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     وظیفه ی قیمت گذاری و اعالم قیمت مصوب با اتاق اصناف نیست قیمت گوشت و کاالهای خوراکی در سیرجان به خاطر شرایط خاص سیرجان است. وظیفه ی قیمت گذاری و اعالم قیمت مصوب با اتاق اصناف نیست قیمت گوشت و کاالهای خوراکی در سیرجان به خاطر شرایط خاص سیرجان است.
       کاالهای قاچاق چون که بدون ضمانت به فروش می رسند، به نسبت کاالی مشابه دارای ضمانت، ارزان تر هستند و کسبه بی تقصیرند و همه فاکتور خرید دارند و    کاالهای قاچاق چون که بدون ضمانت به فروش می رسند، به نسبت کاالی مشابه دارای ضمانت، ارزان تر هستند و کسبه بی تقصیرند و همه فاکتور خرید دارند و 

سود ده درصدی خود را روی قیمت خرید نهایی شان می کشند.سود ده درصدی خود را روی قیمت خرید نهایی شان می کشند.
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کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir به آدرس  الکترونیکی دولت )ستاد(  تدارکات  درگاه سامانه 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1401/10/07 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 12:00 روز پنجشنبـه  تاریخ 1401/10/15
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 12:00 روز یکشنبـه  تاریخ 1401/10/25

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 11:00 روز دوشنبــــه  تاریخ 1401/10/26 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- میدان انقالب، شهرداری مرکزی      تلفن:   5000  4132 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث پارک ضلع جنوبی 

بیمارستان غرضی واقع در تقاطع بلوار صفــارزاده و خیابان شفـــا

 شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی)شرح مختصر؛ احداث پـارک ضلع جنوبی 

بیمارستــان غرضـــی واقع در تقاطع بلــوار صفــارزاده و خیابــان شفـــا( 
20010056744000193  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 
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کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir به آدرس  الکترونیکی دولت )ستاد(  تدارکات  درگاه سامانه 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1401/10/07 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 12:00 روز پنجشنبـه  تاریخ 1401/10/15
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 12:00 روز یکشنبـه  تاریخ 1401/10/25

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 11:30 روز دوشنبــــه  تاریخ 1401/10/26 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- میدان انقالب، شهرداری مرکزی      تلفن:   5000  4132 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 

احداث پـــارک جنب مخابــــرات واقع در بلوار فاطمیــــه
 شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی

             )شرح مختصر؛ احداث پـارک  جنب مخابــرات واقع در بلوار فاطمیــه( 
20010056744000194  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 

آگهي استعالم  عمومي نوبت دوم
  شماره 401/11/س

شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد » مشاوره طراحی سیستم های اعالم و اطفاء 

حریق اتوماتیک کانال های تاسیساتی و نوار نقاله های خروجی کارخانه گندله سازی«   را از طريق برگزاري 

استعالم عمومي به پيمانکار واجد شرايط واگذار نمايد. لذا كليه متقاضيان مي توانند جهت اخذ اسناد 

استعالم به آدرس الکترونيکي WWW.GEG.IR  مراجعه و اسناد مذكور و دستورالعمل ارزيابي كيفي 

و فني  را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان از قسمت - مناقصه و مزايده  دانلود نمايند 

مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز  يکشنبه مــورخ 1401/10/25 در محــل دفتركميسيون 

معـامالت مجتمع و يا دبيرخانه دفتر مركزی تهران مي باشد. الزم به ذكر است شركت معدني و صنعتي 

گل گهر در قبول و يا رد هر يک يا تمام پيشنهادات واصله بدون نياز به ذكر دليل و بدون جبران خسارت 

مختار مي باشد. 

                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

آگهي فراخوان تجدیدشده )نوبت سوم(
 شمـــاره   1401/04/ف

شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد به منظور» انجام خدمات آزمایشگاهی آنالیز 

اقدام به شناسايی و ارزيابی اشخاص واجد صالحيت نمايد.  نمونه های مرتبط با پروژه های اکتشافی« 

 WWW.GEG.IR لذا متقاضيان مي توانند جهت اخذ اسناد فراخوان به وبسايت اين شركت به نشانی

بخش مناقصه و مزايده مراجعه و اسناد مذكور را دانلود نمايند و پاكت خود را كه حاوي مدارك خواسته 

شده جهت شناسايي و ارزيابي مي باشد، حداكثر تا تاريخ شنبه مورخ 1401/10/24 به نشاني دفتر 

كميسيون معامالت مجتمع و يا دبيرخانه دفتر مركزی تهران تحويل نمايند. شركت در فراخوان حاضر و 

ارسال پاكت هيچگونه حقی جهت ارجاع كار ايجاد نمی نمايد.

                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

شناسایي و ارزیابی شرکت ها جهت انجام خدمات آزمایشگاهی
 آنالیز نمونه های مرتبط با پروژه های اکتشافی

رییس اتاق اصناف سیرجان در واکنش به چند نرخی بودن اجناس عنوان کرد ؛

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

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

آغاز ثبت نام وام 
خرید کاال

 برای خبرنگاران

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

همان اومیکرون است«.

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

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

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

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

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

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

موضوع قطعا شدنی است.

شهید  های  گهرزمین:رشادت  مدیرعامل 
سلیمانی فراموش نشدنی است*

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

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

کردند.
وی با بیان اینکه »خوشبختانه امروز کشورمان 

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

به مدیحه سرایی پرداخت

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

روحیه شهید سلیمانی مملو از اخالص و خداترسی بود

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

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

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

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

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

تفاهم نامه در سخن تازه منتشر خواهد شد

صفحه 2بادگیر چپقی همچنان در انتظار مرمت و محقق شدن وعده ها
?
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کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir به آدرس  الکترونیکی دولت )ستاد(  تدارکات  درگاه سامانه 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

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

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

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

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

شهرداری  اپرزی دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

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

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

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

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

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

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

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

تامین نیروی انسانی جهت انجام امور خدمات عمومی و منشی گری دانشکده علوم پزشکی سیرجان و واحدهای تابعه 
به شماره 2001092962000039 را از طریق سامانه تداركات الكترونیكی دولت برگزار نماید.كلیه مراحل برگزاری مناقصه 
ازدریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاكت ها از طریق درگاه سامانه تداركات الكترونیكی 
دولت )ستاد( به آدرس  www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی 

مراحل ثبت نام در سایت مذكور و دریافت گواهی امضای الكترونیكی را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ  انتشار مناقصه در سامانه :  روز چهارشنبه 1401/10/14  

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

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

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

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

روابط  عمومی دانشکده علوم پزشکی سیرجان
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مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان

فراخوان تجدید مزایده محدود 
 شهرداری سیرجان در نظر دارد 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

قیمت پایه )ریال(مساحتمشخصات پالکردیف

101/3532/432/000/000  متر مربعباقی مانده پالک 792 فرعی از 5087 اصلی1
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شماره 725
14 دی1401 شهر

دارو در مورد  تولیدکننده  به مدیران عامل شرکت های  نامه ای خطاب  دارو در  و  رئیس سازمان غذا 
پیش بینی افزایش نیاز به دارو در مواجهه با پیک احتمالی بیماری کووید در هفته های آتی هشدار داد.

در این نامه آورده است: »با عنایت به قرائن موجود، وقوع پیک بیماری کووید در هفته های آتی دور از 
انتظار نخواهد بود لذا ضرورت دارد به منظور پیشگیری از کمبودهای دارویی، ذخایر مواد اولیه دارویی 
که در زمان پاندمی کرونا افزایش مصرف داشته اند به میزان مطلوب افزایش یافته و تولید داروهای مذکور 
در برنامه تولید آن شرکت قرار گیرد. تا تامین نیازهای دارویی بیماران از طریق جایگزین در دستور کار 

قرار گیرد.«    

ذخایر مواد اولیه 
دارویی به میزان 
مطلوب افزایش 

یابند 

قیمت مرغ تا اوایل اسفند تغییری نداردقیمت مرغ تا اوایل اسفند تغییری ندارد
رئیس انجمن  پرورش دهندگان مرغ گوشتی گفت: با توجه به میزان عرضه و تقاضا پیش بینی می شود که قیمت مرغ تا اوایل 
اسفند تغییری نداشته باشد. وی از توزیع روزانه ۶ هزارتن مرغ در کشور خبر داد و گفت: با توجه به کاهش تقاضا و ازدیاد 
عرضه، کماکان مرغ کمتر از نرخ مصوب عرضه می شود.یوسفی اظهارداشت: با توجه به شرایط تولید و بازار پیش بینی می شود 
که قیمت مرغ تا اواخر بهمن و اوایل اسفند تغییری نداشته باشد.رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی با بیان اینکه در 
ماه گذشته 110 میلیون قطعه جوجه ریزی صورت گرفت، گفت: بنابر بررسی های صورت گرفته حداکثر نیاز کشور در ماه های 

عادی سال 90 میلیون قطعه است و جوجه ریزی باالتر از این رقم منجر به مازاد عرضه می شود. 

خبــر

نیست.  پوشیده  کسی  بر  گرانی ست،  شهر  سیرجان  اینکه 
سیرجان  در  غیرمنقول  و  منقول  اساسی  کاالهای  قیمت  
نسبت  به  حتا  که  دیگر  شهرستان های  نسبت  به  تنها  نه 
شهر  که  درحالی ست  این  است.  گران تر  نیز  استان ها  مرکز 
ما امکانات مرکز استان ها را ندارد اما از نظر قیمت با آن ها 
کوشیده اند  زیادی  اقتصادی  کارشناسان  می کند!  برابری 
کنند  بررسی  را  سیرجان  در  زندگی  بودن  گران  دالیل  که 
ولی عمدتا یا به بیراهه رفته اند و یا گاه تک بعدی به ماجرا 

نگریسته اند. 
هرچه هست اگر بخواهیم ریز نشویم، باید سیرجان را شهر 
ثروتمندی بدانیم که ثروتش موجب ایجاد تورم در بازار شده 
است . اگر قانون عرضه و تقاضا را در دانش اقتصاد دنبال کرده 
باشید، می توانید با فورمول آن به راحتی مساله ی گران بودن 
و چند نرخی بودن کاال را در سیرجان توضیح دهید. وقتی 
میزان عرضه ی یک کاال از تعداد متقاضی بیشتر باشد، قیمت 
آن رو به کاهش می رود و به عکس اگر کاالیی متقاضی زیادی 
داشته باشد به نسبت افزایش متقاضایان، قیمت کاالی مورد 
نظر نیز مرتب افزایش پیدا می کند. مثل یک جور مزایده که 
دارد، آن کسی  پنج خواهان  و  فقط یک اسب هست  وقتی 
مصداق  می دهد.  بیشتری  پول  که  می شود  اسب  صاحب 
آش  قدر  همان  بدهی،  پول  هرچی  معروف  ضرب المثل  آن 

می خوری. این قانون بازار است  و سیرجان و جای دیگر ندارد. 
گرفته  قرار  چهارراه  در  ترانزیتی  شهر  یک  که  سیرجان  در 
است، به دالیل صنعتی و کشاورزی و درآمدی و جا به جایی 
جمعیتی، تقاضا برای انواع کاالها زیاد است اما این شهرستان 
در عرضه این چنین رشدی نداشته و حتا می توان گفت شهر 
ما در عرضه ی محصوالت همچنان به نوعی در دوران قدیم 
خود مانده. دورانی که یک شهر کویری و حاشیه ای و کمتر 
صنعتی و بیشتر زراعی-سنتی بوده است.گرچه هم دولت و 
بر  اثرگذاری  در  را  خود  نقش  نوعی  به  می توانند  مردم  هم 

قانون عرضه و تقاضا ایفا کنند.  
نقش مردم این است که اگر کاالیی گران شد، تقاضا را با 
همدلی به صورت مصنوعی کاهش بدهند. یعنی نخرند یا از 
فروشگاه های گرانفروش نخرند، نه اینکه برعکس تقاضا را به 
تب خرید  دچار  و  بکشند  ببرند، صف  باال  مصنوعی  صورت 
برای  که سال گذشته  اتفاقی  مثل  بشوند!  نظر  مورد  کاالی 
روغن افتاد! تفاوت اکثر سیرجانی ها با دیگر مردم شهرهای 
دیگر این است که به خاطر وجود پول در دست و بال شان، 

همواره زیر بار هر قیمتی رفته اند. 
هم  زدن  چانه  اهل  چندان  و  آمده اند  کنار  نوسانی  هر  با 
نبوده اند. اگر مردم به عنوان خریداران و مشتری، برای خود 
حق چانه زنی، کنارکشی از خرید و حتا تحریم فروشگاه های 
که  تقاضا  صعودی  روند  از  کاستن  جز  به  بدهند،  را  گران 

موجب تورم می شود، یک کار دیگر هم کرده اند. اینکه میان 
سر  بر  رقابت  کرده اند.  ایجاد  رقابت   ، کاال  عرضه کنندگان 
ترفندهایی  با  خود  کاالی  سمت  به  مردم  تقاضای  کشاندن 
اگر  میان  این  کیفیت.  بردن  باال  یا  فروختن  ارزان تر  مثل 
کمک  همانا  شویم  قائل  دولت ها  برای  هم  نقشی  بخواهیم 
به ملت برای مدیریت عرضه و تقاضاست در جهتی که نفع 

همگانی ست.  
منتها چون عموما دولت ها گاهی نفع اقلیتی نزدیک طیف 
ورود  می دهند،  و  داده  ترجیح  تر  عموم  منافع  بر  را  قدرت 
دولت ها برای مدیریت و برقراری تناسب میان عرضه و تقاضا 
معموال با زد و بندها و مفاسد پشت پرده ای همراه است و این 
اقتصاد به نفع مردم به عنوان مشتریان  دخالت دولت ها در 
کل تمام نمی شود. مثال بارزش هم صنعت خودرو در ایران 
است که دخالت دولت در آن فقط در راستای ایجاد انحصار 
برای تولید کننده بوده و همواره زیانش هم در کیفیت پایین 

و هم در قیمت های باال، نصیب ملت شده است. 
این میان سیرجان هم جزیره نیست و بازار عرضه و تقاضایش 
از دخالت های خیرخواهانه یا منفعت طلبانه ی دولتی ها دچار 
کردن  مشخص  و  بازار  تنظیم  ستاد  می شود  .  خیز  و  افت 
گران  و  احتکار  با  مبارزه  طرح های  و  تکلیفی  قیمت های 
مثل  اداراتی  که  نخ نما  سیاست های  قبیل  این  از  و  فروشی 
فرمانداری ها و اداره صمت و... پبگیری می کنند، در بهترین 

و خیرخواهانه ترین حالت رفع تکلیفی بیشتر نیستند. گرچه 
دستوری  نقش های  ایفای  جای  به  می توانند  دولتی  ادارات 
نشدنی  ست،  که  واحد  به  واحد  بازرسی  مثل  غیرعملی  و 
نقش میانجی را برای خود قائل بشوند. به این صورت که با 
همکاری اصناف و بخش خصوصی، مشکل تورم را در کاهش 
عرضه ی یک کاال و خدمات به نسبت تقاضای روز بسنجند و 
سپس از واحدهای صنعتی و تولیدی و... که ناخواسته برهم 
بوده اند،  تقاضا  و  عرضه  ترازوی  طرف  یک  تناسب  زننده ی 

بخواهند برای بازگرداندن تعادل بازار نقش خود را ایفا کنند و 
جزییات این را نیز به مردم اعالم نمایند. برای مثال در بخش 
مسکن، اگر معادن و نیروهای غیربومی شان تعادل بازار را به 
برده اند، حداقل ترین کار  باالتر  از عرضه  را  تقاضا  هم زده و 
اداره صمت، فرمانداری و اداره مسکن و شهرسازی می تواند 
این باشد که برای شهرک سازی با معادن وارد مذاکره شوند. 
مسکن یک مثل است و این میان باقی کاالها و خدمات نیز 

از این ماجرا مستثنا نیستند.

اقتصاد سیرجان به زبان آدمیزاد
       حسام الدین اسالملو

  عکس : سید محسن فروزنده

صفحه 3
؟

صفحه 4
؟

آگهـــي استعالم عمومـــي
 شمـــاره 401/12/س

شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد » خرید ) تمدید( ، نصب، راه اندازي، آموزش و 
پشتیبانی دو ساله محصوالت نرم افزاری امنیتی Kaspersky « خود را از طريق برگزاري استعالم عمومي به 
شركت های دارای نمايندگی رسمی و معتبر فروش از شركت Kaspersky با حداقل سطح طاليی و گواهی 
مركز مديريت راهبردی افتا در گرايش »نصب و پشتیبانی محصوالت فتا« واگذار نمايد. لذا كليه متقاضيان 
WWW.GEG.IR مراجعه و اسناد مذكور و  الكترونيكي  به آدرس  مي توانند جهت اخذ اسناد استعالم 
دستورالعمل ارزيابي كيفي و فني را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان از قسمت - مناقصه و 
مزايده دانلود نمايند. آخرين مهلت تحويل پاكات ساعت 14 روز يكشنبه مــورخ 1401/10/25 در محــل 
دفتركميسيون معـامالت مجتمع و يا دبيرخانه دفتر مركزی تهران مي باشد. الزم به ذكر است شركت معدني 
و صنعتي گل گهر در قبول و يا رد هر يک يا تمام پيشنهادات واصله بدون نياز به ذكر دليل و بدون جبران 

خسارت مختار مي باشد. 
                       كمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر 

آگهی جذب کارشناس ربق رد شرکت الستیک سیرجان

مجتمع صنایع الستیک سیرجان   از یک نفر كارشنـاس بــرق  جهت همكاری  دعوت به 

عمل می آورد. متقاضيان به آدرس: سيرجان- بلوار شهيد عباسپور، شهرک صنعتی 

شماره يک، خيابان اشتغال، مجتمع صنايع الستيک سيرجان مراجعه نموده و يا جهت 

كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن های : 7175  797  0917 و42300022  )034( 

مجتمع صنایع الستیک سیرجانتماس حاصل نمايند.

خانم شمسی کشاورز با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 153 سیرجان 
مدعی است که سند مالکیت یک دانگ و نیم مشاع ازشش دانگ پالک  572 فرعی از 
2310  اصلی  واقع در بخش 35  کرمان بنام خانم شمسی کشاورز  ثبت و سند مالکیت 
تبصره یک  بدستور  لذا  گردیده  مفقود  جابجایی  بعلت  که  است  گردیده  تسلیم  و  صادر 
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.
شناسه آگهی: 1434414 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/10/14

سعیـــد  نظـــری  
 سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 

جناب آاقی

 علی گنبد کناری
با نهایت تاسف درگذشت ابوی بزرگوارتان 

با تقدیم احترام؛ گلزاری

را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، از خداوند متعال 
صبر جمیل و اجر جزیل برای شما و سایر بازماندگان و غفران الهی برای 

آن عزیز از دست رفته مسئلت دارم.

 ارائه خدمات بیمـه عمــر و حــوادث پرسنــل شركت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر
شركت توسعه، عمران و مديريت منطقه گل گهر در نظر دارد  ارائه خدمات بيمه عمر و حوادث گروهی پرسنل خود  را از طريق 
برگزاری مناقصه  عمومی به شركت های  بيمه واجد شرايط  واگذار نمايد. لذا از متقاضيــان دعوت به عمل می آيــد جهت اخذ اسنـاد 

مناقصـــه از تاریـخ 1401/10/12 به سايت اين شركت به آدرس www.ggz.ir مراجعه نمايند.

1_آخرين زمان ارائه پاكت ها و پيشنهادات: ساعت 13:30 مورخ 1401/10/19

2_شركت در قبول يا رد پيشنهادات مختار است.

3_سپرده شركت در مناقصه: 717،444،000 ریال

4_هزينه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. 

5_كليه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذكر گرديده است. 

6_محل تحويل اسناد، پيشنهادات: سيرجان كيلومتر 50 جاده محور سيرجان _شيراز، شركت معدنی و صنعتی گل گهر 

ساختمان های هلدينگ مستقر بر تپه، بلوک 5 )شركت توسعه، عمران و مديريت منطقه گل گهر(

7_تلفن جهت هر نوع هماهنگی: 09131420642 آقای بلوردی )به غير از ايام تعطيل(
مدرییت امور حقوقی و قرارداداه

محسنی رییس اتاق اصناف سیرجان درباره ی وجود پدیده ی دونرخی و چند نرخی کاالها 
در سیرجان، این موضوع را انکار نکرد اما در توضیح آن گفت: صنوف مقصر نیستند. به 
خاطر بحث وجود کاالهای قاچاق در سیرجان که به نوعی به دلیل موقعیت جغرافیایی اش 
هم دروازه ی ورود کاالی قاچاق شده، سیرجان به نسبت شهرهای دیگر بیشتر دچار این 

پدیده دو نرخی شده است. 
به گفته ی محسنی کاالهای قاچاق چون که بدون ضمانت به فروش می رسند، به نسبت 
خرید  فاکتور  همه  و  بی تقصیرند  کسبه  و  هستند  ارزان تر  ضمانت،  دارای  مشابه  کاالی 

دارند و سود ده درصدی خود را روی قیمت خرید نهایی شان می کشند. 
او دلیل دیگر وجود پدیده ی دو نرخی بودن قیمت ها در سیرجان را به موضوع نوسان های 

ارزی مرتبط دانست که در تشخیص نهایی صنوف برای مشخص کردن قیمت روز تاثیر می 
گذارد.  رییس اتاق اصناف در پاسخ به این سوال سخن تازه که نوسان ارز خاص سیرجان 
قیمت  وظیفه ی  گفت:  گرانتری ست؟!  شهر  شهرها  دیگر  نسبت  به  سیرجان  اما  نیست 
کاالهای  و  قیمت گوشت  منظور  اگر  نیست.  اصناف  اتاق  با  قیمت مصوب  اعالم  و  گذاری 
سیرجان  خاص  شرایط  خاطر  به  خب  است،  بردسیر  با  مقایسه  به  سیرجان  در  خوراکی 

است.
 رییس اتاق اصناف سیرجان وظیفه ی قیمت گذاری را متوجه ستاد تنظیم بازار دانست 
که در فرمانداری برگزار می شود و این میان اتاق اصناف فقط یکی از اعضای ستاد است. 
به گفته ی محسنی، اتاق اصناف در بخش نظارت بر صنوف و فرستادن بازرس و رسیدگی 

عمل  وارد  مستقیم  می تواند  شکایات  به 
شود که در این زمینه هم دارد تالش اش 
را می کند اما به نسبت تعدد و پراکندگی 
واحدهای صنفی، امکان رسیدگی توسط 
بازرسان اصناف محدود است . او پیرامون 

امکان شناسایی خال بازار سیرجان در بخش عرضه ی کاال و خدمات، توسط اتاق اصناف و 
باالبردن عرضه به نسبت افزایش تقاضا برای کنترل قیمت ها نیز گفت: برای افزایش تعداد 
واحدهای صنفی مان هیچ منعی نداریم به جز در نظر گرفتن تخصص افراد در زمینه های 

خدمات فنی.

رییس اتاق اصناف سیرجان در واکنش به چند نرخی بودن اجناس عنوان کرد ؛

صنـوف مقصـر نیستنـد



دوم  فصل  نیم  آغازین  و  دهم  هفته  در  کرمان  مرکز  صداوسیما  گزاری  خبر  گزارش  به   
تهران جشنواره گل  بادرود  در خانه  بم  بانوان کشور، خاتون  فوتبال  برتر  لیگ  رقابت های 
به راه انداخت و هفت - صفر به برتری رسید تا با 28 امتیاز به صدر جدول برگردد.خاتون 
بم وشهرداری سیرجان در صدر جدول لیگ برتر فوتبال بانوان این صدرنشینی با توجه به 
شکست دیگر نماینده استان رقم خورد، جاییکه شهرداری سیرجان در خانه سپاهان اصفهان 

سه بر دو شکست را پذیرفت تا با 2۵ امتیاز در رده دوم جدول بازی ها قرار بگیرد.

خاتون بم وشهرداری 
سیرجان در صدر 
جدول لیگ برتر 

فوتبال بانوان

اقدام عجیب یحیی ؛ پرسپولیس این برد را مدیون گل محمدی استاقدام عجیب یحیی ؛ پرسپولیس این برد را مدیون گل محمدی است
پرسپولیسی ها بدون مهاجم و با ۶ هافبک موفق شدند با گل های محمد عمری و سینا اسدبیگی برابر تیم گل گهر به برتری 
2 برصفر رسیدند. پیش از این دیدار خیلی ها معتقد بودند بازی با ۶ هافبک در فوتبال ایران جواب نمی دهد اما اصرار یحیی 
گل محمدی باالخره جواب داد. شنیدیم یحیی گل محمدی برای جا افتادن بیشتر این سیستم جدید، فیلم بازی های تیم ملی 

اسپانیا ) بهترین مدل سیستم 4-۶-0( در جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی، را برای شاگردانش به نمایش گذاشته است.

خبــر

تیم فوتبال پرسپولیس با پیروزی مقابل گل گهر دوباره به 
صدر جدول رده بندی لیگ برتر بازگشت.

تیم های گل گهر سیرجان و پرسپولیس در چارچوب هفته 
چهاردهم لیگ برتر از ساعت 1۶ )شنبه( گذشته در سیرجان 
به مصاف یکدیگر رفتند که این مسابقه با پیروزی 2 بر صفر 

شاگردان گل محمدی به پایان رسید.
پرسپولیسی ها با این پیروزی 29 امتیازی شدند و دوباره 

مقتدرانه به صدر جدول لیگ برتر صعود کردند.
بازی را محمد عمری و سینا  این  دو گل سرخپوشان در 
اسدبیگی به زیبایی و با شوت هایی از راه دور به ثمر رساندند. 
این دو بازیکن که معموالً در ترکیب اصلی سرخپوشان قرار 
ندارند؛ در این بازی با تصمیم یحیی گل محمدی از ابتدا در 
ترکیب سرخپوشان قرار گرفته بودند و به نوعی سورپرایزهای 
این مربی  تغییرات  و  داد  یحیی دراین مسابقه کاماًل جواب 

نسبت به دیدارهای قبل باعث پیروزی تیمش شد.
اما در طرف مقابل گل گهري نتوانستند از پنالتي به دست 
امده خود استفاده کنند و این ضربه توسط امین پورعلي  از 

دست رفت!
گویا دیگر مدل بازي گل گهر و سبک بازي این تیم و شکل 
حمله و دفاع تکراري براي همه تیم ها رو شده است و کادر 

فني این تیم باید به فکر چاره باشند!

شایان  سهرابیان،  آرمین  فروزان،  حسن  گل گهر:  ترکیب 
مصلح )4۶ – علیرضا آرتا(، مسیح زاهدی، مهدی تیکدری، 
امین پورعلی )۵۷ – محمد خدابنده لو(،علیرضا علیزاده، نوید 
امین   –  4۶( شکاری  رضا  بانیاما(،  اریک   –  ۵۷( عاشوری 
و  شاکری(  یونس   –  ۷۳( تبریزی  مرتضی  قاسمی نژاد(، 

کی روش استنلی.
اسماعیلی فر  دانیال  بیرانوند،  علیرضا  پرسپولیس:  ترکیب 
)40 – وحدت هنانوف(، علی نعمتی، مرتضی پورعلی گنجی، 
سعید  سرلک،  فرجی(،میالد  فرشاد   –  84( ترابی  مهدی 
صادقی )90+2 – حامد پاکدل(، وحید امیری، سینا اسدبیگی 
عمری  محمد  گولسیانی،  گئورگی  کامیابی نیا(،  )-84کمال 

)84 – علیرضا خدادادی

دربی استانی لیگ برتر والیبال ایران به کام سیرجانی ها 
ایرانیان   سیرجان  فوالد  برگشت،  دور  نخست  هفته  از 
یکشنبه یازدهم دی ماه  در سالن امام علی )ع( میزبان مس 
رفسنجان بود. نبردی که در دور رفت با پیروزی سه بر صفر 
سیرجان به پایان رسیده بود این بار هم به نفع سیرجانی ها 

اما با نتیجه سه بر یک به پایان رسید.
شاگردان سعید رضایی با امتیازات 2۵ بر 18، 2۵ بر 2۷، 
با  تا  2۵ بر 2۳ و 2۵ بر 14 حریف را مغلوب خود کردند 
با دو پله صعود در جایگاه چهارم  هشت برد و 2۵ امتیاز  

قرار گیرند 
خود  خونگرم  هواداران  حمایت  که  روزی  در  ها  فوالدی 
را به همراه داشتند با یک بازی جذاب در سرمای زمستان 

سیرجان دل عاشقان والیبال را گرم کردند 
و  پورکاشیان  وحید  صدری،  شهباز  دامغانی نژاد،  احمد 
علی اکبر پاکدالن به ترتیب ناظر فنی، ناظر داوری، داور اول 

قائمی  فرهاد  و  دقیقه ایبودند   119 دیدار  این  دوم  داور  و 
از تیم فوالد و محمد علیپور بازیکن مس رفسنجان کارت 

زردهای این مسابقه را گرفتند.

این  گفت:  کرمان  مس  مربی 
تیم با کمبود بازیکن روبرو است 
که برای رفع این مشکل باید در 
و  شویم  بکار  دست  فصل  نیم 

فکری برای جذب بازیکن کنیم.
 رضا فتح آبادی عصر شنبه در 
نشست خبری پس از دیدار 2 تیم 
فوتبال مس کرمان و ملوان بندر 
باهنر  شهید  ورزشگاه  در  انزلی 
کمبود  اینکه  بر  تاکید  با  کرمان 

نمی  وجود  این  با  افزود:  داریم  ها  برخی پست  در  بازیکن 
آنکه  و ضمن  کنیم  پیاده  بازی  در  را  سرمربی  نظر  توانیم 
سه بازیکن خارجی مورد توجه کادرفنی تاکنون به مسابقات 

لیگ برتر نرسیدند.
وی اظهار داشت: می دانستیم این بازی ۶ امتیازی است 
و همچنین می دانستیم که تیم فوتبال ملوان بندر انزلی سه 
بازی گلی دریافت نکرده، نقاط ضعف و قدرت حریف را آنالیز 
کرده بودیم اما بازی ما شکل نگرفت و نتوانستیم موقعیت 

های مان را تبدیل به گل کنیم.
نیمه  تغییر سیستم در  باوجود  مربی مس کرمان گفت: 
به  دل  و  نشست  عقب  و حریف  بازی شدیم  بر  سوار  دوم 
ضدحمالت خوش کرد، همین امر باعث شد که نتوانیم نکات 

مد نظر سرمربی را در زمین پیاده کنیم.
وی عنوان کرد: نیمه دوم با 2 مهاجم بازی کردیم و ارسال 
را در دستور کار داشتیم، ملوان عقب نشست  از جناحین 

و نظر کادر فنی شکل نگرفت، ضمن آنکه تعویض اجباری 
کار  گیری  در شکل  ما  داشتیم.بازیکنان  دفاع  در خط  نیز 
تیمی موثر بودند اما امیدوارم که مردم کرمان تا کسب نتیجه 

مطلوب صبور باشند.
فتح آبادی در خصوص بازی هفته آینده این تیم نیز افزود: 
مس کرمان برای بازی با تیم های فوتبال سپاهان اصفهان و 
پرسپولیس و استقالل تهران انگیزه خاصی دارد و با تمامی 
قوا به میدان می رود، ما تیم از پیش باخته نیستیم و تالش 

داریم امتیاز کامل را از بازی بعدی بگیریم.
وی تصریح کرد: به مردم کرمان قول می دهم که امسال 
قطعا تیم فوتبال مس کرمان در لیگ برتر می ماند و مردم 
نگران نباشند. تیم فوتبال مس کرمان در هفته چهاردهم 
رقابت های لیگ برتر فوتبال کشور در ورزشگاه شهید باهنر 
کرمان میزبان ملوان بندر انزلی بود که این مسابقه با نتیجه 

بدون گل خاتمه یافت.

فتح آبادي مربی مس کرمان : 

كمبود بازيكن با كیفیت داريم!

بزرگداشت  کرمان  استان  جوانان  قهرمانی  مسابقات 
امیر کوهپایه در سالن اختصاصی آکادمی کشتی گل گهر 

برگزار شد.
در این روز قشنگ و زیبا کاری ارزنده از سوی آکادمی 
کشتی گل گهر انجام شد و ضمن برکزاری این مسابقات 
با عنوان بزرگداشت امیر کوهپایه مردپرتالش و زحمتکش 
کشتی سیرجان از دیگر اساتید استان همانند آقایان رضا 

یوسف آبادی، مختار حاج ملک محمد یزدی آقای عرفانی 
حسین شیخ ذکریایداهلل زیدآبادی علی ایوبی و مجید تقی 

زاده تجلیل به عمل آمد...
نتایج تیمی مسابقات به شرح زیر است

مقام اول : سیرجان 21۵ امتیاز 
مقام دوم : کرمان 18۵ امتیاز 

مقام سوم : رفسنجان 1۵۷ امتیاز 

مقام چهارم :  سیرجان )ب( 91 امتیاز 
مقام پنجم : بافت 90 امتیاز
مقام ششم : ازاد ۶9 امتیاز 

مقام هفتم : سرچشمه ۳8 امتیاز 
مقام  هشتم :  شهربابک 24 امتیاز 

مقام نهم :عنبر اباد 2۳ امتیاز 
مقام دهم : زرند 22 امتیاز 

قهرمانی در روز تجلیل از اساتید و خاک خورده های کشتی استان کرمان

      گروه ورزش
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گل گهر از پس پرسپولیس بر نیامد!

دربی استانی لیگ برتر والیبال ایران به کام سیرجانی ها 

دیدار تیم های سپاهان و شهرداری سیرجان در صورتي 
برگزار شد که جهانجاتي سر مربي تیم سیرجان با توجه 
به مصدومیت بازیکنانش با دست خالي پابه این مسابقه 
بانوان  فوتبال  برتر  لیگ  دهم  هفته  گذاشت.  حساس 
امروز با برگزاری ۵ دیدار پیگیری شد که تیم سپاهان 
اصفهان مهمان شهرداری سیرجان بود.  دیدار رفت دو 
تیم در اصفهان با نتیجه 2 بر صفر به سود سیرجانی ها 
به پایان رسیده بود و سپاهانی ها مصمم به جبران نتیجه 
بودند تا فاصله خود با دوتیم دیگر باالی جدول یعنی 
شهرداری سیرجان و خاتون بم را کاهش دهند. مریم 
ایراندوست برای این دیدار زهره کودایی، افسانه اقبال، 
الهام فرهمند، کوثر کمالی، ملیکا محمدی، زهرا علیزاده، 
ثنا صادقی، فاطمه عادلی، مرضیه نیکخواه، هاجر دباغی و 

مینا داوودی را در ترکیب سپاهان قرار داده بود.
با تساوی دنبال  نیمه نخست  بازی در  در حالی که 
شهرداری  نیمه  این  اضافی  وقت های  در  اما  می شد 
سیرجان توسط فاطمه امینه به گل رسید تاطالیی پوشان 

با شکست به رختکن بروند.
در شروع نیمه دوم اما سپاهان خیلی زود و توسط ثنا 
صادقی به گل تساوی دست پیدا کرد؛ در ادامه ملیکا 
متولی موفق شد برای دومین بار شهرداری سیرجان را در 
این دیدار از سپاهان پیش بیندازد. شاگردان ایراندوست 
در سپاهان تالش زیادی برای جبران گل خورده کردند 
و در نهایت یک بار در دقیقه 8۵ و بار دیگر در دقیقه 90 
توسط ثنا صادقی به گل رسیدند تا در نهایت با نتیجه ۳ 
بر 2 از سد شهرداری سیرجان عبور کنند. به این ترتیب 
سپاهان با این پیروزی 24 امتیازی شد و در رده سوم 
جدول باقی ماند؛ شهرداری سیرجان نیز با 2۵ امتیاز به 
رده دوم جدول سقوط کرد، شهرداری بم با 28 امتیاز 

صدرنشین لیگ برتر فوتبال بانوان است.

دختران فوتبالیست سیرجان
 و باخت بد !

مدت هاست بهسازی آسفالت فرسوده خیابان شهید عباسپور از خیابان های 
پرتردد شهر، جزو درخواست  های مکرر شهروندان از شهرداری سیرجان ا ست. 

خیابان وحید نیز باتوجه به تردد زیاد، از آسفالت مناسبی برخوردار نمی باشد. 
در همین راستا مدیرعامل سازمان عمران و بازآفرینی شهری شهرداری، خبر از 

بهسازی و اجرای عملیات آسفالت در این  دو خیابان داد.
به گزارش مدیریت ارتباطات شهرداری، مجتبی پورخسروانی، گفت: اجرای 
عملیات زیرسازی و روکش آسفالت قسمتی از این دو خیابان با اعتباری بالغ بر 

8 میلیارد تومان در دست اقدام می باشد.
وی ادامه داد: آسفالت خیابان وحید از تقاطع خیابان هجرت تا انتهای خیابان 

وحید با متراژ ۷000 متر مربع با اعتباری حدود دو میلیارد و 100 میلیون 
تومان به اتمام رسید. همچنین در الین جنوبی خیابان شهید عباسپور از تقاطع 
بلوار قائم تا تقاطع خیابان هجرت، ۵940 متر مکعب زیرسازی و تثبیت بستر با 
اعتباری حدود دو میلیارد تومان انجام گرفته و آسفالت این قسمت نیز به متراژ 
19 هزار و 800 متر مربع با اعتباری بالغ بر ۵ میلیارد و 900 میلیون تومان در 
حال انجام است. پورخسروانی با بیان اینکه شرایط آب و هوایی، وجود بارندگی و 
سرما باعث ایجاد وقفه درکار شده است، گفت: به زودی عملیات اجرایی خیابان 

شهید عباسپور به  اتمام می رسد و در برنامه بعدی، فاز دوم آسفالت این خیابان 
از تقاطع خیابان هجرت تا میدان امام)ره( انجام خواهد شد

آسفالت خیابان وحید به اتمام  رسید؛ خیابان عباسپور 
در دست اقدام است

روز،  دو  مدت  به  محیط زیست شهری  مقررات  با  آشنایی  آموزشی  سمینار 
با حضور اساتید برجسته حوزه محیط زیست کشور و نمایندگانی از اداره کل 
حفاظت محیط زیست استان کرمان و دستگاه های اجرایی شهرستان، موسسات، 
شهر  خدمات  سازمانی  مجتمع  دارالحسین )ع(  سالن  در  صنایع  و  شرکت ها 

شهرداری، برگزار شد.
به گزارش مدیریت ارتباطات شهرداری، سودابه شهبا مدیر HSE شهرداری 
سیرجان، برگزاری این سمینار را به دلیل اهمیت باالی محیط زیست به عنوان 
یکی از عوامل اصلی و تاثیرگذار بر کیفیت زندگی شهری عنوان کرد و گفت: 
قوانین و مقررات محیط زیست می تواند به عنوان معیار عمل و اقدام دستگاه ها و 

صنایع تاثیر گذار بر محیط زیست باشد.
در این سمینار، سید علی جوزی استاد گروه مهندسی محیط زیست و عضو 
هیئت  علمی دانشگاه آزاد واحد تهران، نکاتی درباره مقررات محیط زیست شهری 
در قالب ضوابط استقرار صنایع و خدمات شهری و وضعیت محیط زیست طبیعی 
و ذخایر نفت، گاز و معادن کشور، شهرنشینی و تنش هایی موجود در حوزه 
مدیریت منابع آب و آلودگی هوای کالن شهرها ارائه کرد و درباره برخی مباحث 
حقوقی و قانون هوای پاک و وظایف مدیریت شهری در این زمینه و ماده 4۵ و 

ماده ۵۵ قانون شهرداری ها سخن گفت.
این استاد حوزه محیط زیست، در دومین روز از برگزاری این سمینار به بیان 

قانون مدیریت پسماند و آیین نامه اجرایی آن و ارائه کلیاتی از قانون شهرداری ها 
با تاکید بر قوانین خدمات شهری و محیط زیست در ارتباط با حقوق شهروندی 

پرداخت و بخشی از این جلسه را به پرسش و پاسخ اختصاص داد.
دکتر جوزی، با اشاره به انجام مسئولیت های اجتماعی در قبال محیط زیست و 
وجود بزرگترین معدن سنگ آهن خاورمیانه در نزدیکی سیرجان، سرآنه فضای 
سبز باال و استاندارد را نکته مثبتی برای شهر ارزیابی کرد و گفت: وجود سابقه ی 
علمی شهردار و مدیر HSE شهرداری در حوزه محیط زیست، یک فرصت 

طالیی برای سیرجان است و نیاز به توجیه مسائل محیط زیست نیست. توجه 
به محیط زیست در این شهر خوب پایه گذاری شده و واحد HSE شهرداری 

کارهای قابل توجهی را انجام داده است.
وی وجود صنایع بزرگ در حاشه شهر را تهدیدی برای محیط زیست سیرجان 
دانست و افزود: بایستی صنایع معدنی با مدیران شهری برای کاهش میزان 
آلودگی تعامل کنند. شهرداری اطالعات محیط زیستی شهروندان و آموزش های 
از  محیط زیستی  طرح های  در  و  دهد  ارتقا  را  معدن  حوزه  در  تخصصی 

پتانسیل های منابع انسانی و مالی صنایع معدنی جهت تحقق بخشیدن به اهداف 
محیط زیستی شهر استفاده نماید.

الزم به ذکر است؛ در این مراسم مسئول پایش آالینده های اداره کل محیط زیست 
استان کرمان، ضمن اعالم خبر تجهیز شهر سیرجان به ایستگاه پایش آنالین 
تهیه  و صنعتی گل گهر درخصوص  از همکاری شرکت معدنی  آلودگی هوا، 
تجهیزات ایستگاه پایش و شهرداری سیرجان جهت تامین زیرساخت های آن 

قدردانی نمود

به همت واحد HSE شهرداری سیرجان انجام شد؛

برگزاری سمینار آموزشی »قوانین و مقررات محیط زیست شهری«

مدیریت امالک و حقوقی شهرداری سیرجان از رفع تصرف زمینی محصور به 
مساحت حدود 100 متر واقع در خیابان امام خمینی)ره( خبر داد.

به گزارش مدیریت ارتباطات شهرداری، محبوبه اسفندیارپور درباره جزئیات 
این موضوع اظهار کرد: این زمین در محدوده طرح احداث پارکینگ عمومی 

جنب بانک سپه، در معبر شهرداری قرار داشت و تحت تصرف بود. با تصمیم 
شهرداری سیرجان مبنی بر احداث پارکینگ عمومی در این خیابان، امالکی 
که در مسیر اجرای طرح قرار داشتند طبق توافق شهرداری با مالکان به 
تملک شهرداری درآمد اما این زمین محصور به دلیل تصرف غیر قانونی و 

عدم احراز مالکیت، بالتکلیف مانده بود. 
مدیریت شهری، بارها این مسئله را پیگیری و از متصرف، تقاضای همکاری 
کرده بود. اسفندیارپور افزود: با تالش واحد امالک و حقوقی مدیریت شهری 
در راستای حفظ امالک شهرداری و اخذ دستور قضایی الزم و همکاری 
نیروی انتظامی، با حضور همکاران سازمان آتش نشانی، شهرداری منطقه 
یک، پلیس ساختمانی، سازمان پسماند و هماهنگی واحدهای مربوطه، زمین 
مذکور رفع تصرف و تخریب شد و در طرح احداث پارکینگ عمومی قرار 

گرفت.

رفع تصرف معبر شهرداری 
واقع در خیابان امام)ره(
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استاندار کرمان با اعالم حمایت از چاپ و انتشار کتاب های خوب، گفت: »نویسنده های توانمندی در 
استان داریم که باید مورد حمایت قرار گیرند«. فداکار افزود: »با رونمایی فصلی و مناسبتی از کتاب ها و 
آثار فاخر می توان عالوه بر معرفی کتاب ها، برای نویسندگان ایجاد انگیزه کرد«.به گزارش فردای کرمان 
به نقل از پایگاه اطالع رسانی استانداری کرمان، وی 10 دی ماه در نشست انجمن کتابخانه های عمومی 
استان کرمان که در محل دفتر استاندار کرمان برگزار شد، تقسیم کار برای دستگاه های مختلف در بخش 
زیرساخت، فرهنگ، تبلیغ و غیره را مورد اشاره قرار داد و بر پیگیری سهم اعتبار کارگروه فرهنگ و هنر 

ذیل شورای برنامه  ریزی استان تاکید کرد.     

 نویسنده های 
توانمند کرمانی 

باید حمایت 
شوند

 چاپ اثر »محمدصالح رزم حسینی« در کتاب جشنواره بین المللی کوزوو چاپ اثر »محمدصالح رزم حسینی« در کتاب جشنواره بین المللی کوزوو
اثر محمدصالح رزم حسینی، کارتونیست کرمانی، با موضوع »افراد دارای معلولیت«، در کتاب هشتمین جشنواره بین المللی 
"HiTHi"/ کوزوو )2022( به چاپ رسید. این هفتادوپنجمین کتاب خارجی است که اثری از رزم حسینی را در کنار آثار 
کارتونیست های دنیا، منتشر می کند. رزم حسینی دارای بیش از ۵0 جایزۀ بین المللی است و برخی آثار او در کتابی تحت 
عنوان »صالح تون« منتشر شده است. رزم حسینی، متولد 1۳۵8 کرمان و شاغل در روابط عمومی مس سرچشمه است که 
تاکنون در جشنواره های متعدد ملی و بین المللی موفق به دریافت جایزه شده یا آثارش در کتاب جشنواره های داخلی و 

خارجی منتشر شده است.

خبــر

باال  راست  دیوار  از  دخترم  می گوید  مادری 
شش  وارد  و  شده  تمام  سالش  پنج  می رود، 
شش  را  حواس مان  باید  هنوز  اما  شده  سالگی 
دانگ به او بدهیم که مبادا برای خودش حادثه ای 

درست کند.
بار  یک  سال  پنج  این  توی  می شود  باورتان   
گچ  را  پایش  هم  بار  یک  شکسته،  را  دستش 
در یک جمع  آوا  مادر  را  این حرف ها  گرفته ایم. 
به  که  دختری  می گوید.  دخترش  درباره ی  زنانه 
گفته ی او هیچ کارش شبیه دخترها نیست و مثل 
پسرها آتیش می سوزاند. او ادامه میدهد دخترش 
را به مهد هم فرستاده تا شاید در مدرسه آرام و 
قرار بگیرد اما آوا آنجا هم نتوانسته دوام بیاورد 
چون تمرکز برای شعر خواندن و بازی نداشته و 

دلش نمی خواسته آن جا وقت بگذراند.
این حرف  از  این درد دل کردن ها  از  بعد   مادر 
تشخیص  پزشک  و  دکتر  برده  را  آوا  که  می زند 
او بیش فعال است و الزم است که زیر  داده که 
شود  درمان  اختاللش  کودک  روانشناس  نظر 
هم  دارو  پزشک  تجویز  با  بود  الزم  اگر  حتا  و 
مصرف کند. حرفش را زنان دیگر قطع می کنند 
باشد،  شده  جرمی  مرتکب  مادر  که  گویی  و 
این  خاطر  به  را  بچه  شد  رویت  واقعا  می گویند: 
به دنیا آمده که شیطنت  چیزا ببری دکتر؟ بچه 
بازی  باهاش  نرم  دنده ت  کور،  چشمت  کند. 
می کردین تا انرژی اش تخلیه شود. مادر که انگار 
دچار عذاب وجدان شده، در جواب می گوید: به 
خدا اصال داروهایش را نگرفتم، اما مربی مهد هم 
گفته بود که بهتر است آوا را برای مشکل عدم 
تمرکز و بی قراری اش پیش دکتر ببرم، خودم که 
تنهایی تشخیص ندادم. هر چه  مادر آوا بیشتر 
توجیه می کند، مادران دیگر بیشتر او را توبیخ و 

سرزنش می کنند.
 به همین بهانه سخن تازه نیاز دید درباره اختالل 
بیش فعالی یک سری اطالعات عمومی در اختیار 

جامعه ی سیرجان بگذارد. اختالل بیش فعالی به 
چه معناست؟ مرز بین این اختالل و شیطنت در 
بچه ها کجاست و اصال چگونه و در چه سنی قابل 
تشخیص هست؟ الله شریف روانشناس کودکان 
چند  و  سواالت  این  او  از  هست.  نوجوانان  و 
کودکان  در  فعالی  بیش  درباره  را  دیگر  پرسش 

پرسیدم.

 بیش فعالی معموال در چه سنی قابل تشخیص 
چه  شامل  آن  مولفه های  مهم ترین  و  است 

ویژگی هایی ست؟

 بچه های بیش فعال نشانه ها را از سه سالگی به 
ما می دهند. قبل از آن هم بچه های بیش فعال 
چالشی  پر  نوزادی  که  هستند  بچه هایی  معموال 
داشتند. بچه های سختی بوده اند  و جنب و جوش 
و ناآرامی شان بیشتر از بقیه ی بچه هاست. اما به 
این معنی هم نیست که اگر بچه ای این نشانه ها 

را داشته باشد، در آینده بیش فعال می شود. 
بهترین سن تشخیص سنی است که بچه ها وارد 
محیط آموزشی می شوند و آنجاست که نمی توانند 
تمرکز داشته باشند، نمی توانند از قواتین پیروی 
کنند و آرام بنشینند. یادگیری شان پایین است. 
تشخیص دادن وقتی است که از بچه انتظار می 
رود در کالس بنشیند، چیزی را یاد بگیرد. تمرکز 

داشته باشد. 
عالئم  از  شرطی  به  نشانه ها  این  همه ی  اما 
بیش فعالی هستند که هم استمرار داشته باشند 
و هم در موقعیت های مختلف بروز کنند و دیگر 

اینکه قبل از ۷ سالگی نشانه ها را دیده باشیم . 
 چه نشانه هایی؟

سه نشانه ی اصلی داریم که این سه تا نشانه ی 
نشانه ای  اینکه  بشوند.  دیده  مداوم  باید  اصلی  
چقدر شدید، چقدر تکراری و چقدر آزار دهنده 
است.  متخصص  عهده  به  تشخیص  این  است، 
جا  ندادن.  گوش  خوب  جزییات.  به  بی توجهی 
تکان خوردن  فراموش کاری.  و  گذاشتن وسایل  
صدا.  و  سر  پر  و  پایین  و  باال  می دوند.  زیاد. 
نشانه های تکانش گری و بی صبری مثل رعایت 
می  جواب  بشنوند  اینکه  از  قبل  نوبت .  نکردن 
دهند. گرچه امروز در تشخیص و برچسب زدن 
بیش فعالی به هر بچه ای که بازیگوشی کرد دچار 

افراط و تفریط هستیم. 
 اسم هر شیطنت و جنب و جوش و بی توجهی  
را نمی شود بیش فعالی گذشت و برعکس اینکه 
و  بازیگوش  اینکه  با گفتن  را  بچه ای  بیش فعالی 

سربه هواست، توجیه کرد.
در  چالش هایی  چه  با  فعال  بیش  بچه های   

دوران مدرسه مواجه می شوند و الزم است که از 
سمت مدرسه و والدین با چه حمایت هایی همراه 

شوند؟
شوند  می  مدرسه  وارد  وقتی  ها  بچه  مشکالت 
شروع می شود . تا قبلش این همه مشکل شاید 
ازشان  و  می شوند  اجتماعی  محیط  وارد  نباشد. 
انتظار می رود مهارت های اجتماعی داشته باشند 
و متناسب با سن شان بتوانند ارتباط برقرار کنند. 
با همساالن شان دوست بشوند و در ارتباط باشند. 
مهارت ها  این  کسب  در  بیش فعال  ی  بچه  اما 
مشکل دارد.در این مواقع پدر و مادر هم ممکن 
و  دلهره  دچار  و  بگیرند  قرار  تاثیر  تحت  است 

افسردگی بشوند. 
 اگر بیش فعالی به موقع تشخیص داده نشود و 

درمان صورت نگیرد چه عواقبی خواهد داشت؟
هرچ ه بیماری را بیشتر نادیده بگیرند و بچه به 
نیمه ی دبستان برسد ، مشکالت هم بیشتر می 
پیدا  درمان  برای  را  حلی  راه  والدین  اگر  شود. 
آموز  کم  برچسب  ها  بچه  این  باشند.  نکرده 
می گیرند و این خیلی اذیت شان می کند. چون 
طیف هوشی دارند. بچه های باهوشی هستند که 

دچار عدم تمرکز و تکانش گری شده اند.
 در حرف زدن با دیگران مهارت ندارند. اعتماد 
به نفس شان پایین آمده. این بچه ها در نوجوانی 

مشکل  دچار  دیگری  شکل  به  نیز  بزرگسالی  و 
هم  اختالالت  از  خیلی  با  فعالی  بیش  می شوند . 
زمانی دارد و نباید با دیگر اختالالت مثل کمبود 
توجه، افسردگی، اضطراب و... اشتباه گرفته شود. 
این  به  بیش فعالی  موقع  به  و  درست  تشخیص 
دلیل مهم است که موجب ناموفقیت در تحصیل 
می شود. اهمیت تحصیل نه فقط به خاطر کسب 
نیاموختن  خاطر  به  بلکه  آینده  در  و شغلی  کار 
و  فرد  در  ارتباط گیری  و  اجتماعی  مهارت های 

موجب کاهش عزت نفس او خواهد شد.  
مخرب  رفتارهای  نیز  نوحوانی  در  نتیجه  در 
خوب  را  دبیرستان  تحصیالت  داشت .  خواهد 
توانند  نمی  خوب  اجتماعی  ارتباط  نمی گذراند. 
روبرو  خانوادگی  چالش های  با  و  کنند   برقرار 

می شود. 
بیش فعال می تواند تا بزرگسالی هم همراه فرد 
بماند و موجب کارایی پایین کسی بشود و او را به 
شخصیتی ضد اجتماعی بدل کند شدند و عامل 
کشیده شدنش به بزه کاری گردد . آیا بین دختران 
و پسران تفاوتی در مورد بیش فعالی وجود دارد؟ 
بیش فعال  دختران  تعداد  مثال  که  نظر  این  از 

بیشتر از پسران باشد با برعکس .
 از نظر شیوع سه تا پنج درصد بین بچه های 
محصل دیده شده .  شیوع در پسرها بیشتر است 
و تقریبا چهار برابر دخترهاست . سن اوجش هم 

سن مدرسه است. ۶ تا ۹ سال. 
روند درمان چگونه است؟

در درمان بیش فعالی هدف صفر کردن نشانه ها 
نیست. بلکه مدیریت کردن نشانه ها برای کسب 
کارکردهای اصلی و مهارت های زندگی اجتماعی 
مشاور  از  خانواده ها  است.  ارتباط  و  یادگیری  و 
اگر  بگیرند.  کمک  بچه  با  برخورد  شیوه ی  برای 
بچه  رفتاری  اختالل  که  بشود  مطمئن  مشاور 
ناشی از محیط نبوده و پایدار بوده و تشخیصش 
تجویز  هم  را  دارو  با  درمان  باشد،  بیش فعالی  

می کند.

گپی با الله شریف، روانشناس کودک  و نوجوان؛

هر شیطنتی بیش فعالی نیست
      سمیرا سرچمی
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خبــر

      سمیرا سرچمی

خبــر

      سمیرا سرچمی

سنی  تشخیص  سن  بهترین      
است که بچه ها وارد محیط آموزشی 
نمی توانند  که  آنجاست  و  می شوند 
از  نمی توانند  باشند،  داشته  تمرکز 
قواتین پیروی کنند و آرام بنشینند. 
تشخیص  است.  پایین  یادگیری شان 
انتظار  بچه  از  که  است  وقتی  دادن 
می رود در کالس بنشیند، چیزی را 

یاد بگیرد. تمرکز داشته باشد. 
    بیش فعال می تواند تا بزرگسالی 
هم همراه فرد بماند و موجب کارایی 
پایین کسی بشود و او را به شخصیتی 
ضد اجتماعی بدل کند شدند و عامل 
گردد .  بزه کاری  به  شدنش  کشیده 
آیا بین دختران و پسران تفاوتی در 
این  از  دارد؟  بیش فعالی وجود  مورد 
نظر که مثال تعداد دختران بیش فعال 

بیشتر از پسران باشد با برعکس .
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کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir به آدرس  الکترونیکی دولت )ستاد(  تدارکات  درگاه سامانه 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

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

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

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

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

شهرداری  اپرزی دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

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

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

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

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

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

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

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

تامین نیروی انسانی جهت انجام امور خدمات عمومی و منشی گری دانشکده علوم پزشکی سیرجان و واحدهای تابعه 
به شماره 2001092962000039 را از طریق سامانه تداركات الكترونیكی دولت برگزار نماید.كلیه مراحل برگزاری مناقصه 
ازدریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاكت ها از طریق درگاه سامانه تداركات الكترونیكی 
دولت )ستاد( به آدرس  www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی 

مراحل ثبت نام در سایت مذكور و دریافت گواهی امضای الكترونیكی را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ  انتشار مناقصه در سامانه :  روز چهارشنبه 1401/10/14  

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

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

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

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

فراخوان تجدید مزایده محدود 
 شهرداری سیرجان در نظر دارد 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

قیمت پایه )ریال(مساحتمشخصات پالکردیف
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ویترین آخر

از  بسیاری  همانند  نیز  رییسی  ابراهیم  سید  از   بسیاری  همانند  نیز  رییسی  ابراهیم  سید  ایران:  ایران:عصر  عصر 
روسای دولت در جهان، روسای دولت در جهان، ""تیک آبیتیک آبی"" اینستاگرام گرفت. این بدان  اینستاگرام گرفت. این بدان 
معناست که اینستاگرام صفحه او را به عنوان صفحه یک چهره معناست که اینستاگرام صفحه او را به عنوان صفحه یک چهره 
معروف و رییس جمهور ایران به رسمیت می شناسد و بعد از معروف و رییس جمهور ایران به رسمیت می شناسد و بعد از 
می  فعالیت  فضا  این  در  او  نام  با  که  می ی  فعالیت  فضا  این  در  او  نام  با  که  ""فیکفیک""ی  صفحات  صفحات این،  این، 

کنند، به دلیل فقدان این تیک اعتبارزا، تمییز داده می شوند.کنند، به دلیل فقدان این تیک اعتبارزا، تمییز داده می شوند.

در این باره نکات زیر قابل ذکر است:در این باره نکات زیر قابل ذکر است:
می  تبریک  جمهور  رییس  جناب  به  چیز  هر  از  قبل  می    تبریک  جمهور  رییس  جناب  به  چیز  هر  از  قبل    -1-1
گوییم که توانسته است این تیک را برای پیج اش بگیرد؛ رییس گوییم که توانسته است این تیک را برای پیج اش بگیرد؛ رییس 
جمهوری که گویا ریاست جمهوری اش با این شبکه اجتماعی جمهوری که گویا ریاست جمهوری اش با این شبکه اجتماعی 
گره خورده است، چه پیش از انتخابات که می گفت من خودم گره خورده است، چه پیش از انتخابات که می گفت من خودم 
صفحه اینستاگرام دارم و می دانم مردم هم در این شبکه کسب صفحه اینستاگرام دارم و می دانم مردم هم در این شبکه کسب 

و کار دارند و هرگز آن را نخواهم بست!و کار دارند و هرگز آن را نخواهم بست!
2-2- ادبیات اطالع رسانی دولت هم در این باره جالب و تأمل  ادبیات اطالع رسانی دولت هم در این باره جالب و تأمل 
برانگیز است و یادآور ضرب المثل برانگیز است و یادآور ضرب المثل ""خودشو بیار، اسمشو نیارخودشو بیار، اسمشو نیار""  
اینستاگرام  از  آبی  تیک  گرفتن  در خبر  که  ای  گونه  به  اینستاگرام است  از  آبی  تیک  گرفتن  در خبر  که  ای  گونه  به  است 
برای صفحه رییس جمهور، اسمی از اینستاگرام نیاورده و  صرفاً برای صفحه رییس جمهور، اسمی از اینستاگرام نیاورده و  صرفاً 
اند: ""یکی از شبکه هایکی از شبکه ها""؛ بخوانید: ؛ بخوانید: ""با توجه به صفحات با توجه به صفحات  اند: نوشته  نوشته 
متعدد منسوب به رییس جمهور در شبکه های اجتماعی خارجی متعدد منسوب به رییس جمهور در شبکه های اجتماعی خارجی 
و انتساب مطالب مخدوش، اقداماتی به منظور تشخیص اصالت و انتساب مطالب مخدوش، اقداماتی به منظور تشخیص اصالت 
برای کاربران از ماه ها قبل انجام شد که اخیراً یکی از شبکه ها برای کاربران از ماه ها قبل انجام شد که اخیراً یکی از شبکه ها 

به آن ترتیب اثر داد.به آن ترتیب اثر داد.""
جا دارد از دولتی ها بپرسیم اینستاگرامی که دنبال تیک آبی جا دارد از دولتی ها بپرسیم اینستاگرامی که دنبال تیک آبی 
اش بودید و گرفتید، آیا واقعاً این قدر بد و قبیح است که حتی اش بودید و گرفتید، آیا واقعاً این قدر بد و قبیح است که حتی 
اسمش را هم نباید آورد؟ اگر این گونه است اساساً چرا اصرار بر اسمش را هم نباید آورد؟ اگر این گونه است اساساً چرا اصرار بر 

حضور در آن دارید؟!حضور در آن دارید؟!
پلتفرم  این  فیلتر کردند چون می گویند  را  اینستاگرام  پلتفرم    این  فیلتر کردند چون می گویند  را  اینستاگرام    -۳-۳
چنین  واقعاً  اگر  است.  اخیر دمیده  اغتشاشات  آتش  بر  چنین بیگانه  واقعاً  اگر  است.  اخیر دمیده  اغتشاشات  آتش  بر  بیگانه 
است چرا رییس جمهور باید در شبکه اجتماعی حامی بلوا در است چرا رییس جمهور باید در شبکه اجتماعی حامی بلوا در 

ایران عضو باشد و تازه از آن تیک آبی هم بطلبد؟ایران عضو باشد و تازه از آن تیک آبی هم بطلبد؟
اگر واقعاً اینستاگرام باعث ناامنی در ایران است، چرا شخص اگر واقعاً اینستاگرام باعث ناامنی در ایران است، چرا شخص 
رییس جمهور با عضویت در آن، بدان رونق می دهد؟ و اگر هم رییس جمهور با عضویت در آن، بدان رونق می دهد؟ و اگر هم 
نیست چرا بسته اند و خلقی را اززندگی و کسب و کار و نان نیست چرا بسته اند و خلقی را اززندگی و کسب و کار و نان 

خوردن انداخته اند؟ خوردن انداخته اند؟ 
نمی شود که برای نمی شود که برای ""جمهورجمهور""، زهر و حرام باشد و برای ، زهر و حرام باشد و برای " " رییس رییس 

جمهورجمهور""، شهد و حالل!، شهد و حالل!

       گوناگون

تعدادی  اخیر  روزهای  تعدادی در  اخیر  روزهای  در  آفتاب  نیوز: آفتاب  نیوز: 
از  مسئوالن  دیگر  و  مجلس  از نمایندگان  مسئوالن  دیگر  و  مجلس  نمایندگان 
طرح هایی در خصوص برخورد با بی حجابی طرح هایی در خصوص برخورد با بی حجابی 
در کشور خبر داده اند و در برخی شهرهای در کشور خبر داده اند و در برخی شهرهای 
نیز اقداماتی صورت گرفته است. از جمله این نیز اقداماتی صورت گرفته است. از جمله این 
افراد بدون حجاب  افراد بدون حجاب طرح ها شناسایی چهره  طرح ها شناسایی چهره 
و  در سطح شهر  مداربسته  دروبین های  و با  در سطح شهر  مداربسته  دروبین های  با 
یا محرومیت آنها از خدمات اجتماعی بوده یا محرومیت آنها از خدمات اجتماعی بوده 
است. در برخی شهرها نیز از ورود افراد بدون است. در برخی شهرها نیز از ورود افراد بدون 
حجاب به برخی بانک ها و ... جلوگیری شده حجاب به برخی بانک ها و ... جلوگیری شده 
را  بانک ها  مدیران  برخی  اینکه  یا  و  را است  بانک ها  مدیران  برخی  اینکه  یا  و  است 
حجاب  بدون  زنان  به  خدمات  ارائه  حجاب بخاطر  بدون  زنان  به  خدمات  ارائه  بخاطر 
برکنار کرده اند. در روزهای اخیر نیز پلمب برکنار کرده اند. در روزهای اخیر نیز پلمب 
مجتمع های  و  فروشگاه ها  برخی  مجتمع های کردن  و  فروشگاه ها  برخی  کردن 
زنان  ورود  بخاطر  گردشگری  و  زنان تفریحی  ورود  بخاطر  گردشگری  و  تفریحی 
است.  داشته  بازتاب گسترده ای  است. بی حجاب،  داشته  بازتاب گسترده ای  بی حجاب، 
برخی از این اقدامات حمایت و عده ای دیگر برخی از این اقدامات حمایت و عده ای دیگر 
نیز به شدت از این برخوردها و طرح ها در نیز به شدت از این برخوردها و طرح ها در 
زمینه برخورد با بی حجابی در کشور انتقاد زمینه برخورد با بی حجابی در کشور انتقاد 
تنش  به  رفتارها  این  که  گفته اند  و  تنش کرده  به  رفتارها  این  که  گفته اند  و  کرده 

بیشتر در کشور منجر خواهد شد.بیشتر در کشور منجر خواهد شد.
از چاله به چاه افتادن

سید عباس صالحی، نماینده ولی فقیه سید عباس صالحی، نماینده ولی فقیه 
همین  در  اطالعات  روزنامه  مدیرمسئول  همین و  در  اطالعات  روزنامه  مدیرمسئول  و 
خصوص نوشت: برخی از راه های مطرح شده خصوص نوشت: برخی از راه های مطرح شده 
اعالی  اعالی حجاب، مصداق  رعایت   حجاب، مصداق  با  ارتباط  با رعایت در  ارتباط  در 
افزود:  است.صالحی  افتادن  چاه  به  چاله  افزود: از  است.صالحی  افتادن  چاه  به  چاله  از 
تجربه تجربه   گشت ارشاد خیابانی با پیشنهاد هایی گشت ارشاد خیابانی با پیشنهاد هایی 
که دوقطبی سازتر و مخاطره آمیزترند، تکرار که دوقطبی سازتر و مخاطره آمیزترند، تکرار 
نشود. در مدیریت اجرای احکام شرعی از نظر نشود. در مدیریت اجرای احکام شرعی از نظر 
از  و  شویم  بهره مند  اجتماعی  از کارشناسان  و  شویم  بهره مند  اجتماعی  کارشناسان 

گذشته عبرت بیاموزیم.گذشته عبرت بیاموزیم.

مردم را جان هم نیندازید
در  نیز  سیاسی  فعال  زیدآبادی،  در احمد  نیز  سیاسی  فعال  زیدآبادی،  احمد 
صفحه تلگرامی خود نوشت: با خوشخالی صفحه تلگرامی خود نوشت: با خوشخالی 
روسری  بدون  روسری خانمی  بدون  ""خانمی  است:  کرده  است: توئیت  کرده  توئیت 
برای خرید وارد مغازه ای شد. صاحب مغازه برای خرید وارد مغازه ای شد. صاحب مغازه 
از خانم خواست که حجابش را رعایت کند، از خانم خواست که حجابش را رعایت کند، 
خانم، اما در جوابش گفت؛ دلم نمی خواهد، خانم، اما در جوابش گفت؛ دلم نمی خواهد، 
اختیار خودم را دارم. مغازه دار هم پاسخ داد، اختیار خودم را دارم. مغازه دار هم پاسخ داد، 
من هم مغازۀ خودم است، اختیارش را دارم من هم مغازۀ خودم است، اختیارش را دارم 
و دلم نمی خواهد به شما جنس بفروشمو دلم نمی خواهد به شما جنس بفروشم""! ! 
است  خواسته  توئیت  این  با  طرف  است ظاهراً  خواسته  توئیت  این  با  طرف  ظاهراً 
""محرومیت اجتماعیمحرومیت اجتماعی" " زنان بدون روسری را زنان بدون روسری را 
توجیه کند، اما به علت عدم درکش از امر توجیه کند، اما به علت عدم درکش از امر 
خصوصی و عمومی، جواز هرج و مرج و زد و خصوصی و عمومی، جواز هرج و مرج و زد و 

خورد اجتماعی را صادر کرده است.خورد اجتماعی را صادر کرده است.
وی افزود: پوشش یک شهروند در حدود وی افزود: پوشش یک شهروند در حدود 
و  است  خصوصی  امر  یک  عرف،  ثغور  و و  است  خصوصی  امر  یک  عرف،  ثغور  و 
نام  به  چیزی  خاصی،  پوشش  اگر  نام حتی  به  چیزی  خاصی،  پوشش  اگر  حتی 
مقررات و فرامین دولتی را هم نقض کند، مقررات و فرامین دولتی را هم نقض کند، 
آن  مدعی  نمی تواند  دیگر  شهروند  آن یک  مدعی  نمی تواند  دیگر  شهروند  یک 
شود. در مقابل، فروشندگی نوعی از خدمات شود. در مقابل، فروشندگی نوعی از خدمات 
به  مغازه دار  رو،  همین  از  و  است  به عمومی  مغازه دار  رو،  همین  از  و  است  عمومی 
هیچ دلیلی حِق گزینش گری بین مشتریان هیچ دلیلی حِق گزینش گری بین مشتریان 
خود و اعمال تبعیض علیه آنان ندارد. اگر خود و اعمال تبعیض علیه آنان ندارد. اگر 
برای  تبعیض  اعمال  و  گزینش گری  برای حق  تبعیض  اعمال  و  گزینش گری  حق 
پوشش  نوع  اساس  بر  خاص  مغازه دارِ  پوشش یک  نوع  اساس  بر  خاص  مغازه دارِ  یک 
در  شود،  شناخته  رسمیت  به  در مشتریانش  شود،  شناخته  رسمیت  به  مشتریانش 
آن صورت هر مغازه داری از این حق برخوردار آن صورت هر مغازه داری از این حق برخوردار 
نگاه  و  عالقه  نوع  اساس  بر  که  نگاه می شود  و  عالقه  نوع  اساس  بر  که  می شود 
خود به ظاهر مشتریان، از ارائۀ خدمات به خود به ظاهر مشتریان، از ارائۀ خدمات به 
بسیاری از آن ها خودداری کند. برای مثال، بسیاری از آن ها خودداری کند. برای مثال، 
اگر قرار باشد یک فروشنده مجاز باشد به اگر قرار باشد یک فروشنده مجاز باشد به 

نفروشد،  جنس  روسری  بدون  خانم  نفروشد، یک  جنس  روسری  بدون  خانم  یک 
فروشندۀ دیگری هم خود را مجاز می داند فروشندۀ دیگری هم خود را مجاز می داند 
یا روسری دار کاال  به یک خانم چادری  یا روسری دار کاال که  به یک خانم چادری  که 
ارائه ندهد. این موضوع به دیگر مشخصات ارائه ندهد. این موضوع به دیگر مشخصات 
است؛  تسری  قابل  نیز  شهروندان  است؛ ظاهری  تسری  قابل  نیز  شهروندان  ظاهری 
بی ریش  مردان  به  فروشنده ای  اینکه  بی ریش مانند  مردان  به  فروشنده ای  اینکه  مانند 
چیزی نفروشد و فروشنده ای دیگر به مردان چیزی نفروشد و فروشنده ای دیگر به مردان 
ریش دار. فروشنده ای به شهروندان چاق کاال ریش دار. فروشنده ای به شهروندان چاق کاال 
ندهد و فروشنده ای دیگر به شهروندان الغر. ندهد و فروشنده ای دیگر به شهروندان الغر. 
ارائه  خدمت  دماغ گنده  افراد  به  ارائه مغازه داری  خدمت  دماغ گنده  افراد  به  مغازه داری 
نکند و دیگری به افراد دماغ عمل کرده و الی نکند و دیگری به افراد دماغ عمل کرده و الی 

آخر!آخر!
را تصور  نوشت: حال جامعه ای  را تصور زیدآبادی  نوشت: حال جامعه ای  زیدآبادی 
کنید که ارائه دهندگان خدمات عمومی با کنید که ارائه دهندگان خدمات عمومی با 
چنین مالک های ظاهری مشتریان خود را چنین مالک های ظاهری مشتریان خود را 
گزینش کنند! در آن جامعه تشنج و نزاع و گزینش کنند! در آن جامعه تشنج و نزاع و 
می شود  فراگیر  برق  سرعت  به  خورد،  می شود زدو  فراگیر  برق  سرعت  به  خورد،  زدو 
و به قول هابز و به قول هابز ""جنگ همه علیه همهجنگ همه علیه همه"" رخ  رخ 
می دهد! اینکه برخی دستگاه های حاکم در می دهد! اینکه برخی دستگاه های حاکم در 
صدد برآمده اند تا محرومیت های اجتماعی از صدد برآمده اند تا محرومیت های اجتماعی از 
جمله عدم ارائۀ خدمات عمومی به مشتریان جمله عدم ارائۀ خدمات عمومی به مشتریان 
بدون روسری را از طریق اقداماتی مانند پلمب بدون روسری را از طریق اقداماتی مانند پلمب 
مراکز خرید، جایگزین گشت ارشاد کنند، در مراکز خرید، جایگزین گشت ارشاد کنند، در 
حقیقت نظم و انسجام اجتماعی را از راه به حقیقت نظم و انسجام اجتماعی را از راه به 
جان هم انداختن شهروندان هدف گرفته اند. جان هم انداختن شهروندان هدف گرفته اند. 
در واقع این روش به قدری خطرناک است در واقع این روش به قدری خطرناک است 
که همان گشت ارشاد کذایی عوارض مخرب که همان گشت ارشاد کذایی عوارض مخرب 

بسیار کمتری نسبت به این یکی دارد.بسیار کمتری نسبت به این یکی دارد.
پ. ن: این نوشته مربوط به یک موضوع پ. ن: این نوشته مربوط به یک موضوع 
اجتماعی است و با نگاه سیاسی نوشته نشده اجتماعی است و با نگاه سیاسی نوشته نشده 
است؛ بنابراین خرده گیران خرده نگیرند که است؛ بنابراین خرده گیران خرده نگیرند که 

نقص عهد شده است!نقص عهد شده است!

هفته نامه سیاسی، اجتماعی
صاحب امتیاز : بتولهاشمیمعصومی
مدیرمسوول: ابوالقاسممحمودآبادی
دبیر تحریریه: سارهمیرحسینی

ویراستار:ساراسرمد
چاپ :  مهدویکرمان

نشانی: سیرجان،بلواردکترصادقیروبرویداروخانهآریا

سرما نخوره...!

نرخ سود 25 درصدی در بانک های دولتی
تسنیم:تسنیم: مجوز انتشار اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری عام در  مجوز انتشار اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری عام در 
هیات عامل بانک مرکزی تصویب و به شبکه بانکی کشور ابالغ شد. این اوراق هیات عامل بانک مرکزی تصویب و به شبکه بانکی کشور ابالغ شد. این اوراق 
با نرخ سود علی الحساب با نرخ سود علی الحساب 2۳2۳ درصد منتشر می شود و فروش آن صرفاً برای افراد  درصد منتشر می شود و فروش آن صرفاً برای افراد 
حقیقی ایرانی باالی حقیقی ایرانی باالی 1818 سال مجاز است، مدت این اوراق حداکثر یک ساله است،  سال مجاز است، مدت این اوراق حداکثر یک ساله است، 
اما بانک مرکزی به بانک ها این اجازه را داده است که این اوراق را با سررسید های اما بانک مرکزی به بانک ها این اجازه را داده است که این اوراق را با سررسید های 

زیر یک سال نیز منتشر کنند.زیر یک سال نیز منتشر کنند.

»استخدام« معلم از مسیر آزمون کارشناسی ارشد
آموزش وپرورش  وزارت  منابع  توسعه  و  برنامه ریزی  معاونت  آموزش وپرورش سرپرست  وزارت  منابع  توسعه  و  برنامه ریزی  معاونت  سرپرست  ایسنا: ایسنا: 
و  انسانی  نیروی  برای جذب  را  سازوکار جدیدی  است  قرار  اینکه  اعالم  و ضمن  انسانی  نیروی  برای جذب  را  سازوکار جدیدی  است  قرار  اینکه  اعالم  ضمن 
جبران کمبودهای مدارس پیش بینی کنیم گفت: هماهنگی هایی را با سازمان جبران کمبودهای مدارس پیش بینی کنیم گفت: هماهنگی هایی را با سازمان 
سنجش انجام داده ایم تا بتوانیم از طریق آزمون کارشناسی ارشد برخی کمبودها سنجش انجام داده ایم تا بتوانیم از طریق آزمون کارشناسی ارشد برخی کمبودها 
را تامین کنیم.  وی افزود: با آزمونی که در حال برگزاری است می توانیم بخشی از را تامین کنیم.  وی افزود: با آزمونی که در حال برگزاری است می توانیم بخشی از 
کمبودهای نیروی انسانی را به عنوان نیروی متعهد خدمت بعد از دوره کارشناسی کمبودهای نیروی انسانی را به عنوان نیروی متعهد خدمت بعد از دوره کارشناسی 

ارشد به خدمت بگیریم.ارشد به خدمت بگیریم.

زوم

از چاله »گشت ارشاد« به چاه طرح های جایگزین نیفتیم
نوبت صبح روز سه شنبه 1۳1۳ دی مجلس شورای اسالمی،  دی مجلس شورای اسالمی،  نوبت صبح روز سه شنبه  در نشست   فارس:  فارس:  در نشست 
حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان برای پاسخ به سوال نماینده مردم اهواز در حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان برای پاسخ به سوال نماینده مردم اهواز در 
توضیحات  از  نمایندگان  بود.  شده  حاضر  اسالمی  شورای  مجلس  علنی  توضیحات نشست  از  نمایندگان  بود.  شده  حاضر  اسالمی  شورای  مجلس  علنی  نشست 
حمید سجادی، وزیر ورزش و جوانان در پاسخ به سوال نماینده اهواز، قانع نشدند حمید سجادی، وزیر ورزش و جوانان در پاسخ به سوال نماینده اهواز، قانع نشدند 
و با و با 1۳۶1۳۶ رای مخالف از  رای مخالف از 241241 نماینده حاضر در صحن، به وی کارت زرد دادند. این  نماینده حاضر در صحن، به وی کارت زرد دادند. این 

دومین کارت زرد نمایندگان به سجادی بود.دومین کارت زرد نمایندگان به سجادی بود.

برای »جمهور« حرام 
 برای »رییس جمهور« حالل 

وزیر ورزش از نمایندگان مجلس کارت زرد گرفت

وزیر نفت: سهمیه سوخت سیستان و بلوچستان افزایش یافته است 
 ایسنا: ایسنا: جواد اوجی که در کمیسیون انرژی مجلس حاضر شده بود از افزایش  جواد اوجی که در کمیسیون انرژی مجلس حاضر شده بود از افزایش 
سهمیه سوخت استان سیستان و بلوچستان با وجود گالیه نمایندگان این استان سهمیه سوخت استان سیستان و بلوچستان با وجود گالیه نمایندگان این استان 
از کمبود سوخت در استان خبر داد و گفت: روزانه از کمبود سوخت در استان خبر داد و گفت: روزانه 1.21.2 میلیون لیتر بیشتر از سال  میلیون لیتر بیشتر از سال 
گذشته سوخت به این استان تخصیص داده ایم و سوخت مایع مورد نیاز استان گذشته سوخت به این استان تخصیص داده ایم و سوخت مایع مورد نیاز استان 1414  
درصد بیشتر از سال گذشته تامین می شود. و یک سری جایگاه های سیار برای رفع درصد بیشتر از سال گذشته تامین می شود. و یک سری جایگاه های سیار برای رفع 

معضل سوخت رسانی در استان قرار داده ایم.معضل سوخت رسانی در استان قرار داده ایم.

تایید مازوت سوزی از سوی نماینده مجلس
خانه ملت: خانه ملت:  اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی در  اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی در 
مورد نقش مازوت سوزی در شدت گیری آالینده های تهران، گفت: بی برنامگی در مورد نقش مازوت سوزی در شدت گیری آالینده های تهران، گفت: بی برنامگی در 
مصرف منابع و انرژی های موجود منجمله گاز، امروز کشور را با کمبودهایی مواجه مصرف منابع و انرژی های موجود منجمله گاز، امروز کشور را با کمبودهایی مواجه 
کرده است و شاهد مازوت سوزی در برخی از نیروگاه ها هستیم و همین مسئله کرده است و شاهد مازوت سوزی در برخی از نیروگاه ها هستیم و همین مسئله 
موجب افزایش آلودگی هوا در کالنشهرها به ویژه پایتخت شده است، دستگاه های موجب افزایش آلودگی هوا در کالنشهرها به ویژه پایتخت شده است، دستگاه های 

مربوطه به ویژه کمیسیون انرژی باید به این مساله ورود جدی داشته باشند.مربوطه به ویژه کمیسیون انرژی باید به این مساله ورود جدی داشته باشند.

مدیر بازرگانی: مصطفیکریمی
تلفن سفارش آگهی: 09133475191

تلفن: 42231335
 www.sokhanetazeh.com:سایت اینترنتی

                  sokhan.tazeh@Gmail.com:پست الکترونیکی
Sokhan_Tazeh :اینستاگرام 
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کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir به آدرس  الکترونیکی دولت )ستاد(  تدارکات  درگاه سامانه 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1401/10/07 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 12:00 روز پنجشنبـه  تاریخ 1401/10/15
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 12:00 روز یکشنبـه  تاریخ 1401/10/25

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 11:00 روز دوشنبــــه  تاریخ 1401/10/26 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- میدان انقالب، شهرداری مرکزی      تلفن:   5000  4132 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث پارک ضلع جنوبی 

بیمارستان غرضی واقع در تقاطع بلوار صفــارزاده و خیابان شفـــا

 شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی)شرح مختصر؛ احداث پـارک ضلع جنوبی 

بیمارستــان غرضـــی واقع در تقاطع بلــوار صفــارزاده و خیابــان شفـــا( 
20010056744000193  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 
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کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir به آدرس  الکترونیکی دولت )ستاد(  تدارکات  درگاه سامانه 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1401/10/07 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 12:00 روز پنجشنبـه  تاریخ 1401/10/15
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 12:00 روز یکشنبـه  تاریخ 1401/10/25

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 11:30 روز دوشنبــــه  تاریخ 1401/10/26 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- میدان انقالب، شهرداری مرکزی      تلفن:   5000  4132 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 

احداث پـــارک جنب مخابــــرات واقع در بلوار فاطمیــــه
 شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی

             )شرح مختصر؛ احداث پـارک  جنب مخابــرات واقع در بلوار فاطمیــه( 
20010056744000194  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 

آگهي استعالم  عمومي نوبت دوم
  شماره 401/11/س

شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد » مشاوره طراحی سیستم های اعالم و اطفاء 

حریق اتوماتیک کانال های تاسیساتی و نوار نقاله های خروجی کارخانه گندله سازی«   را از طريق برگزاري 

استعالم عمومي به پيمانکار واجد شرايط واگذار نمايد. لذا كليه متقاضيان مي توانند جهت اخذ اسناد 

استعالم به آدرس الکترونيکي WWW.GEG.IR  مراجعه و اسناد مذكور و دستورالعمل ارزيابي كيفي 

و فني  را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان از قسمت - مناقصه و مزايده  دانلود نمايند 

مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز  يکشنبه مــورخ 1401/10/25 در محــل دفتركميسيون 

معـامالت مجتمع و يا دبيرخانه دفتر مركزی تهران مي باشد. الزم به ذكر است شركت معدني و صنعتي 

گل گهر در قبول و يا رد هر يک يا تمام پيشنهادات واصله بدون نياز به ذكر دليل و بدون جبران خسارت 

مختار مي باشد. 

                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

آگهي فراخوان تجدیدشده )نوبت سوم(
 شمـــاره   1401/04/ف

شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد به منظور» انجام خدمات آزمایشگاهی آنالیز 

اقدام به شناسايی و ارزيابی اشخاص واجد صالحيت نمايد.  نمونه های مرتبط با پروژه های اکتشافی« 

 WWW.GEG.IR لذا متقاضيان مي توانند جهت اخذ اسناد فراخوان به وبسايت اين شركت به نشانی

بخش مناقصه و مزايده مراجعه و اسناد مذكور را دانلود نمايند و پاكت خود را كه حاوي مدارك خواسته 

شده جهت شناسايي و ارزيابي مي باشد، حداكثر تا تاريخ شنبه مورخ 1401/10/24 به نشاني دفتر 

كميسيون معامالت مجتمع و يا دبيرخانه دفتر مركزی تهران تحويل نمايند. شركت در فراخوان حاضر و 

ارسال پاكت هيچگونه حقی جهت ارجاع كار ايجاد نمی نمايد.

                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

شناسایي و ارزیابی شرکت ها جهت انجام خدمات آزمایشگاهی
 آنالیز نمونه های مرتبط با پروژه های اکتشافی


