BA۵ هستیم.
وی اظهار داشت: میزان مرگ و میر در سویه اُمیکرون و 
زیرسویه های آن، نسبت به واریانت های قبلی، بیشتر نبوده 
است بلکه قدرت انتقال اُمیکرون، باال رفته است. باتوجه به 
افزایش اخیر کرونا در برخی کشورها، باید این وضعیت را تا 

یکی دو هفته آینده رصد کنیم.
غالب   ،BA۲ زیرسویه  ایران  در  اینکه  بیان  با  جماعتی 
مانند  اُمیکرون  دیگر  زیرسویه های  داشت:  اظهار  است، 
کشورهای  و  آمریکا  در  که   BA.X و   BA۵ و   BA۴

آفریقایی غالب است، در کشور ما شیوع پیدا نکرده است.
داده اند  نشان  مختلف  مطالعات  کرد:  خاطرنشان  وی 
که اثربخشی انواع واکسن ها در مقابله با اُمیکرون نسبت 
اگرچه  یافته  کاهش  مقداری  قبلی،  واریانت های  سایر  به 
بیشترین اثر واکسیناسیون در کاهش مرگ و میر و بستری 
بیماران در بیمارستان ها بوده و هدف ما نیز همین بوده 

است.
دبیر کمیته علمی کشوری کرونا ادامه داد: در مطالعات 
مختلف مشخص شده که در سه ماهه اول بعد از تزریق 
دو نوبت واکسن، ۷۰ درصد و بعد از شش ماه، حدود ۵۰ 
اُمیکرون و زیرسویه های آن  تا 6۰ درصد اثربخشی علیه 
وجود دارد بنابراین تاکید ما بر تکمیل واکسیناسیون است.

کاهش  بر  عالوه  واکسیناسیون  کرد:  تاکید  جماعتی   
کاهش  در  می تواند  کرونا  از  ناشی  فوت  و  بستری  ابتال، 
از  عوارض پساکرونا که حتی ممکن است تا یکسال بعد 
باشد. کمیته علمی تکمیل  نیز مشاهده شود، موثر  ابتال 
و  توصیه می کند  را  بزرگساالن  و  واکسیناسیون کودکان 
نوبت چهارم نیز برای افراد پرخطر و دارای سیستم ایمنی 
ضعیف بر اساس تصمیمات کمیته ملی واکسن کووید۱۹، 
کرونا  کشوری  علمی  کمیته  توصیه  مورد  و  تزریق  قابل 

است.

جوابیه   خبر
در شماره 694 گزارشی از آالیندگی شرکت فوالد کاویان گهر و اعتراض 
روابط  از  جوابیه ای  رابطه  همین  در  رسید  چاپ  به  محمود آباد  اهالی 
عینا  که  رسید  بدستمان  سیرجان  زیست  محیط  حفاظت  اداره  عمومی 

در ذیل می آید: 
 باسمه تعالی

پس از دریافت و رویت شکوائیه های مردمی، علی اکبر رسولیان رییس 
اداره حفاظت محیط زیست سیرجان شخصا در تاریخ امروز نهم خردادماه  
از شرکت کاویان گهر واقع در منطقه ویژه اقتصادی بازدید به عمل آورد 
و اخطاریه الزم برای رفع مشکالت حاد زیست محیطی با مهلت ده روزه 
را صادر نمود و مقرر گردید مسئولین کارخانه جهت رفع موارد مذکور 
اقدامات الزم را به عمل آورند در غیر این صورت برابر با مقررات برخورد 

خواهد شد./
 روابط عمومی اداره حفاظت محیط زیست سیرجان

سروران گرانقدر جناب آقایان؛

مهندس افشین بهبهانی و مهندس آرش جوان شجاع
) مدیرعامل و قائم مقام محترم شرکت فرآوری مس درخشان تخت گنبد (

فقدان جانســـــوز شــادروان حـاج حسـن جوان شجــاع را خدمت شما 

بزرگواران و خانواده محترمتان تسليت و تعزيت عرض نموده، از درگاه خداوند متعـال

ترفيع درجات آن عزيز از دست رفته در بهشت اعال و مزيد فضل و رحمت

بی انتهای الهی را خواهانيم و برای عموم بازماندگان صبر جميل و اجر جزيل مسئلت داريم.

مدیران، کارمندان، رانندگان و کارگران
شرکت فرآوری مس درخشان تخت گنبد



ارتباط  در  شهرداری  و  شورا  با  که  »دوستانی 
اگر  بگویند  آن ها  به  کنند  لطف  هستند، 
صیغه های خواهر و برادری شان تمام شده، حاال 
یک فکری به حال وضعیت اسفبار شهر بکنند.«
که  بود  اخیر  مردمی  پیام های  از  یکی  این 
محتوای مشابه آن را نیز زیاد به پیج اینستاگرام 
خود  دل  در  که  پیامی  می فرستند.  سخن تازه 
شورای  از  عمومی  افکار  تصور  دهنده ی  نشان 
شهر سیرجان و شهرداری اش دارند. تصوری که 
به دور از واقعیت نیست و هرکس با گشتی گذرا 
در سیرجان می تواند به عمق و ژرفای این درد 

دل مردم سیرجان پی ببرد. 
این  در  را  خروارها  این  نمونه ی  مشت  یک 

صفحه می آوریم:
 میدان را می سازند و بعد تخریب می کنند!

بودند  شاهد  سیرجان  مردم  پیش  روز  چند 
به  مشهور  میدان  وسط  در  شهرداری  که 

گیتی نورد عملیات نصب انجام داد. برای اجرای 
و  کامیون  ناچار  شهرداری  نصب  عملیات  این 
کامیون هایی  برد.  فلکه  این  وسط  به  جرثقیل 
از  بودند  ناچار  دایره  مرکز  به  رسیدن  برای  که 
آنکه  حال  بگذرند.  میدان  این  روی جدول های 
جدول گذاری این میدان همین چند هفته پیش 
رفت  هدر  و  دوباره کاری  یعنی  بود!  شده  انجام 
از روی  بیت المال. همچنین گویاست که کارها 

برنامه ریزی پیش نمی رود!
مجازی  رسانه های  از  یکی  وقتی  آنکه  جالب 
این موضوع پرداخت، تعداد زیادی  به  سیرجان 
پیج فیک و فالوور خیالی به دفاع از این کار عبث 
شهرداری برخاستند، کامنت گذاشتند و سنگ 
این کار ندانم کارانه ی شهرداری را به سینه زدند!

 از جمله ی این زورهای خوابیدکایی یکی تقلیل 
اهمیت موضوع بود مثل اینکه پول زیادی خرج 
یا  بخوریم  غصه  که  نشده  میدان  سنگ  نمای 
اینکه هر عمرانی یک خرابی  هم ناخواسته دارد! 
را  افرادتوسعه   نیافتگی شهرستان  از  برخی  حتا 

به گردن خبرنگاران می انداختند، نه کم  کاری و 
بی برنامگی شورا و شهرداری!

حال آنکه این حرف ها عذر بدتر از گناه است. 
فرهنگی  اگر  شده  خرج  پول  شمردن  بی ارزش 
همه ی  در  می تواند  بیفتد،  جا  و  شود  غلط 
پیدا  شیوع  شهر  خدماتی  و  عمرانی  بخش های 
و  فاکتورسازی ها  موجب  آن  سرجمع  و  کند 
هزینه تراشی های زیادی برای شهرداری باشد که 

از جیب مردم سیرجان می رود.

فکری به حال مدیریت پسماند شهر کنید
در  زباله  دفع  فرهنگ  کردن  درست  روی 
سیرجان کار نشده است. یکی از این کوتاهی ها 
جدی گرفته نشدن امور فرهنگی در کمیسیون 

فرهنگی شورا و شهردار است. 
برای  بودجه ها  خرج  برای  درایتی  و  اراده   هم 
فرهنگ  زمینه ی  در  فرهنگی  محتواهای  تولید 
مسووالن  اینکه  هم  و  ندارد  وجود  شهرنشینی 
کامال  طوری  به  شهرداری  و  شورا  در  فرهنگی 

خود  برای  و  می کنند  نگاه  فرهنگ  به  انتزاعی 
خیال می بافند. برای نمونه چهره ی شهر ما هنوز 
روی  زباله  نایلون  گذاشتن  مثل  پدیده هایی  از 
صندوق عقب و کاپوت ماشین و حرکت کردن و 
پرت شدنش در خیابان زشت و کثیف می شود و 
مردم هنوز به فرهنگ درست دفع زباله و تعامل 
مثبت در این زمینه با شهرداری نرسیده اند و آن 
وقت شورا و شهرداری می خواهند این جامعه ی 

غوره نشده را مویز کنند! 
یعنی مقرر شده تمام مخازن زباله را از سطح 
شهر جمع کنند، به امید اینکه مردم زباله هاشان 
را گوشه ی خیابان رها نکنند!  یکی از همشهریان 
در این زمینه پیام داده: "امشب نیم ساعت تمام 
محله ها رو گشتم تا یک سطل زباله پیدا کردم" 
شهری  ساخت های  زیر  و  آسفالت  خیر  از   
نیست  موضوعی  دیگه  پسماند  دفع  گذشتیم 
داشته  کوتاهی  و  قصور  آن  در  شهرداری  که 
میاد  یکبار  ماهی  هم  زباله  حمل  ماشین  باشد 

متاسفانه.

رطب خوردن و منع رطب!
سدمعبر  واحد  که  است  سال  سال های 
شهرداری سیرجان با استناد به قانون سد معبر با 
دست فروشان و کسبه ای که سد معبر می کنند، 

درگیر است.
دیده شده که خود  اخیرا  اما  خیلی هم خوب 
دکه های  نماسازی  و  تجهیز  پی  از  شهرداری 
کرده  اشغال  را  پیاده روها  برخی  شهر،  سطح 

است. 
نمونه اش این دکه در چهارراه شهربابکی است 
را گرفته  پیاده رو  تمام  تقریبا می توان گفت  که 
و شرایط را برای عبور و مرور مردم تنگ کرده 
شبیه  شهرداری  سر  صدقه  از  گذر  این  است. 
طوری کوچه ی آشتی کنون شده تا به شهرداری 
یادآوری کنیم؛ آخر رطب خوردن و منع رطب!؟

چاله اسکندرون در خیابان  بروجردی!
سیرجان  بروجردی  خیابان  جوهای  و  جدول 

شش ماه بیشتر است که بهسازی و اصالح شده 
است. طرح فاضالب نیز همزمان با جدول گذاری 
از این خیابان گذشته است! اما مشخص نیست 
پرکن  دهان  کارخانه ی  آن  با  شهرداری  که 
چرا  می دهد،  را  پزش  قدر  این  که  آسفالتی 
دست به کار نمی شود تا این خیابان را از حال 
و روز فعلی دربیاورد. چندین ماه است ساکنان 
این خیابان خاک می خورند. رفت و آمد هم که 
برای  شده   پر  نیمه  و  نصفه  چاله های  وجود  با 
به  ماشین ها  هم  روبروست.  مشکل  با  فاضالب، 
به  زیادی  غبار  و  گرد  هم  و  می افتد  وصدا  سر 
چرا  نیست  مشخص  گرچه  می شود.  بلند  هوا 
پیمانکار فاضالب بعد از گذشت ماه ها از کندن 
این خیابان، مرمت آسفالت آنجا را نصفه کاره و 
پرسش  حتا  اما   کرده  رها  بد  وضعیت  این  در 
اساسی تر این است که پس چرا خود شهرداری 
های  کاری  و  کند  از  پیش  که  را  خیابان  این 
اول  از  نداشت،  خوبی  آسفالت  نیز  فاضالب 

زیرسازی و آسفالت نمی کند؟

      گروه شهر
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شماره 695

11 خرداد1401 شهر
گزارشی پیرامون مشکالت شهری و کارنامه شورا و شهرداری؛ 

شهـر غـوره نشـده را مویـز نكنیـد

مدیرکل مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش درباره تعیین شهریه مدارس غیردولتی 
گفت: بخشنامه تعیین شهریه به استان ها ابالغ شده و مدارس در حال ثبت اطالعات خود اعم از 
تعداد معلمان، هزینه های جاری، نرخ اجاره بها، برنامه درسی و غیره هستند. ابالغ شهریه ها اواخر 
خرداد ماه اعالم خواهد شد. مدیرکل مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش  گفت:  ممکن 
است اولیای مدرسه به این نتیجه برسند که چون آموزش غیرحضوری بوده، الزم است کالس 
تقویتی برگزار شود که با هماهنگی شورای مدرسه و منطقه و با رضایت خود اولیاء، ترتیب داده 

می شود.

اواخر خرداد ماه 
»شهریه« مدارس 
غیردولتی اعالم 

می شود

خبــر  امروز و فردا دمای هوا کاهش می یابد 
با دمای 44 درجۀ  اداره کل هواشناسی استان کرمان گفت: »منوجان در شبانه روز گذشته  رئیس مرکز پیش بینی 
سانتیگراد، گرم ترین منطقۀ استان بوده است و صبح امروز الله زار با دمای ۳ درجۀ سانتیگراد خنک ترین نقطۀ استان 
به ثبت رسیده است«.حمیده حبیبی، حداقل دمای امروز شهر کرمان را ۱۰ درجۀ سانتیگراد اعالم کرد و افزود: »امروز 
دمای کرمان در گرم ترین ساعات به  ۲۹ درجۀ سانتیگراد می رسد«.وی ادامه داد: »امروز و فردا کاهش دما در استان 
پیش بینی می شود«. حبیبی با بیان اینکه برای امروز وزش باد و گردوخاک در شرق استان پیش بینی می شود، گفت: 

»وزش باد و گردوخاک تا پایان هفته به طور متناوب در استان به وقوع می پیوندد«.

  عکس ها: سید محسن فروزنده

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  

آگهی فراخوان ثبت نام عضویت در هیئت مدیره  و بازرسی اتحادیه های صنوف؛
 تعمیرکاران لوازم خانگی و الكتریكی - فروشندگان میوه و تره بار

فروشندگان مواد پروتیینی -  تعمیرکاران اتومبیل)سبک و سنگین( شهرستان سیرجان

)نوبت سوم(
بدینوسیله به اطالع کلیه اعضا زیرمجموعه اتحادیه های صنفی فوق الذکر می رساند در صورت 

تمایل به عضویت در هیئت مدیره و بازرسی این اتحادیه ها )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 سابقه هیئت مدیره(

 از تاریخ 1401/3/16  به مدت 10 روز 
نسبت به مراجعه به سامانه ایرانیان اصناف و بارگزاری عکس متقاضی به همراه مدارک ذکر شده 

فوق اقدام و ثبت نام نمایند.
هیئت ارجایی ربزگاری انتخابات اتحادهی اهی صنفی شهرستان سیرجان

 جناب آاقی دکتر رمیدی 
جناب آاقی پوررفیدونی

کسب مقام چمپیون یازدهمین جشنواره کشوری زیبایی اسب 
عرب به ميزبانی سيرجان با اسب زيبای »ويهان ملک« را 
به شما تبريک عرض نموده و موفقيت روز افزونتان را در 

تمامی عرصه های زندگی آرزومندم.

رشکت حمل و نقل ایپم - ارباهیمی

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

09135320842-09132794372

آهن آالت دست دوم و 
انواع ضایعات

 شما را با باالترین قیمت 
در محل  خریداریم.
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کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس  تدارکات  درگاه سامانه 
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 1401/03/11 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مزایده  تا ساعت 18:00 روز یكشنبـه تاریخ 1401/03/22
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مزایده تا ساعت 19:00 روز پنج شنبـه  تاریخ 1401/04/02

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 17:30 روز یكشنبه  تاریخ 1401/04/05 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- بلوار قائم، جنب پمپ سی ان جی، سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافرشهرداری تلفن:   5800  4233 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

دمرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان مزایده عمومی 
اجاره یک باب رستوران پایانه مسافربری بعثت

 شهرداری سیرجان در نظر دارد مزایده عمومی 

)شرح مختصر ؛ اجاره یک باب رستوران پایانه مسافربری بعثت( 
5001091287000001  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 



اختتامیۀ دومین جشنواره ملی فیلم کرمان، عصر چهارشنبه چهارم خردادماه، با معرفی آثار 
برتر و برگزیدگان برگزار شد. به گفتۀ مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان، 4۹۷ اثر 
در بخش  های مختلف به جشنواره فیلم کرمان رسید که ۱۵۵ اثر به بخش مسابقه راه پیدا کرد 
و ۷۲ فیلم اکران شد. دومین جشنواره ملی فیلم کرمان از ۳۱ اردیبهشت تا چهارم خرداد در 
سه بخش فیلم، فیلمنامه، نوشتار سینمایی و بخش ویژۀ سردار سلیمانی در تماشاخانه پارس 

کرمان برگزار شد.

 جشنواره ملی
 فیلم کرمان 
 پایان یافت 

4
شماره 695

11 خرداد1401 فرهنگ

آغاز  گیتار  ساز  با  را  موسیقی  سالگی   ۱4 از   
متولد  پاریزی  ایران نژاد  فهیمه  است.   کرده 
یکی  دارد.  تحصیلی  مدرک  دو  است.   ۱366
لیسانس کشاورزی و دیگری لیسانس موسیقی.

نوجوانی  در  را  موسیقی  نخست  گام  که  او 
ایرانی  غیر  سازی  با  ایران نژاد  عباس  نظر  زیر 
برداشته بود، در 20 سالگی اما به سازهای سنتی 
فرزین  مظفر  نظر  زیر  و  شد  عالقه مند  ایرانی 
ابراهیمی دف را انتخاب کرد. 2۱ سالگی تدریس 
حال  در  و  و  کرد  شروع  کودک  موسیقی  با  را 
حاضر ۱3 سال است که سازهای گیتار و دف و 

تنبور را تدریس می کند.
ایران نژاد اولین گروه دف نوازی را در سال ۸۵ 
بانوان  سنتی  موسیقی  گروه  و  کرد  اندازی  راه 
نام  به  گروهی  کرد.  اندازی  راه  را هم سال 96 
کرشمه. گروه با دف نوازی بانوان شروع کرد و 
ده نوازنده زن داشت. او بعدها با خانم مریدی 
و خانم قاسمی آشنا شد و گروه موسیقی سنتی 
بانوان با همخوان و نوازنده تشکیل شد و با هردو 

گروه اجراهای زیادی روی سن رفت. 

  از مشغولیت های کنونی تان بگویید.
در حال حاضر تنبور کار می کنم. زیر نظر استاد 

شیرین محمدی. 
حضور  دیگری  استادان  چه  درس  در   

داشته اید؟
فواد توحیدی و نیما حدادی.

به حال در کدام گروه های موسیقی  تا   
همکاری کرده اید یا سرپرست بوده اید؟

مثل  کردم  نوازندگی  مختلفی  گروه های  در 
گروهای سیرجانی و کرمانی و گروه های تهران.
 از مهمترین اجراهای زنده خود بگویید.

مهمترین اجراهای من یکی جشن گردو بود که 
از شبکه ۳ پخش شد و دیگر جشن گلیم که ۱۵ 

سفیر از کشورهای مختلف در این جشن بودند. 
روی سن جشنواره گلیم ۱۵ سفیر از کشورهای 
مختلف آمدند و بعد از اجرای ما همه پا شدند 

و دست زدند.
 در طول این سال ها با چه موانعی برای 

اجراهاتان روبرو شده ا ید؟
اجرا  به محل  بستگی  زیادی هست که  موارد 
دارد و اینکه  چه گروه موسیقی ئی باشد. گروه 
صرفا دف نوازی بانوان کمتر با مشکل برمی خورد 
متنوع  سازهاشان  که  سنتی ئی  گروه های  تا 

هست و همخوان زن هم دارند. 
 این موارد چه بوده؟

چون  داریم.  کمتری  مانع  نوازی  دف  توی 
همخوان نداریم. فقط دف است و مشکلی هم 
برای  دیگر  گروه های  برای  اما  ندارد.  و  نداشته 
آهنگ  نوع  یا  ترانه  متن  برای  حتا  چیز  همه 
هم گیر می دهند. گاه حتا بین دو اجرا در دو 
شب قبل و بعدش محدودیت ها زیادتر می شد 
گروه  سرپرست  که  من  برا  می کرد.  تفاوت  و 
حواسم  تمام  من  چون  است  تر  هستم سخت 
به جای اجرا، باید به پوشش و تکون و حس و 

حال بچه ها باشد. 
گاهی شده حتا اجازه ندادند روی سن برویم. 
معموال اگر فقط دف نوازی باشد فقط تاکید بر 

پوشش مان دارند و اینکه خیلی تاکید دارند که 
توی حس  نباید برویم! 

 یعنی چه که توی حس نروید؟!
قبل اجرا به من تاکید می کنند که تکون نخور. 

چون من زیاد میرم تو حس و تکونم زیاده!
در حالی که اصال ماهیت و زیبایی دف نوازی 
به همین حرکت هاش است. واقعا که زبان قاصره 

از این طرز فکرها!
 از آخرین اجراتان بگویید و اینکه گویا 

باز به مشکل برخوردید؟
یک اجرا برای شهرداری بود و  تمرین گروهی 
انجام شده بود. با گروه صحرا که هنرمند مرد 

و زن دارد. لحظه آخر گفتن با روی سن رفتن 
خانوما موافقت نشده.

گروه  خانم های  اگه  بود  گفته  برنامه  مجری 
صحرا بیایند روی سن، آخرین اجرای من توی 

سیرجان خواهد بود.
و  سنگین  خیلی  که  سنتی  موسیقی   
که  هم  همخوان  می شود.  اجرا  متین 

نداشته اید! مشکل شان چی بوده؟
من که واقعا با شنیدن موسیقی اصیل ایرانی 
دنیای  می برم.  لذت  بسیار  و  میشم  منقلب 
موسیقی سنتی خیلی با موسیقی های دیگه فرق 

می کنه.
 تا به حال شده که مردان گروه به خاطر 
حمایت  و  بشوند  منصرف  اجرا  از  شما 

خودشان را به طریقی نشان بدهند؟
نمی کنه. خودشو ن  اذیت  دیگه کسی خودشو 
رو به خاطر خانم ها تو دردسر نمی ندازن. میگن 
سری درد می کنه دستمال نمی بندیم. ولی یک 
رو  الیومون  اندیشه،  معراج  اجرای  توی  که  بار 
من  به  رو  این  زیدآبادی  آقای حمید  نذاشتن؛ 
گفتن که به خاطر حمایت شما من برای معراج 
یا  کردن  اجرا  نفهمیدم  دیگه  نمی کنم.  اجرا 

نکردن.
واکنش  معموال  اتفاقاتی  چنین  از  بعد   
شما زن های گروه چیست؟ چطور هضمش 

می کنید؟
بعد از این قضیه من که می ریزم به هم. مثل 
میزنم.  رو  حرفم  داشتیم.  معراج  با  که  اجرایی 
ما  موی  گیر  چرا  اینکه  می کنم.  حاضرجوابی 
سمت  دیگه  می گم  اجرا  هر  از  بعد  هستند؟! 
موسیقی نمی رم. از بس اذیت می شم از شنیدن 
حرف زور. اما چون شغلم و کارم رو دوست دارم، 
نمی تونم بگذرم. اون هم به خاطر چهارتا حرف 
از صفر  ناحسابی. سعی می   کنم فراموش کنم و 
شروع کنم. اما در مجموع اعصاب آدم را تحت 
همین  برای   . رفتارها  این  می دهند  قرار  تاثر 
مجوز آموزشگاه ویژه بانوان نمی گیرم و دو دلم.

گپی با بانوی نوازنده سیرجانی؛

مصایب زنان در موسیقی
      سمیرا سرچمی

خبــر
روایت هنرمندانه وقایع بهتر در ذهن نسل جوان می ماند

استاندار کرمان گفت: روایت هنرمندانه وقایع بهتر در ذهن و جان نسل جوان و نوجوان ما می ماند و آیین تعزیه 
خوانی اثرگذاری زیادی دارد. محمدمهدی فداکار دیشب در حاشیه برگزاری نهمین سوگواره ملی تعزیه ده زیار در جمع 
خبرنگاران با بیان اینکه امشب توفیقی نصیب من شد که برای اولین بار در روستای ده زیار و در مراسم سوگواره تعزیه 
شرکت کنم گفت: برگزاری رویداد ملی تعزیه در روستای ده زیار کار ارزشمندی است که با همت برگزارکنندگان و 

بانیان برگزاری این مراسم امسال شاهد برگزاری نهمین دوره آن هستیم.

با حلوا حلوا گفتن
دهان فرهنگ سیرجان شیرین نمی شود

از  یکی  من  تازه.  سخن  نامه  هفته  خدمت  سالم  با 
ساکنان شهرتان هستم که چند سالی هست به خاطر 
نبود کار در استان موطنم، به عنوان یک جویای کار 
به سیرجان مهاجرت کردم و در یک شرکت معدنی 
مشغول کار شدم و همین جا ازدواج کردم و به قولی 

داماد شما سیرجانی ها شدم و برای همیشه ماندگار. 
امکانات  داشتن  در  که  است  جالب  خیلی  برایم  اما 
فرهنگی و تفریحی، شهر ما- که حتا کار برای جمعیت 
جوان خودش در آنجا پیدا نمی شود- از شهر سیرجان 
نسبتی  هیچ  یعنی  است!  مجهزتر  ثروت،  همه  این  با 
امکانات  با  سیرجان  پویای  اقتصاد  و  ثروت  میان 

فرهنگی و برنامه های فرهنگی و هنری اش نیست!
و  مثل شهرداری ها  ارگان هایی  اینکه خود  از  جدای 
فرهنگی ئی  زمینه های  روی  حتا  و...  ادارات  و  معادن 
فرهنگ  ارتقا  برای  کاری  بوده  حیطه شان  در  که 
می شود  مشاهده  نکرده اند،  سیرجان  در  شهرنشینی 
که خود متولیان مستقیم فرهنگ و هنر در این شهر 
گردشگری  و  فرهنگی  میراث  و  ارشاد  اداره  قبیل  از 
و موسسات ثروتمند فرهنگی و هنری مصداق آفتابه 
نهارشان  و  شام  که  شده اند  دستی  هفت  لگن  و 
بسیار  هنری  و  فرهنگی  محتوای  تولید  و  هیچی ست 
در  شهر  این  مردم  برای  خوراک  عنوان  به  کمی 
با  اگر هست  هم  نوری  دارند! سوسوی  فراغت  اوقات 
کار تعاونی وار چندتا از بچه های بی ادعا در حوزه های 
تئاتر و ... است و ربطی به مسئوالن شهر و بودجه های 
متولی  تازه مسووالن  ندارد.  فرهنگی ئی که می گیرند 
این  چرخ  الی  هم  چوبی  یک  بتوانند  اگر  فرهنگ 

گروه های مستقل می کنند!
حرف ها  و  می کنم  دنبال  که  را  شهر  این  اخبار 
که  فرهنگ  حیطه ی  در  را  مسووالن  شعارهای  و 
خیلی  سیرجان  مردم  می گویم  خودم  با  می شنوم، 
نجیب اند که این همه سال انفعال را جلوی چشم شان 
می بینم و باز با شعار خشک و خالی قانع می شوند و 
صبوری پیشه می کنند و برای شان مهم نیست که در 
این شهر درندشت با این همه دم و دستگاه چرا نباید 
هنری  و  فرهنگی  تفریح  خانواده هایشان  و  خودشان 
برای سرگرمی محض هم که شده داشته  با کیفیتی 

باشند. 

   نامه مردمی

  عکس: سید محسن فروزنده

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید پنل های 

آبگرد مسی  کوره ذوب کارخانه فوالد سازی

SP-0103-01 مجتمع جهان فوالد سیرجان( شماره(
شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در نظر دارد؛

 نسبت به خريد پنل های آبگرد مسی  كوره ذوب كارخانه فوالد سازی از طريق مناقصه عمومی دو 
مرحله ای اقدام نمايد؛ لذا از تامين كنندگان معتبر كه دارای توانايی مناسب و سوابق و تجارب 
مورد قبول می باشند، دعوت بعمل می آيد حداکثر تا تاریخ 28 خرداد ماه 1401 ساعت 14:00پاكات 
خود را به دبيرخانه كميسيون معامالت شركت مجتمع جهان فوالد سيرجان به آدرس سيرجان- 
بلوار نماز روبرو اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی- واحد دبيرخانه و كميسيون معامالت مجتمع جهان 

فوالد سيرجان- طبقه دوم – شماره تماس 034-42251193  تحويل نمايند. 

واحد تدارکات و رخید رشکت مجتمع جهان فوالد سیرجان

شرکت های متقاضی می توانند شرایط، اسناد مناقصه و مشخصات اقالم 

موضوع را از طریق مراجعه به آدرس اینترنتیwww.sjsco.ir  دریافت نمایند.
*اسناد و مدارک : 

1-درخواست رسمی. ) ذكر آدرس ايميل، شماره تماس تلفن ثابت و همراه الزامی است. (

2-اساسنامه و مدارک ثبتی. ) شماره ثبت، كد اقتصادی و شناسه ملی، گواهی ثبت، گواهی آخرين تغييرات و ... (

3-گواهی نمايندگی از طرف تامين كنندگان معتبر. ) در صورت وجود (

4-رزومه، سوابق فروش و نمونه قراردادها و توافقنامه های انجام شده با موضوع تامين اقالم موضوع.

5-مدارک و مستندات توان مالی با اسناد و مدارک مثبته.

*شرایـط :
1-تضمين شركت در مناقصه؛ ضمانت نامه بانکی معتبر و بدون قيد و شرط و دارای اعتبار حداقل سه 

ماهه و قابل تمديد به نام شركت مجتمع جهان فوالد سيرجان به مبلغ يک ميليارد و پانصد ميليون ريال 
)1.500.000.000ریال( می باشد. 

2-ارائه اسناد و مستندات مذكور هيچگونه حقی برای متقاضيان ايجاد نمی كند.

3-شركت مجتمع جهان فوالد سيرجان در قبول يا رد هر يک از پيشنهادات مختار می باشد.

0 تماس حاصل نماييد. 9 1 7 6 9 7 1 1 6 3 4-جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره  

)پاسخگويی در ساعات اداری (
5-هزينه چاپ آگهی، بر عهده برنده مناقصه می باشد.
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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 الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس  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 1401/03/04 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 18:00 روز دوشنبـه تاریخ 1401/03/16
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز پنج شنبـه  تاریخ 1401/03/26

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 14:40 روز شنبه  تاریخ 1401/03/28 
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(

دمرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه مصالح و اجرای پروژه 

ترمیم نوارهای حفاری سطح شهر)زیرسازی و آسفالت نوارهای حفاری(
و  مصالح  تهیه  ؛  مختصر  خدمات)شرح  عمومی  مناقصه  دارد  نظر  در  سیرجان  شهرداری   

اجرای پروژه ترمیم نوارهای حفاری سطح شهر»زیرسازی و آسفالت نوارهای حفاری«( 
2001005674000019  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 

آگهی  مزایــده اجــاره
5 0 0 1 0 9 2 9 6 2 0 0 0 0 0  شماره 2

دانشكده علوم پزشكی و خدمات بهداشتی و درمانی سیرجان در نظر دارد
 اجاره مكان تجاری در کلینیک تخصصی سالمت 

را از طريق مزايده عمومی و با جزئيات مندرج در اسناد مزايده، با بهره گيری از سامانه تداركات الکترونيکی دولت
 )www.setadiran.ir( و با شماره مزايده 5001092962000002 به صورت الکترونيکی واگذار نمايد.

زمان انتشار در سایت: ساعت 08:00 مورخ 1401/03/11  
مهلت دریافت اسناد مزایده: ساعت 14:00 مورخ 1401/03/22 

تاریخ بازدید: 1401/03/17 لغايت 1401/03/31             از ساعت 09:00 تا ساعت 12:00                               
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: ساعت 14:45 مورخ 1401/04/05 

زمان بازگشایی: ساعت 09:00 مورخ 1401/04/06 
زمان اعالم به برنده: 1401/04/07 

شرایط عمومی و توضیحات برگزاری مزایده دستگاه اجرایـــی
ضمنا رعايت موارد ذيل الزامی است:

1.برگزاری مزايده صرفا از طريق سامانه تداركات الکترونيکی دولت می باشد و كليه مراحل فرآيند مزايده شامل خريد و دريافت اسناد 
مزايده )در صورت وجود هزينه مربوطه(، پرداخت تضمين شركت در مزايده )وديعه(، ارسال پيشنهاد قيمت و اطالع از وضعيت برنده بودن 

مزايده گران محترم از اين طريق امکان پذير می باشد.
2.كليه اطالعات موارد مزايده شامل مشخصات، شرايط و نحوه اجاره در برد اعالن عمومی سامانه مزايده، قابل مشاهده، بررسی و انتخاب می باشد.
3.عالقه مندان به شركت در مزايده می بايست جهت ثبت نام و دريافت گواهی الکترونيکی )توكن( با شماره های ذيل تماس حاصل نمايند:

مركز پشتيبانی و راهبری سامانه: 021-41934
www.setadiran.ir ( بخش » ثبت نام/ مزايده گر« موجود است. اطالعات تماس دفاتر ثبت نام استانها، در سايت سامانه ) 

روابط  عمومی دانشكده علوم پزشكی سیرجان



 بسیاری از قسمت های دیدنی شهرمان سیرجان را 
آثار و ابنیه تاریخی تشکیل می دهند. هریک از این 
آثار نشان از تاریخ غنی و قدمت این شهر را نمایان 

می کند. یکی از این آثار، بازار سیرجان است.
قدمت بازارهای سیرجان به۱۵0 سال پیش و به زمان 
قاجاریه برمی گردد که محلی برای داد  و ستد اهالی 
شهر و تجار بوده. این بازارها که شامل بازارهای دوقلو 
بازار، به دلیل  بازارهای دیگری منشعب به این دو  و 
موقعیت مرکزی بودنشان، همچنان به عنوان یکی از 
مراکز خرید و جاهای دیدنی سیرجان به شمار می آید؛ 
هم مکانی ایده آل برای تماشای تاریخ و معماری شهر 

است و هم تجربه فرهنگی و خرید سوغاتی. 
آن ها  به  که  بازارهای جنبی  و  کهنه  و  نو  بازارهای 
راه دارند. از جمله بازار قاووت یا قوتوی سیرجان که 
از قدیم تا حال به عنوان یکی از سوغات های شهر 
سیرجان معروف بوده و همچنان این عنوان را دارد 
و همین دلیل باعث شده که بیشتر مالکان مغازه های 
این راسته شغل پدر به پسر را ادامه داده اند و هنوز 

اصلی ترین سوغات های سیرجان  از  یکی  عنوان  به 
پابرجا بماند. این سوغات به دلیل خواص تقویتی و 
درمانی خاص خود، به عنوان معجونی انرژی زا تبدیل 

شده که طرفداران بسیاری دارد.
مشکالت بازار قوتو ها

اما وضعیت این بازار که مستقیم با مواد خوراکی 
سر و کار دارد، چندان ایده آل نیست. آنجا که محلی 
برای آسیاب کردن و عرضه قوتو به مشتریان است 
از سیستم تهویه مناسب محروم است و تمامی گرد 
حاصل از آسیاب این مواد خوشمزه، در فضا پخش 
به  که  بازار  از  راسته  این  انتهایی  قسمت  است.اما 
بلوار دکتر صادقی منتهی می شود مشکالتی بیش 
از تهویه هوا دارد. این قسمت که متراژی کمتر از 
است  بازار  این  ناجور  وصله ی  گویا  دارد،  ۱۰۰متر 
بازار  از  این قسمت  اولیه. کسبه ی  امکانات  فاقد  و 

گالیه های خود را این گونه بیان کردند: 
»این قسمت از بازار که از سمت بلوار دکتر صادقی، 
ورودی هم محسوب می شود و باید کمی سر و وضع 
مناسب تری داشته باشد و با یک تابلو بازار قوتو را به 
رهگذران نشان داد، متاسفانه امکانات مناسبی ندارد. 

از آسفالتی که جای کف پوش را گرفته تا سقف آن. 
روزی نیست که سه، چهارنفر از مشتریان و رهگذران 
در این قسمت به زمین نخورند، چون همان آسفالت 
این قسمت هم پر از چاله است و پای هر رهگذری 
آسفالت  این  می خورد.  زمین  به  کند  گیر  آن  در 
نامناسب باعث شده که در زمان بارندگی پر از آب 
شود و در زمان خشکی پر از خاک، جارو کردن این 
قسمت هم بسیار مشکل است. بیشتر اوقات پیش 
آمده که حتا پاکبانان شهرداری هم از جارو کردن 
این قسمت سرباز می زنند و آن هم به دلیل وجود 

همین چاله هاست. 
عالوه بر این روشنایی راهرو هم توسط خوِد کسبه 
تامین می شود و هر شب یکی از کسبه از مغازه، 
المپی را برای روشنایی راهرو روشن می گذارد که 
تاریکی  در  راسته  این  شود،  فراموش  اگر  بار  یک 
نکردن  جارو  اصلی  دلیل  اصال  می رود.  فرو  مطلق 
پاکبانان شهرداری هم نبود روشنایی است و وقتی 
به آنها اعتراض می کنیم به ما می گویند می خواهید 
تمام وقت مان را در این قسمت هدر بدهیم نه نور 
دارد و تمام زباله ها در چاله ها گیر می کنند. به 

همین دلیل هر کسی خودش صبح زود جلوی 
مغازه اش را تمیز می کند.«

»حدود دو سال پیش با هزینه شخصی خودمان 
برای این قسمت از بازار، با پلیت، سقفی درست 
کردیم تا حداقل جلوی گرما و نور گرفته شود 
اما این کافی نیست. ما هم در این قسمت به 
امکانات نیاز داریم. با چند نفر از اعضای شورای 
شهر مشکالت مان را در میان گذاشتیم که به 

ما گفتند شهرداری اجازه چنین کاری را ندارد 
میراث  نظر  زیر  تاریخی شهر  چرا که قسمت های 
هم  فرهنگی  میراث  مسووالن  به  فرهنگی ست. 
گوشزد کردیم که می گویند »چشم« باالخره باید 

کسی به فکر این قسمت از بازار هم باشد«
تاکنون هیچ دستگاه اداری به ما مراجعه نکرده

بنابراین سراغ مسووالن میراث فرهنگی رفتیم تا از 
تاریخی  بازار  از  این قسمت  اداری برای ترمیم  روال 

سیرجان مطلع شویم.
جعفری در این زمینه گفت: »تاکنون هیچ دستگاهی 
در این رابطه طرحی از ما نخواسته وگرنه ما با هر کدام 
از دستگاه های اداری که  اعتباری در زمینه ی ترمیم 

این قسمت از بازار داشته باشند، همکاری خواهیم کرد 
چرا که مدیرکل هم در این رابطه نظر مساعد دارند که 
به محض تامین اعتبار، دستور کار دهیم ولی تاکنون 

کسی در این رابطه مراجعه نکرده است.«
چند سال پیش، میراث با طرح شهرداری مخالفت کرد

در ادامه با مسووالن شهرداری صحبت کردیم چنین 
پاسخ دادند: »سال ۹۳-۹۲ بود که برای بهسازی  کف 
بازار طرحی را به میراث ارایه دادیم چرا که متولی 
متاسفانه  اما  است.  فرهنگی  میراث  تاریخی،  اماکن 
مدیر کل میراث فرهنگی استان با طرح پیشنهادی ما 
موافقت نکردند. و طرحی را ارایه دادند که هم بسیار 
برای شهرداری هزینه بر و هم برای کسبه غیر قابل 

توافق بود چون عمال سه، چهار ماه کار و کاسبی شان 
تعطیل می شد. و طی چندین جلسه ای که با مدیرکل 
وقت، برگزار شد، گفتند یا طرحی که از طرف میراث 
یا هیچ طرحی دیگری  اجرا شود  باید  ارایه گردیده 
نباید اجرا گردد و این گونه شد که متاسفانه وضعیت 

کف بازار به همین شکل باقی ماند.
 اما اگر اکنون میراث فرهنگی شهرستان بتواند نظر 
مساعد مدیر کل میراث را داشته باشد با طرحی که 
برای شهرداری به صرفه و قابل اجرا باشد، حتما برای 
ترمیم کف بازار اقدام خواهیم کرد. و این قسمت از 

بازار هم سرانجامی خواهد گرفت.« 

جناب آقای دکتر یعقوبی.
سالم و عرض تبریک و تسلیت برای مسوولیت جدیدی که 
برعهده گرفته اید. تبریکی طبق سنت و تسلیت برای اینکه فرمان 
شهری را به دست گرفته اید که مثل خودروهای ویژه ی آموزش 
رانندگی، کالج و ترمز دیگری جز آنچه جلوی پای شماست دارد 
و این مساله موجب شده بار مشکالت زیادی در طول این سال ها 
بر دوش فرمانداری سیرجان بماند و حل نشده باقی مانده است. 
سر  ادارات  به  بودید  گفته  معارفه تان  مراسم  سخنرانی  در 
سیرجان  درد  نقاط  شروع،  برای  که  است  مشخص  می زنید. 
را خوب شناسایی کرده اید و این امیدوارکننده است. زیرا در 
سالیان گذشته دنده ی ماشین فرمانداری سیرجان در حالت سلو 
مانده و حرکتی خفه و آهسته داشته است! بنابراین بر اداره های 
گوناگونی که در سیرجان به نمایندگی از اداره های کل استان 
دایر شده اند کمترین نظارتی نشده است و کار به معنای واقعی 

کلمه از آنان خواسته نشده است!

نام  یک  فقط  که  سیرجان  در  اداره هایی  و  ارگان ها  هستند 
خشک و خالی اند و در عمل یا بودجه ندارند که فعلی در راستای 
مسوولیت شان انجام بدهند. یا نیرو ندارند. یا نیروی منفعل و 
ناکارآمد دارند و یا هر دو. گاه حتا هر دو یا یکی را دارند اما 
اراده ای برای انجام کار وجود ندارد. در این شرایط زد و بندهایی 
را  افراد  هم برخالف مسوولیت شان شده که منافع خصوصی 

رویاروی منافع عمومی یک شهر قرار داده و می دهد.
گرچه شما با سابقه حضور در ستاد انتخاباتی نماینده کنونی، 
چه بسا نیامده باشید با عبدالباقی های فراوان شهر ما سیرجان 
دربیفتید و نظارت دولت مرکزی را بر متروپل های رنگارنگ این 
شهر برقرار کنید اما به حکم نامی که قرار است یدک بکشید، 

دست به قلم شدیم تا آنچه شرط بالغ است گفته باشیم و شما 
خواه پند بگیرید و خواه مالل. 

در  را  دانشگاه  در  سابقه ی حضور  شما  یعقوبی  آقای  جناب 
کارنامه ی خود دارید. چند مشاور علمی در زمینه های معدنی، 
فرهنگی، عمرانی و محیط زیستی برای خود از بدنه ی واقعی 
دانشگاه انتخاب کنید و در این انتخاب جز شایستگی علمی هیچ 
سفارشی را از سوی کسی نپذیرید. زیرا با ندانم کاری های برخی 
مسووالن سابق شهر ما سیرجان از همین چند نقطه آسیب 

دیده است. 
سیرجان دچار توسعه ی نامتوازن شده. 

ثروت معدنی  سیرجان خرج عمران خودش نشده. 

سیرجان ضعف های اساسی در حوزه ی فرهنگ دارد.
و از همه مهمتر اینکه محیط زیست شهرستان با دست کاری های 

زیاده خواهانه ی معادن دچار آسیب فراوان گشته است.
نقش  از  پیشگیری  شهرستان،  نامتوازن  توسعه  درمان  برای 
معین  میز  پای  به  آن ها  دوباره ی  کشاندن  و  معادن  مخرب 
اقتصادی، می تواند یکی از هنرهای شما باشد تا از ثروت آنان 
برای میراث فرهنگی شهر و زیرسازی برای گلیم و صنایع دستی 

و سینما و تئاتر و سالن همایش ها کاری انجام بدهید.
و  سیرجان  در  عمرانی  طرح های  شدن  اجرا  تر  جدی  برای 
آبادانی شهر الزم است که نقش نظارتی-هدایتی فرمانداری را بر 
شورا و شهرداری سیرجان دوباره اعمال کنید و آنان را از سطح 

دغدغه های غیرواقعی به سمتی بکشانید که در راستای برطرف 
شدن مشکالت عینی مردم در بخش های شهرسازی و کمبود 

امکانات و خدمات شهری باشد.
برای احیای محیط زیست از کف رفته ی شهرستان الزم است 
که شما از اداراتی مثل صمت، اداره کار، جهاد کشاورزی، منابع 
طبیعی، آب منطقه ای و اداره محیط زیست برنامه ی بلندمدت 
بخواهید و گزارش اجرای کار را به صورت مرتب از آنان بخواهید 
تا دست کم دیگر شاهد آن نباشیم که رییس اداره ای از حق آب 
و هوا و خاِک مردم این شهرستان چشم بپوشد تا به جایش در 

یک معدن حقوق و مزایا مستمری بگیرد!
اما می ماند بخش برگزاری انتخابات و نظارت مفید بر آن، که 
خشت بر این دریای مواج نمی زنیم زیرا به نظر می آید فرمانداری 
سیرجان سال هاست مقهور فرهنگ غلط جامعه و دستورهای 
مافوق باشد و در این حیطه برای شما نیز نه حرفی برای گفتن 
بماند و نه خود به خاطر خاستگاه  سیاسی تان تمایلی به اصالح و 

دادن هزینه در این راه داشته باشید. 
با آرزوی توفیق

     لیال گلزاری

     گروه شهر

5
شماره 695

11 خرداد1401 شهر
گزارشی از وضعیت نامناسب کف بازار قدیمی سیرجان:

اینجا هم قسمتی از بازار است

نامه سرگشاده سخن تازه به سرپرست جدید فرمانداری سیرجان،

 دنده  را عوض کنید،آقای فرماندار

رئیس مرکز پیش بینی هواشناسی کرمان از وقوع طوفان و گرد و غبار در شرق استان کرمان 
خبر داد. حمیده حبیبی بیان کرد: برای امروز سه شنبه طوفان و گرد و غبار برای شهرستان های 
شرق استان کرمان پیش بینی می شود.وی تصریح کرد: وزش باد و گرد و غبار و ریزگردها به 
صورت متناوب در استان کرمان روی می دهد که منجر به کاهش دید و افزایش آلودگی هوا 
می شود. وی تاکید کرد: برای امروز و فردا شاهد کاهش دمای هوا خواهیم بود. وی بیشترین 
دمای هوا را مربوط به منوجان با ۲4 درجه و کمترین دمای هوا را به الله زار با ۲ درجه دانست.

وقوع گرد و 
غبار و طوفان

 در شرق کرمان

خبــر  وضعیت کرونا در کرمان آبی تر شد 
 بر اساس آخرین نقشۀ رنگ بندی رسمی کشور که هفتم خردادماه توسط وزارت بهداشت منتشر شد، در حال حاضر 

رنگ کرونایی ۱۳ شهر در استان کرمان زرد )نسبتا پرخطر( است و ۱۰ شهر نیز در وضعیت آبی )عادی( قرار دارند.
تا هفتۀ گذشته جزو  ندارد. شهرستان »بردسیر« که  قرار  قرمز  و  نارنجی  استان کرمان در وضعیت  از  هیچ شهری 
مناطق آبی کرونایی استان بود با افزایش تعداد مبتالیان اکنون در وضعیت زرد قرار گرفته است.رنگ کرونایی شهرهای 
»عنبرآباد« و »بافت« نیز از زرد به آبی تغییر کرده است.     تاکید پزشکان و متخصصان همچنان بر تکمیل واکسیناسیون 

و استفاده از ماسک برای پیشگیری از بیماری کرونا است. 

  عکس: سید محسن فروزنده
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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 الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس  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 1401/03/11 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 18:00 روز شنبـه تاریخ 1401/03/21
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز سه شنبـه  تاریخ 1401/03/31

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 14:40 روز چهارشنبه  تاریخ 1401/04/01 
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(

دمرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 
تهیه مصالح و اجرای فاز یک باغ ایرانی

 شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات 

)شرح مختصر ؛ تهیه مصالح و اجرای فاز یک باغ ایرانی( 
2001005674000023  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 

آگهی فراخوان شناسایی مجدد تأمین کنندگان 
دستگاه باالنس گاردان مورد نیاز 

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

 نسبت به خريد یكدستگاه باالنس گاردان مورد نیاز کارخانه نورد بردسیر مجتمع جهان 

فوالد سیرجان  کارخانه احیا مستقیم   اقدام نمايد؛

اقدام نمايد؛ لذا از تأمين كنندگان معتبر كه دارای توانايی مناسب و سوابق و تجارب 

مورد قبول می باشند، دعوت به عمل می آيد، حداکثر یک هفته از تاریخ چاپ آگهی 

هيچ  به  فوق  تاريخ  از  بعد  است  بديهی  نمايند.  اقدام  خود  آمادگی  اعالم  به  نسبت 

درخواستی ترتيب اثر داده نخواهد شد.درخواستی ترتيب اثر داده نخواهد شد. 

واحد تدارکات و رخید رشکت مجتمع جهان فوالد سیرجان

لیست مشخصات دستگاه گاردان در سایت اینترنتی مجتمع جهان فوالد 

سیرجان به آدرس sjsco.ir  قسمت مناقصات قرار داده شده است.

 مدارک الزم : 
توان  ـ  مالی  توان  ـ  اجرايی  سوابق  خصوص  در  شركت  رزومه  آمادگی،  اعالم  نامه  ارسال 

تجهيزاتی ـ توان فنی و قراردادهای در خصوص موضوع فراخوان تا قبل از پايان تاريخ اعالم 

شده فوق به آدرس ايميل :

  steel.abbaszade@gmail.com   
تکميل فرم خود اظهاری تامين كنندگان و ارسال به همراه مستندات مربوطه طبق چک ليست 

مربوطه )دانلود از طريق سايت sjsco.ir  در بخش خريد و فروش(

* ارائه مدارک و سوابق هيچگونه حقی را برای متقاضيان ايجاد نخواهد كرد 

آگهی  مزایــده اجــاره
5 0 0 1 0 9 2 9 6 2 0 0 0 0 0  شماره 1

دانشكده علوم پزشكی و خدمات بهداشتی و درمانی سیرجان در نظر دارد
 اجاره فضای فیزیكی محل تزریقات کلینیک تخصصی سالمت 

را از طريق مزايده عمومی و با جزئيات مندرج در اسناد مزايده، با بهره گيری از سامانه تداركات الکترونيکی دولت
 )www.setadiran.ir( و با شماره مزايده 5001092962000001 به صورت الکترونيکی واگذار نمايد.

زمان انتشار در سایت: ساعت 08:00 مورخ 1401/03/11  
مهلت دریافت اسناد مزایده: ساعت 14:00 مورخ 1401/03/22 

تاریخ بازدید: 1401/03/17 لغايت 1401/03/31             از ساعت 09:00 تا ساعت 12:00                               
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: ساعت 14:45 مورخ 1401/04/04 

زمان بازگشایی: ساعت 09:00 مورخ 1401/04/05 
زمان اعالم به برنده: 1401/04/06 

شرایط عمومی و توضیحات برگزاری مزایده دستگاه اجرایـــی
ضمنا رعايت موارد ذيل الزامی است:

1.برگزاری مزايده صرفا از طريق سامانه تداركات الکترونيکی دولت می باشد و كليه مراحل فرآيند مزايده شامل خريد و دريافت اسناد 
مزايده )در صورت وجود هزينه مربوطه(، پرداخت تضمين شركت در مزايده )وديعه(، ارسال پيشنهاد قيمت و اطالع از وضعيت برنده بودن 

مزايده گران محترم از اين طريق امکان پذير می باشد.
2.كليه اطالعات موارد مزايده شامل مشخصات، شرايط و نحوه اجاره در برد اعالن عمومی سامانه مزايده، قابل مشاهده، بررسی و انتخاب می باشد.
3.عالقه مندان به شركت در مزايده می بايست جهت ثبت نام و دريافت گواهی الکترونيکی )توكن( با شماره های ذيل تماس حاصل نمايند:

مركز پشتيبانی و راهبری سامانه: 021-41934
www.setadiran.ir ( بخش » ثبت نام/ مزايده گر« موجود است. اطالعات تماس دفاتر ثبت نام استانها، در سايت سامانه ) 

روابط  عمومی دانشكده علوم پزشكی سیرجان



تیم فوتبال خاتون بم قهرمانی خود را در لیگ چهاردهم فوتبال بانوان کشور قطعی کرد.
 تیم فوتبال خاتون بم شب دوشنبه با پیروزی مقابل تیم ذوب آهن اصفهان با نتیجه ۲ بر صفر، 
در حالی قهرمانی خود را در لیگ چهاردهم فوتبال زنان کشور قطعی کردند که هفته قبل نیز 
تیم سپاهان را در اصفهان شکست داده بودند.شاگردان مرضیه جعفری با این برد ۵۸ امتیازی 
شد و با تیم دوم که نماینده فوتبال زنان شهرستان سیرجان می باشند چهار امتیاز فاصله گرفت.

به نظر می رسد جایگاه دوم تیم سیرجانی نیز قطعی است و به این ترتیب قله فوتبال لیگ برتر 
بانوان ایران بار دیگر در اختیار زنان کرمانی قرار گرفت.

دختران استان 
کرمان بر قله 
فوتبال بانوان 
ایران ایستادند

6
شماره 695

11 خرداد1401 ورزش

راه  برتر  لیگ  به  کرمان  مس  فوتبال  تیم 
سال  هشت  که  خبری  جمله  یک  یافت، 
برای  و  داشت  خود  برای  صبورانه   انتظار 
محقق کردن آن تالشی صادقانه برای خود 

طلب می کرد.
این فصل فوتبالی در لیگ دسته اول، سالی 
بود که همه ارکانی که باید دست در دست 
هم می گذاشتند تا این مهم سرانجام رنگ 
واقعیت به خود بگیرد، با یک همدلی همه 
جانبه به سرانجام رسید، تا حاصل آن کام 
این  که  باشد  کریمان  دیار  مردم  شیرین 
از  یکی  کام ها  این  کردن  شیرین  روزها 

همان واجبات مسلم می باشد.
اگر  و  است  شیرین  کام  این  امروز  اگر 
امروز خیل عظیم هواداران مس کرمان در 
تمام استان شور و شوقی در دل دارند و با 
بر  شیرینی  لبخند  مشکالت  همه ی  وجود 
لب دارند این مهم به دلیل تالش ستودنی 
بازیکنان و کادر فنی و مدیریت باشگاه مس 

به وجود آمده است.
به  نیاز  کرمان  مس  که  روزهایی  در 
برداشتن محکم ترین گامها در جدول لیگ 
دسته اول کشور داشت برای رسیدن به این 
هدف مهم تمامی مقامات استان فارغ از هر 

از طریق  ملت  واسطه شادی  به  ای  مساله 
کرمان  مس  نارنجی  رنگ  و  فوتبال  همین 
حمایت همدالنه خود را نشان دادند و شاید 
همین فوتبال و تیم مس کرمان یک الگو و 
مثال واضحی شد که اگر در همه بخش ها 
روی  نظری  اختالف  هر  از  فارغ  دست ها 
دست هم برود شادی ملت خیلی راه دوری 

نمی تواند باشد.
شرکت ملی صنایع مس از مدیریت ارشد 
خود گرفته تا سایر بخش ها زمینه را برای 
فراهم  عیار  تمام  شکلی  به  موفقیت  این 
را  همکاری  کمال  مرتبط  نهادهای  کردند، 

داشتند ، مقامات کرمان یکی پس از دیگری 
تیم  روانه  برای دلگرمی  را  نفس گرم خود 
کرمان  مس  فوتبال  تیم  پرچم  تا  کردند 
این  و  موفقیت  برای  اتحاد  از  شود  نمادی 
موفقیت عاملی باشد برای شادی دل ملت 
و حاال که الله های نارنجی کرمان نمونه و 
مدلی موفق از این حس واقعی همدلی می 
از  را  استفاده  نهایت  این فضا  باید در  شود 

گسترش این حس خوشایند داشت.
صعود تیم فوتبال مس کرمان پس از هشت 
فوتبال  اول  سطح  از  تیم  این  دوری  سال 
مدیریت  که  شد  انجام  صورتی  در  کشور 

یک  کهندل«  کرمان»محمد  مس  باشگاه 
مدیر بومی و جوان و از جنس ورزش به نام 
کشور  در  کیفیتی  بی  و  اسمی  مربی  هیچ 

توجه نکرد.
به  بود  فوتبال  جنس  از  خود  که  کهندل 
مربی بومی خود »فرزاد حسینخانی« شماره 
هشت ابدی که قبل از این  سابقه ۲۲ سال 
کرد  اعتماد  داشت  را  تیم  این  در  بازیکنی 
مربی  این  به  را  خود  تیم  هدایت  سکان  و 

جوان داد.
به  همچنین  کرمان   مس  جوان  مدیر 
نفرات معرفی شده کادر فنی تیم مس که 

همگی از سوی سرمربی معرفی شدند مهر 
تایید زد و جالب است بدانید در این کادر 
و  داشتند  بومی حضور  غیر  مربی  دو  فقط 
همگی از مربیان بومی بودند که در استان 
کرمان مربیگری می کردند، نکته جالب تر 
اینکه »رضا فتح آبادی « مربی بومی   که 
و  تیم گل گهر سابقه مربیگری  سال ها در 
درخواست  به  توجه  با  هم  داشت  مدیریت 
سرمربی تیم به تیم مس کرمان پیوست و 
فوتبال گل  تیم  مانند  به  تیم  این  کنار  در 

گهر به لیگ برتر صعود کرد.
سه  حضور  شاهد  آینده  فصل  در  حاال 
برتر  لیگ  در  کرمان  استان  از  فوتبال  تیم 
مس  کرمان،  مس  تیم های  بود!  خواهیم 
فصل  در  سیرجان  گهر  گل  و  رفسنجان 
دربی  سه  کننده  برگزار  برتر  لیگ  آینده 

لیگ برتری خواهند بود.
گهر  آرمان  فوتبال  تیم  اگر  که  گفتنی 
امتیازات  روزهای حساس  در  سیرجان هم 
حضور  شاهد  نمی داد  دست  از  را  حساس 
اما آنچه  این تیم در لیگ برتر هم بودیم  
در  گهر  آرمان  مسوالن  است  مشخص 
این  سرمربی  و  خود  تیم  حساس  روزهای 
تیم را تنها گذاشتند و در نهایت تیم فوتبال 
آرمان گهر سیرجان هم در عین شایستگی 

از کورس رقابتها عقب ماند.

خانگی  شکست  درباره  عباسیان  معین   
داشت:  اظهار  گل گهر  برابر  هوادار 
سختی  بازی  گل گهر  برابر  می دانستیم 
میلیاردی  که  هستند  تیمی  آنها  داریم. 
در  باکیفیتی  بازیکنان  و  کرده اند  هزینه 
اختیار دارند. متأسفانه در این بازی نکاتی 
در  بود،  خواسته  ما  از  فنی  کادر  که  را 

زمین پیاده نکردیم و بازی بدی را انجام 
نیم فصل  در  ما  بازی  بدترین  این  دادیم. 
دوم بود و با عملکرد بدی که داشتیم در 

نهایت شکست خوردیم.
وی با بیان اینکه تیمش در لیگ امسال 
عملکرد خوبی داشت، تصریح کرد: هوادار 
اولین فصل حضورش در لیگ برتر را پشت 

سر گذاشت و هدف مدیران تیم هم این 
بود که در لیگ برتر بمانیم و خدا را شکر 
به  را  اتفاق رخ داد. ما فوتبال خوبی  این 
نمایش گذاشتیم و خودمان را سر زبان ها 
انداختیم و حاال هم تالش می کنیم تا در 
جبران  را  گل گهر  برابر  باخت  آخر،  بازی 
کنیم و در نهایت صاحب رتبه تک رقمی 

که  است  این  مهم  موضوع  البته  شویم. 
باشند،  بی انگیزه  و  مغرور  نباید  بازیکنان 
بودیم  بی انگیزه  با گل گهر  بازی  چون در 

و در نهایت ضربه خوردیم.
مورد  در  هوادار  فوتبال  تیم  هافبک 
اینکه  و  امسال  لیگ  در  خوبش  عملکرد 
چه تصمیمی برای فصل بعد دارد، خاطر 

نشان کرد: خدا را شکر می کنم که فصل 
خوبی را پشت سر گذاشتم و امیدوارم در 
بعد  باشد.  نیز همه چیز خوب  بازی آخر 
تمام  قرارداد من  نفت  با صنعت  از دیدار 
می شود و بازیکن آزاد خواهم شد. من هم 
سعی  و  دارم  پیشنهاد  بازیکنی  هر  مثل 

می کنم بهترین تصمیم را بگیرم.

هشت سال انتظار با شماره 8 وفادار تحقق یافت:

صعود فوتبال مس کرمان به لیگ برتر
     گروه ورزش

خبــر
جعفری: لیگ  امسال کیفیت باالیی داشت

مرضیه جعفری پس از مسجل شدن قهرمانی تیمش در مسابقات لیگ برتر فوتبال بانوان به خبرنگار ورزشی خبرگزاری 
تسنیم، گفت: کیفیت مسابقات لیگ برتر امسال خیلی باال بود. تیم های سپاهان، ذوب آهن و شهرداری سیرجان تیم های 
خیلی خوبی بودند به طوری که نتایج قابل پیش بینی نبود حتی البرز و ایالم تیم های خیلی خوبی بودند. وی افزود: سطح 
لیگ هم خیلی باال بود اما مشکل لیگ این بود که طوالنی شد آن هم البته به دلیل بازی های تیم ملی بود؛ با این حال 

سطح بازی ها خیلی باال بود و شاید یکی از سال هایی بود که لیگ  با کیفیت باالیی برگزار شد.

دل نوشته های یک کشتی گیر پیشکسوت
در یکي از نشریات سیرجان مطلبي با عنوان رییس هییت کشتي شهر نوشته بود با عنوان 
»کشتي سیرجان با جوکار متحول مي شود« مي خواهم به عنوان یک پیشکسوت چند جمله اي 
نقد و انتقاد کنم . اوال خود آقاي جوکار با شانس و قرعه ضعیفي که آورد دوم المپیک شد چون 
تمام خوبان وزن او در گروه کویین تاناي کوبایي قرار داشتند خودش یهتر مي داند که اگر آن 
گروه مقابل مي افتاد اوت مي شد کما اینکه چند سال بود در مسابقات جهاني چین اوت شد و 
یک جهاني دیگر هم اوت نشد. هیچ کسي کشتي گیر نمي شود باید هفته اي ۱۰ الي ۱۲ جلسه 
تمرین سخت داشته باشد باید عاشق کشتي و مرد جنگ باشي پیش از شما از مازندران آمدند 
و گفتند قهرمان ایران تحویل مي دهیم در عرض 4 سال نوزدهم ایران هم تحویل نداد و شما 
آقاي یزداني در 4۰ سال پیش هم تیم سیرجان در رده هاي مختلف بدون این هزینه ها قهرمان 
استان شده و تک ستاره هایي داشتند که مقام کشور بیاورند. کشتي به ۲۵۰ نفر نیست به ماندن 
و ریاضت کشیدن  و مقام آوردن است شما مي گویید در عمرم این طور تمریناتي ندیده ام شما 
کدام مسابقه کشوري رفته اید یا در کدام باشگاه هاي شهرهاي کشتي خیز ایران تمرین کرده 
اید یا در کدام اردو بوده اید که نگاه کنید که چطور تمرین مي کنن؟ گفته اید با برنامه ریزي 
خوب یک نفر به المپیک مي فرستم به علي قسم اگر ۱۰۰ سال دیگر یک نفر بتواند از این شهر 
به المپیک یا جهاني برود حتي جهاني نوجوانان و یا جوانان حتي اگر شاهمرادوف روسي و دان 
گیبل آمریکایي را بیاورند چرا به کشتي گیر افغان نمي گویند و تذکر نمي دهید این قدر دروغ و 
بلوف درباره مقام هاي خود در فضاي مجازي ننویسید وآبروي کشتي و قهرمانان گذشته را نبرید. 
نمونه اش آقاي* الف- ط )نام محفوظ( که در خواب و رویا در فضاي مجازي خودش قهرمان اول 
جوانان کشور و قهرمان نوجوانان کشور و مقام سوم کشور در کشتي پهلواني و دعوت به اردوي 
تیم مبي نوجوانان و جوانان نه بلکه بزرگساالن شده اند که همگي این عناوین و مقام هاي ایشان 
دروغ محض است این آقا حتي یک عنوان دهم نوجوانان ایران هم ندارد جلو اینا رو بگیرید یا برند 
در شهر زده اید که آقاي "ج" دعوت به اردوی تیم ملی کشتی آزاد شده اند که این هم دروغ از 
جانب شماست یا این که "ا- گ" قهرمان ارتش های جهان بوده است که این هم دروغ است این 
آقا قهرمان نبوده اند قهرمان کشتی در روی تشک مشخص می شود نه در فضای مجازی. آقای 
محمودآبادی قهرمان دوم جوانان ایران امید ۲۰ سال شده اند این آقای ج در جوانان ۱۷ الی ۱۸ 
سال مقام اورده اند "محمد س" قهرمان سوم نوجوانان ۱۳ الی ۱4 سال ایران شده اند نه قهرمان 
دوم جوانان ایران شما قهرمان واقعی شهر خود را که در ایران و کشور مقام آورده را نمی شناسید 
در خاتمه می خواستم بگویم که مدال آوران واقعی کشتی سیرجان که در کشور مقام آورده اند 
۲ نفر هستند به ترتیب کسوت محمد علی امینی پر افتخارترین کشتی گیر فرنگی کار سیرجان 
است که قهرمان جوانان امید ۲۰ سال ایران در کشتی فرنگی وزن ۷۰ کیلو شده اند و نفر دوم 
فرنگی هم  محمودآبادی است که قهرمان پنجم  بزرگساالن فرنگی کشور و قهرمان سوم کارگران 
کشور در کشتی فرنگی شده اند و پر افتخار ترین کشتی گیر آزاد محمدرضا محمودآبادی )سیاه( 
است که قهرمان دوم نوجوانان ایران در وزن ۷۳ کیلو قهرمان دوم جوانان ایران امید ۲۰ سال  که 
انتخابی تیم ملی تیم ملی جوانان ایران هم بود برای شرکت در مسابقات جهانی جوانان در آمریکا 
قهرمان سوم جوانان ایران در وزن ۸۲ کیلو قهرمان دوم جوانان ایران در وزن ۱۰۰ کیلو قهرمان 
پنجم انتخابی تیم ملی بزرگساالن ایران در سن ۱۸ سالگی برای شرکت در مسابقات جام تفلیس 
شوروی و جام دانکلوف بلغارستان قهرمان جام پهلوانان یزدی بزرگ قهرمان ذوب آهن های ایران 
نفر دوم امینی در کشتی آزاد یکبار قهرمان سوم جوانان ایران در وزن ۷۰ کیلو در کشتی ازاد 
شده است و بر مقام چهارمی جوانان ایران به وسیله فتاحی و تجردی بوده است. »از قلم یک 
پیشکسوت کشتی«*اسامی افراد حقیقی ،غیر از مسوولین- بنا به مالحظات قانونی مخفف شده

   نامه وارده

عباسیان: مقابل گل گهر بدترین بازی نیم فصل دوم مان را انجام دادیم

آگهی مناقصه عمومی )یک مرحله ای( 
 DELTA خریــد سنســـورهای نـــوری
به همــراه قطعـات یدکـــی مورد نیــاز

شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در نظر دارد؛

نسبت به خرید سنسورهای نوری DELTA به همراه قطعات یدکی مورد نیاز كارخانه نورد 

بردسير شركت مجتمع جهان فوالد سيرجان   از طريق مناقصه عمومی يک مرحله ای اقدام 

نمايد؛ لذا از تأمين كنندگان معتبر كه دارای توانايی مناسب و سوابق و تجارب مورد 

قبول می باشند، دعوت به عمل می آيد، حداکثر تا تاریخ   1401/03/25 ساعت 14:00 

نسبت به ارسال پاكات اقدام نمايند. بديهی است بعد از تاريخ فوق به هيچ درخواستی 

ترتيب اثر داده نخواهد شد.

واحد تدارکات و رخید رشکت مجتمع جهان فوالد سیرجان

 مدارک الزم : 
نامه اعالم آمادگی، مدارک مربوط به چک ليست ارزيابی تامين كنندگان، پيش نويس قرارداد خريد به 

همراه ضمانت نامه بانکی به مبلغ 1.000.000.000 ریــال 
) sjsco.ir (.دانلود مدارک از سايت مجتمع جهــان فوالد سيرجان قسمت خريد و فروش- مناقصات (

آدرس تحويل پاكات )الف – ب – ج(:   سيرجان_  بلوار نماز بعد از چهار راه پيام نور_  روبه روي سالن اداره 
ارشاد )غدير( _ دبيرخانه كميسيون معامالت مجتمع جهان فوالد سيرجان _ كد پستی 7816964741 _  

034 شماره تماس42251193-
*نامه اعالم آمادگی به همراه رسيد تحويل پاكات را به آدرس ايميل

  sjsco.alibiglari@gmail.com 
ارسال فرماييد.

* ارائه مدارک و سوابق هيچگونه حقی را برای متقاضيان ايجاد نخواهد كرد.
 * هزينه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

کارخانه نورد بردسیر شرکت مجتمــع جهــان فوالد سیرجـان  



آگهـی  تجدیـد مزایــده )مرتبه چهارم( 

شمـــاره  1400/02/م
شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه در نظر دارد 

» G.I.A یخساز 207 قالبی مدل «
 خود را از طريق برگزاری مزايده به فروش رساند. 

لذا كليه متقاضيان می توانند جهت دريافت اسناد مزايده به آدرس الکترونيکیwww.parizpishro.ir مراجعه و 
اسناد مذكور را از قسمت مناقصه و مزايده دانلود نمايند.

مهلت تحویل پاکات روزشنبه مورخ 1401/03/21 در محل دفتر مركزی شركت واقع در سيرجان، محله كوی 
فرهنگيان، بلوار پيروزی، طبقه همکف، پالک 36، كدپستی7816947838، شماره تلفن034-42273204

می باشد. ضمنًا بازدیـد در روز چهارشنبه مورخ 1401/03/18  ساعت 10 برای متقاضيان بالمانع می باشد.  
قیمت پایه:8.900.000.000 ریال 

امور حقوقی و رقارداداهی رشکت اپرزی پیشرو صنعت توسعه

شرایط شرکت در مزایده :
1-سپرده شركت در مزايـــــده : 300.000.000 ریال) سیصد میلیون ریال (
2-شركت در مزايده صرفاً برای كليه اموال به صورت سرجمع مجاز است.
*اين  شركت در قبول يا رد كليه يا هر يک از پيشنهادات مختار می باشد.
* مدت اعتبار قيمت پيشنهادی دو ماه از تاريخ گشايش پاكت ها می باشد.

*هزينه چاپ آگهی به عهده برنده مزايده می باشد.
09139565322 آقای مهندس محیاپور  با شماره  متقاضيان می توانند جهت كسب اطالعات بيشتر 

تماس حاصل نمايند.

آگهـی  تجدیـد مزایــده )مرتبه چهارم( 

شمـــاره  1400/001/م.ع
شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه در نظر دارد 

» یک دستگاه بچینگ LIEBHERR قدیمی نیم متری به همراه متعلقات «
 خود را از طريق برگزاری مزايده به فروش رساند. 

لذا كليه متقاضيان می توانند جهت دريافت اسناد مزايده به آدرس الکترونيکیwww.parizpishro.ir مراجعه 

و اسناد مذكور را از قسمت مناقصه و مزايده دانلود نمايند . مهلت تحویل پاکات روز شنبه مورخ 1401/03/21 

پالک 36،  همکف،  طبقه  پيروزی،  بلوار  فرهنگيان،  كوی  محله  سيرجان،  در  واقع  شركت  مركزی  دفتر  محل  در 

مورخ  چهارشنبه  روز  در  بازدید  ضمنًا  باشد.  تلفن41424328-034می  شماره  كدپستی7816947838، 

1401/03/18 ساعت 10 برای متقاضيان بالمانع می باشد. 

قیمت پایه: 3.730.000.000 ریال 

امور حقوقی و رقارداداهی رشکت اپرزی پیشرو صنعت توسعه

شرایط شرکت در مزایده :
1-سپرده شركت در مزايـــــده : 200.000.000 ریال) دویست میلیون ریال (
2-شركت در مزايده صرفاً برای كليه اموال به صورت سرجمع مجاز است.
*اين  شركت در قبول يا رد كليه يا هر يک از پيشنهادات مختار می باشد.
* مدت اعتبار قيمت پيشنهادی دو ماه از تاريخ گشايش پاكت ها می باشد.

*هزينه چاپ آگهی به عهده برنده مزايده می باشد.
09139565322 آقای مهندس محیاپور  با شماره  متقاضيان می توانند جهت كسب اطالعات بيشتر 

تماس حاصل نمايند.

 153 دفترخانه   1397/9/22  -14035 وکالت  برابر  عسکری  منصور  آقای 
سیرجان از نصرت شاهمرادی فریدونی  با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر 
مالکیت ششدانگ  سند  که  است  مدعی  سیرجان  رسمی شماره 210  اسناد 
پالک  1331  فرعی از 6519 اصلی واقع در بخش 37 کرمان بنام خانم نصرت 
شاهمرادی فریدونی  ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است که بعلت 
جابجایی مفقود گردیده لذا بدستور تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه 
قانون ثبت مراتب جهت اطالع مردم اگهی می شود تا هر کس مدعی انجام 
معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت 10 روز از تاریخ 
انتشار روزنامه گواهی  اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارد در غیر اینصورت 
پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی سند مالکیت المثنی بنام 

مالک صادر خواهد شد. تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/03/11
محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم صدیقه شمسایی برابر وکالتنامه شماره 73439- 1401/3/3 دفترخانه 14 سیرجان از 
 1385/6/19 شماره 98836-  نامه  وکالت  برابر  نژاد  ایران  معصومه  وکیل  شمسایی  بهرام 
دفترخانه 14 سیرجان با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 14 سیرجان 
مدعی است که سند مالکیت دو سهم و دو سوم سهم مشاع از ششدانگ پالک 0 فرعی از 
4232  اصلی واقع در بخش 36 کرمان بنام خانم   معصومه ایران نژاد پاریزی  ثبت و سند 
مالکیت صادر و تسلیم گردیده است که بعلت جابجایی مفقود گردیده لذا بدستور تبصره یک 
اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع مردم اگهی می شود تا هر کس 
مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار 
روزنامه گواهی  اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارد در غیر اینصورت پس از سپری شدن 

مدت قانونی و عدم واخواهی سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/03/11

محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم  صدیقه شمسایی برابر وکالتنامه شماره 73439- 1401/3/3 دفترخانه 14 سیرجان از 
بهرام شمسایی با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 202 سیرجان مدعی 
است که سند مالکیت پنج سهم و یک سوم سهم مشاع و دو سهم و دو سوم سهم مشاع از 
کل 32 سهم ششدانگ پالک 0 فرعی از 4232  اصلی واقع در بخش 36 کرمان بنام آقای 
بهرام شمسایی در دفتر 41 و 81 صفحات 192 و 122  ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم 
گردیده است که بعلت جابجایی مفقود گردیده لذا بدستور تبصره یک اصالحی ماده 120 
آیین نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع مردم اگهی می شود تا هر کس مدعی انجام 
معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار روزنامه 
گواهی  اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارد در غیر اینصورت پس از سپری شدن مدت 

قانونی و عدم واخواهی سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/03/11

محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت
 14 دفترخانه   1401/3/3  -73439 شماره  وکالتنامه  برابر  شمسایی  صدیقه  خانم  
سیرجان از بهرام شمسایی وکیل گوهرتاج ایران نژاد برابر وکالت نامه شماره 98835- 
1385/6/19 دفترخانه 14 سیرجان با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی 
شماره 14 سیرجان مدعی است که سند مالکیت دو سهم و دو سوم سهم مشاع 
از ششدانگ پالک 0 فرعی از 4232  اصلی واقع در بخش 36 کرمان بنام خانم 
  گوهرتاج ایران نژاد  ثبت و سند مالکیت در دفتر 81 صفحه 116  صادر و تسلیم 
گردیده است که بعلت جابجایی مفقود گردیده لذا بدستور تبصره یک اصالحی ماده 
120 آیین نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع مردم اگهی می شود تا هر کس مدعی 
انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار 
روزنامه گواهی  اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارد در غیر اینصورت پس از سپری 

شدن مدت قانونی و عدم واخواهی سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد.
 تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/03/11

محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت
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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 الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس  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 1401/03/11 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 18:00 روز پنجشنبـه تاریخ 1401/03/19
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز یكشنبـه  تاریخ 1401/03/29

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 16:00 روز دوشنبه  تاریخ 1401/03/30 
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(

دمرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان مناقصـه عمومـی یک مرحله ای 
بیمه تکمیـل درمــان پرسنـل شهــرداری سیرجان 

 شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات 

)شرح مختصر ؛ بیمه تكمیل درمان پرسنل شهرداری سیرجان( 
2001005674000025  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 الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس  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 1401/03/11 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 18:00 روز شنبـه تاریخ 1401/03/21
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز سه شنبـه  تاریخ 1401/03/31

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 15:00 روز چهارشنبه  تاریخ 1401/04/01 
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(

دمرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان تجدید مناقصـه عمومـی یک مرحله ای تهیه مصالح و اجرای 
زیرسازی و کانیو وسط کوچه جهت معابر سطح شهر و دارای پرونده )منطقه دو( 

 شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات 
شرح مختصر؛  تهیه مصالح و اجرای 

زیرسازی و کانیو وسط کوچه جهت معابر سطح شهر و دارای پرونده )منطقه دو(  
2001005674000024  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 

آگهي مناقصــه عمومـــي 
شمـــاره  1401/10/ع

شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد  پروژه: »خرید، نصب و راه اندازی یک دستگاه 

نمونه گیر اتوماتیک بر روی نوار نقاله « كارخانه گندله سازی شماره يک خود را از طريق برگزاري مناقصه 

عمومي به شركت سازنده واجد شرايط واگذار نمايد. لذا متقاضيان مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به 

وبسايت اين شركت به نشانی WWW.GEG.IR بخش مناقصه و مزايده مراجعه و اسناد مذكور را به 

همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان دانلود نمايند. 

مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز شنبه مــورخ 1401/03/28 در محــل دفتركميسيون معـامالت 

مجتمع و يا دبيرخانه دفتر مركزی تهران مي باشد. ضمناً بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه روز سه 

شنبه مورخ 1401/03/17 مقرر شده است. شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول يا رد هر يک از 

پيشنهادات بدون نياز به ذكر دليل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد.

                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

والدت با سعادت
 رکیمه اهل بیت حضرت معصوهم)س(

 و »روز دختر«   رگامی باد

روابط عمومی 
شرکت نگیـن گهـر خـاورمیانـه 



ویترین آخر

موسوی فرد  عبدالنبی  سید  والمسلمین  حجت االسالم 
امام جمعه اهواز، دقیقا ویژگی های یک امام جمعه را دارد 
و به جای اینکه نماینده رسمی قدرت شناخته شود کنار 

مردم ایستاده و از آنها می گوید.
وقتی  می کند؛  زندگی  اهواز  نقطه  جنوبی ترین  در  او 
را  زندگی شان  اثاثیه  و  اسباب  شد،  منصوب  مقام  این  به 
جمع  و به منطقه » آخر آسفالت« اهواز رفت تا در کنار 

ضعیف ترین مردمان زیست کند.
در صحنه  به سرعت  آبادان هم  »متروپل«  ماجرای  در 
حاضر شد و قبا و عبا را کنار گذاشت و به دل حادثه زد. 
خطبه او در مورد حادثه آبادان را بخوانید:» موضوع دیگر 
چالش  می کنند،  باز  زبان  وقتی  مسئوالن  که  است  این 
بعد  را گرفتیم و  درست نکنند؛ مثاًل می گویند فالن فرد 
می گویند که فالن فرد مرده است. این تناقض ها چیست؟ 
در  واحد  بدهم. یک سخنگوی  نمی توانم  من خبر قطعی 
این حادثه باید باشد که خبر بدهد. آنجا خواستند با من 

مصاحبه کنند، من حاضر به مصاحبه نشدم.«
مشکالت  پیگیر  که  است  همین  جمعه  ائمه  از  توقع 
مردم باشند. دست مردم که مقام های دولتی و نمایندگان 
و  وارد صحنه شوند  باید  امامان جمعه  نمی رسد،  مجلس 
در خطبه های نماز جمعه از درد مردم بگویند و بعد پیگیر 

مشکالت باشند.
دولت  حامی  رسانه های  کار  دولت  از  تمجید  و  تعریف 
و جناح حاکم است. ائمه جمعه بدون عالقه های سیاسی 
را  آنها  مشکالت  و  باشند  مردم  سمت  باید  وتنها  تنها 
پوشش دهند. البته این سال ها مشخص شده است که اگر 
باشد،  نیست سرکار  ائمه جمعه  برخی  مقبول  که  دولتی 
آنها حتما از مشکالت مردم سخن می گویند و دولت را به 
چهار میخ می کشند که چرا برای مردم کاری نمی کنند. 
اما وقتی دولت، دولت موردنظرشان باشد، تمام مشکالت 
به جای مرغ و گوشت  و  الهی  امتحان  اقتصادی می شود 

هم می شود اشکنه خورد.
خودمانیم چند تن از امام جمعه های کشور از مشکالت 
شهرها خبر دارند؟ چند نفر از وضعیت مردم آگاه هستند؟ 
برخی از امامان جمعه ما فقط در خطبه های نماز جمعه 
به بخشی از مشکالت مردم اشاره می کنند، آنهم در میان 
گم  رفتن  کنسرت  و  آمریکا  برجام،  درباره  سخنان شان 

می شود.
را کالفه کرده است و  اقتصادی کشور، مردم  مشکالت 
دوست دارند، حرف هایشان از تریبونی شنیده شود و چه 
جایی بهتر از نماز جمعه و چه فردی بهتر از امام جمعه 

برای بیان این مشکالت.

       گوناگون

ابراهیم  شعار  مهمترین  آفتاب  نیوز: 
رفع   ،۱4۰۰ سال  انتخابات  در  رئیسی 
فقر و تورم بود، اما حاال از تحمل تورم 
می شود.  تعبیر  الهی  امتحان  عنوان  با 
بسیاری از خطیبان نماز جمعه، از مردم 
خواستند گرانی ها را تحمل کنند. برای 
تهران  جمعه  نماز  موقت  خطیب  مثال 
که هم حذف ارز ترجیحی و هم افزایش 
قیمت ها را امتحان الهی خواند و گفت 
الهی  امتحان  ترجیحی یک  ارز  »حذف 
برای مردم، مسووالن، نمایندگان مجلس، 
قوه قضاییه، نیرو های مسلح و برای همه 
مردمی است که چهل وسه سال قربانی 
دادند و هنوز هم قربانی می دهند و بوی 
مشام  به  نقطه ای  در  روز  هر  شهادت 
می رسد.. گرانی امتحان است. نابرده رنج 
گنج میسر نمی شود. این گرانی در همه 
جای دنیا وجود دارد و معلول یک سری 
مسائل است. همه دولت ها امروز گرفتار 
در  جنگ  مساله  طرف  یک  از  هستند. 
مرز های اروپا وجود دارد و از طرف دیگر 
هند صادرات گندم را ممنوع کرد، چین 
دیگر  کشور های  و  است  خرید  مشغول 
هستند.  غذایی  چالش های  درگیر  هم 
امور،  به  دادن  سامان  و  غذایی  امنیت 
چنین طرحی را از سوی دولت می طلبید 
و دولت قدم بسیار مهمی را برداشت که 
انقالب  طول  در  گامی  چنین  تاکنون 
و جرات  این شجاعت  و  نشده  برداشته 

بسیار مهم است.«
اسالمی هم شدیدا  روزنامه جمهوری 
را  او  و  انتقاد کرد  تهران  امام جمعه  به 
به خاطر استفاده از ادبیات مذهبی برای 

شماتت  دولت،  خطا های  برخی  توجیه 
کرد و در قسمتی از یادداشت خود نوشت 
تریبون دار  محترمیِن  از  برخی  »اینکه 
مسووالن  اما  هست،  گرانی  می گویند، 
دلسوزند! خب تا وقتی نتوانند از سوز دل 
مردم اندکی بکاهند، دلسوز بودن شان چه 
سودی برای جامعه می تواند داشته باشد؟ 
برخی دیگر هم همچنان پای خدا را به 
الهی  امتحان  و  گرانی می کشند  میدان 
می خوانند وضع موجود را. یادشان نمانده 
است انگار پیش از این چه می گفتند در 

برابر گرانی!«
مناظره  همان  در  رییسی  ابراهیم 
مردم  سفره  شدن  کوچک  به  اقتصادی 
بود: »آنچه  بود و گفته  اشاره کرده  هم 
مردم را بسیار ناالن کرده، این است که 
تورم  برای  باید  شد.  کوچک  سفره شان 
راهکار پیدا کرد؛ ثبات بازار اهمیت داشته 
و دخالت دولت در بازار معنا ندارد و دولت 
شأن نظارت، هدایت و حمایت را داراست. 
باید برای اداره بازار و واحد های تولیدی 
از بازاریان و تولیدکنندگان کمک و نظر 
گرفت. کار با بخشنامه پیش نمی رود.« 
با وجود این وعده ها، اما ابراهیم رییسی 
از هر دولت دیگری دستور داده  بیشتر 
بخشنامه  با  را  کار  کرده  سعی  و  است 
پیش ببرد. بازاریان و تولید کننده ها هم 
اوضاع خوبی ندارند و خبر ها حاکی از آن 
است که میزان خرید مردم بابت تولیدات 
کما  است.  یافته  کاهش  غذایی  صنعت 
اینکه رییس اتحادیه نان فانتزی از کاهش 
۵۰ تا 6۰ درصدی فروش واحد های نان 

فانتزی خبر داده است.

به  نشده  موفق  کار  اینجای  تا  دولت 
کند.  عمل  خود  وعده های  از  بسیاری 
ریاست جمهوری  دوم  سال  آغاز  در 
ابراهیم رییسی، حتی یک واحد از یک 
ساخته  شده  داده  وعده  واحد  میلیون 
نشده است. بسیاری وعده های دیگر نیز 
طی  مسیر  بلکه  نشده  محقق  تنها  نه 
این یک سال، کامال در جهت  شده در 
تک رقمی  بوده.  وعده  آن  تحقق  عکس 
شغل  میلیون  یک  ایجاد  تورم،  شدن 
از  درصد  کاهش ۵۰  ساالنه،  به صورت 
فضای  اقتصاد  رونق  درمان،  هزینه های 
هماهنگ،  اقتصادی  تیم  ایجاد  مجازی، 
اجرای خصوصی سازی واقعی، تک رقمی 
شدن تورم، تولید نهاده های دامی مورد 
نیاز در داخل کشور، قطع وابستگی سفره 
مردم به خارج و تکانه ها، ایجاد صندوق 
بیمه ای و جبران خسارت مردم در بورس 
و توسعه اقتصاد دریا، از جمله وعده های 
بزرگ ابراهیم رییسی بود که در این یک 
سال هیچ گشایشی در تحقق این وعده ها 

حاصل نشده است.
زمانی مبارزه با تورم و حل مشکالت 
مورد حمایت  کاندیدای  اقتصادی شعار 
اصولگرایان در انتخابات سال ۱4۰۰ بود، 
اما حاال از محقق نشدن آن وعده ها به 
»امتحان الهی« تعبیر می شود که مردم 
تشویق می شوند در این »امتحان الهی« 
صبر پیشه کرده و تحمل کنند، اما سوال 
این است که آیا این امتحان الهی مردم 
است یا امتحان الهی دولت؟ و آیا دولت 
رییسی تا به اینجا از این امتحان سربلند 

بیرون آمده است؟

هفته نامه سیاسی، اجتماعی
صاحب امتیاز : بتولهاشمیمعصومی
مدیرمسوول: ابوالقاسممحمودآبادی

دبیر تحریریه و صفحه آرا:سارهمیرحسینی
 چاپ :  مهدویکرمان

نشانی: سیرجان،بلواردکترصادقیروبرویداروخانهآریاکدپستی: 7813713599
تلفن: 42231335تلفن سفارش آگهی: 09133475191

Sokhan_Tazeh :اینستاگرام     sokhan.tazeh@Gmail.com:پست الکترونیکی www.sokhanetazeh.com:سایت اینترنتی

صب نیا مدرسه...

فعاًل امکان پذیرایی بانوان در ورزشگاه ها را نداریم!
استادیوم  در  انقالبی  مردان  و  زنان  مختلط  حضور  از  پس  روز  چند  بهارنیوز: 
آزادی برای اجرای سرود سالم فرمانده، سینا کلهر، معاون فرهنگی و توسعه ورزش 
همگانی وزارت ورزش و جوانان مدعی شد که بزرگترین مانع ما در حال حاضر نبود 
زیرساخت هاست و حقیقتا فضاهای ورزشی کشور و به ویژه ورزشگاه ها فضای مناسبی 
برای بانوان و خانواده ها نیست و از امکاناتی که بتوانیم به خوبی پذیرای آن ها باشیم 

برخوردار نیستیم

زوم

این وضعیت امتحان الهی مردم است یا امتحان الهی دولت؟
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قیمت سکه تمام بهار آزادی ۱4 میلیون و ۸۸۰ هزار تومان، سکه تمام طرح 
قدیم ۱4 میلیون و ۱۵۰ هزار  تومان، نیم سکه ۸ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان، 
ربع سکه ۵  میلیون و ۱۷۰ هزار  تومان و سکه یک گرمی۲ میلیون و ۹۵۰ 
هزار تومان شد. همچنین قیمت هر اونس طال در بازار های جهانی به یک هزار 
و ۸۲6 دالر رسید و هر گرم طالی ۱۸ عیار به مبلغ یک میلیون و 4۰4 هزار 

تومان معامله می شود.

رهبران اتحادیه اروپا در نشست دوشنبه خود درباره بسته جدید تحریم ها 
علیه مسکو به خاطر جنگ اوکراین، بر سر ممنوعیت فوری بیش از دو سوم 
واردات نفتی از روسیه توافق کردند. به گزارش روسیا الیوم، شارل میشل، رئیس 
شورای اروپا اعالم کرد که رهبران کشورهای اروپایی در اولین جلسه اجالس 
بروکسل به توافقی دست یافتند که بر اساس آن واردات نفت از روسیه تحریم 

نسبی می شود.

داستان یک امام جمعه متفاوت

قیمت سکه در آستانه 15 میلیون تومان

توافق اتحادیه اروپا برای تحریم واردات نفت از روسیه

خبر مهم وزیر اقتصاد درباره افزایش قیمت ها !
موانع  پیگیری  جلسه  حاشیه  در  دوشنبه  روز  خاندوزی  سیداحسان  ایرنا:   
سرمایه گذاری و تولید، درباره افزایش قیمت کاالها اظهار کرد: ستاد تنظیم بازار 
مسوولیت کنترل قیمت ها را دارد و وزارت صمت پیشنهاد خوبی برای قیمت ها 
داشت که در ستاد تنظیم اولیه انجام شده است. وی افزود: به زودی و ظرف چند 
روز آینده رسما مصوبه ستاد تنظیم بازار ابالغ می شود و سایر تولیدکنندگان فقط با 
رعایت آن قاعده و منطق کارشناسی اقتصادی می توانند افزایش قیمت داشته باشند.

حمله موشکی به پایگاه عین االسد در عراق
ایرنا: رسانه های عراقی بامداد دوشنبه گزارش دادند که پایگاه عین االسد در 
غرب عراق که نیروهای آمریکایی در آن مستقر هستند مورد حمله موشکی 
قرار گرفته است. به گزارش اسپوتنیک، همزمان با این حمله منابع خبری 
دادند.  االسد خبر  پایگاه عین  انفجارهای مهیب در  از شنیده شدن صدای 
 6 از  موشک  دو  حداقل  اصابت  از  حاکی  عینی  شاهدان  اولیه  گزارش های 

موشک ۱۲۲ میلی مری گراد به پایگاه است.
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کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس  تدارکات  درگاه سامانه 
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 1401/03/04 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مزایده  تا ساعت 18:00 روز دوشنبـه تاریخ 1401/03/16
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مزایده تا ساعت 19:00 روز پنج شنبـه  تاریخ 1401/03/26

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 17:30 روز یكشنبه  تاریخ 1401/03/29 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- بلوار قائم، جنب پمپ سی ان جی، سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافرشهرداری تلفن:   5800  4233 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

دمرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

آگهی مزایده عمومی اجاره  یک باب غرفه سوپــر مارکت
در پایانـــه مسافربــری بعثت

 شهرداری سیرجان در نظر دارد مزایده عمومی 

)اجاره یک باب غرفه سوپر مارکت پایانه مسافربری بعثت( 
5001091287000002  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 

آگهي مناقصـه عمومـي تجدیــد شـده 
شمـــاره  1401/05/ع

شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد»ارائه خدمات طراحی و تهیه اسناد مناقصه جهت اجرای 
پروژه انباشت و برداشت و بارگیری ریلی و جاده ای کنسانتره در سایت شماره 2 « خود را از طريق برگزاري مناقصه 
عمومي به شركت مهندسين مشاور واجد شرايط و دارای گواهينامه های صالحيت خدمات مشاوره با رتبه حداقل 
2 در رشته صنعت تخصص صنايع فلزات اساسی و رتبه حداقل 2 در رشته راه و ترابری تخصص راه آهن بصورت 
توأمأ و يا موافقت نامه مشاركت مهندسين مشاور دارای صالحيت های مذكور از سازمان مديريت و برنامه ريزی 
  WWW.GEG.IRكشور واگذار نمايد. لذا متقاضيان مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الکترونيکي
بخش مناقصه و مزايده مراجعه نموده و اسناد مذكور را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان دانلود 

نمايند.
مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز يکشنبه مــورخ 1401/03/22 در محــل دفتركميسيون معـامالت 
مجتمع و يا دبيرخانه دفتر مركزی تهران مي باشد. ضمناً بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه روز سه شنبه 
مورخ 1401/03/17 مقرر شده است و الزامی می باشد. شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول يا رد هر يک 

از پيشنهادات بدون نياز به ذكر دليل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد.
                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

آگهي مناقصـه عمومـي تجدیــد شـده 
شمـــاره  1401/08/ع

به روش )RC( در  »انجام عملیات حفاری پودری  نظر دارد  عام( در  شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي 
پيمانکار  به  عمومي  مناقصه  برگزاري  طريق  از  را  بلوچستان«  و  سیستان  استان  در  واقع  اکتشافی  محدوه های 
از  رتبه حداقل 3 در رشته كاوش های زمينی  با  پيمانکاری معتبر  و دارای گواهينامه صالحيت  واجد شرايط 
سازمان مديريت و برنامه ريزی كشور واگذار نمايد. لذا متقاضيان مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس 
الکترونيکي WWW.GEG.IR مراجعه و اسناد مذكور را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان از 

بخش مناقصه و مزايده دانلود نمايند.
مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز يکشنبه مــورخ 1401/03/22 در محــل دفتركميسيون معـامالت مجتمع 
و يا دبيرخانه دفتر مركزی تهران مي باشد. ضمناً مناقصه گران می توانند در روز دوشنبه مورخ 1401/03/16 
مورخ  چهارشنبه  روز  پاسخ  و  پرسش  جلسه  همچنين  آورند.  عمل  به  بازديد  مناقصه  موضوع  اجرای  محل  از 
1401/03/18 در محل دفتر تهران شركت معدنی و صنعتی گل گهر واقع در خيابان دكتر فاطمی مقرر شده 
است. شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول يا رد هر يک از پيشنهادات بدون نياز به ذكر دليل و بدون جبران 

خسارت مختار مي باشد.
                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 
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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 الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس  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 1401/03/04 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 18:00 روز دوشنبـه تاریخ 1401/03/16
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز پنج شنبـه  تاریخ 1401/03/26

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 15:00 روز شنبه  تاریخ 1401/03/28 
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(

دمرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 
تهیه مصالح و  ساخت قبور آماده جنب گلزار شهدا 

 شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات 

)شرح مختصر ؛ تهیه مصالح و  ساخت قبور آماده جنب گلزار شهدا( 
2001005674000018  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 


