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تنور داغ تخلفات 
برخی نانوایی ها

چرا با گذشت ۱۰ سال هنوز وعده ساخت مرکز فرهنگی مجاور قبر مرحوم جهانبخش صادقی عملی نشده است؟

فرهنگسرا پشت فرهنگسرا!
 اگر تازگی از کنار آرامگاه جهانبخش صادقی نقاش مشهور همشهری گذرکنید آنجا را طوری متروک و پرت افتاده می یابید که از بیخ و بن یادتان می رود مسووالن قول داده بودند  اگر تازگی از کنار آرامگاه جهانبخش صادقی نقاش مشهور همشهری گذرکنید آنجا را طوری متروک و پرت افتاده می یابید که از بیخ و بن یادتان می رود مسووالن قول داده بودند 

آنجا یک مرکز فرهنگی و هنری در خور شهر بشود. آنجا یک مرکز فرهنگی و هنری در خور شهر بشود. 

 پس کو آن فرهنگسرایی که قول ساخت آن در کنار قبر این نقاش و سفیر هنر اسالمی داده شد؟ چندین سال گذشته اما دریغ از یک آجر که روی آجری رفته باشد   پس کو آن فرهنگسرایی که قول ساخت آن در کنار قبر این نقاش و سفیر هنر اسالمی داده شد؟ چندین سال گذشته اما دریغ از یک آجر که روی آجری رفته باشد  .
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گل گهربرای رقبا 
خط و نشان کشید!

سیرجان پیرتر می شود
 اما سرای سالمندان ندارد
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مدریعامل  و کارکنان
  شرکت فرآوری مس ردخشان تخت گنبد

جناب آاقی محسن نیک ورز

با خبر شدیم قلب مهربان و رئوف والده گرانقدرتان در تپش دیدار حق به 

تعظیم ایستاد و به ملکوت اعلی پیوست، این ضایعه جانگداز و اسفبار را محضر 

حضرتعالی و بیت با کرامتتان از صمیم قلب تسلیت و تعزیت عرض نموده، از 

درگاه حضرت حق برای حضرتعالی و سایر بازماندگان اجر جزیل و صبر جمیل 

مسئلت می نماییم،  الهی  واسعه  غفران  عزیز آسمانی  برای شادی روح آن  و 

روحش شاد و یادش گرامی باد.

دادستان محترم شهرستان سیرجان

 بازگشت همه به سوی اوست
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20 مهر1401 خبر

مسئوالن پلیس راه سیرجان امروز از همیاران پلیس تجلیل کردند و به آنان قوانین را 
آموزش دادند.سرهنگ مهدی سلیمی فرمانده پلیس راه سیرجان درجمع دانش آموزان 
مقطع ابتدایی گفت: طرح آموزش همیاران پلیس در مدارس شهرستان با جدیت دنبال 
تابلو های  آموزش  و  توجیه  دارد.وی ضمن  قوانین  اجرای  در  موثری  نقش  و  می شود 
راهنمایی و رانندگی در سطح معابر به دانش آموزان عنوان کرد: موارد ایمنی ترافیک 
و مقررات می تواند موجب ارتقاء سطح فرهنگ ایمنی، تقویت انضباط اجتماعی، تقویت 

روحیه مسئولیت پذیری، خودباوری و اعتماد به نفس برای آینده دانش آموزان شود. 

از همیاران
 پلیس سیرجان 

تجلیل شد

خبــر ارائه خدمات رایگان دامپزشکی در هفته دامپزشکیارائه خدمات رایگان دامپزشکی در هفته دامپزشکی
دکترعلیرضا زینلی پور رئیس دامپزشکی شهرستان سیرجان ضمن تبریک به مناسبت فرا رسیدن هفته دامپزشکی گفت: به 
مناسبت گرامیداشت هفته دامپزشکی ، طرح ارائه خدمات رایگان دامپزشکی به دامداران و عشایر توسط بخش دولتی و بخش 
خصوصی در حال انجام است.وی افزود: این خدمات دامپزشکی شامل واکسیناسیون دام ها علیه بیماری های دامی با اولویت 
بیماری های مشترک بین انسان و دام، سم پاشی اماکن نگهداری دام ها و بدن دام علیه انگل های خارجی دام به عنوان عوامل 
انتقال دهنده بیماری های دامی، برگزاری دوره های آموزشی برای روستائیان با موضوعات آشنایی با بیماری های دامی و راه های 

کنترل و پیشگیری از بروز و انتشار آن ها و همچنین ویزیت رایگان دام ها در مناطق روستایی و عشایری می شود.

یا  اختیار  به  زندگي مان  ابتداي  همان  از  ایراني ها  ما 
براي  قدر  آن  نان  می شویم.  عالقه مند  نان  به  اجبار  به 

خانواده ایراني عزیز است که نمی توان از آن دل کند.
بیشتر  خانوار  سفره  برنجي  غذاهاي  روز  هر  که  این  با 
می شود، اما هنوز که هنوز است نان ارزشش در خوراک 
روزانه ما کم نشده است. آمارهاي کارشناسان می گوید، 
به طور متوسط هر خانواده 4 نفري در ایران 6 قرص نان 

مصرف می کند.
شاید امروز مانند گذشته ها دیگر از آن صف هاي عجیب 
نانوایي ها  تعداد  هم  زیرا  نباشد  خبري  نانوایي  غریب  و 
اما  یافته  افزایش  تولیدشان  ظرفیت  هم  و  شده  زیادتر 
هنوز هم باید همانند گذشته وظایف شان را به درستي 

انجام دهند.
از زمان اصالح نرخ آرد برخي واحدهاي نانوایي سنتي  
فعالیت  عصر  و  ظهر  صبح،  نوبتکاري  سه  در  باید  که 
روز  در  نوبت  یک  بهصورت  اکنون  اما  باشند،  داشته 
که  میکنند  کار  میان  در  روز  یک  یا  و  نوبت  دو  نهایت 
آرد یارانهاي دریافت و اقدام به تعطیلي واحدهاي خود 
تهیه  براي  امر موجب سردرگمی  مردم  کردهاند همین 

این کاالي مهم در سبد خانوار همشهریان شده است.
آرد  با  و  آزادپز  دو صورت  به  نانوایي ها  سیرجان  در    
دولتي نان عرضه می کنند که با توجه به عرضه نان با آرد 
دولتي و آزاد تفاوت قیمتي بین این دو وجود دارد، عرضه 
آرد به صورت دولتي و آزاد باعث تخلفات زیادي می شود. 
بین  یارانهاي  آرد  با  ساده  تنوري  سنتي  نان  قیمت   

تومان  معمولي 2500  تومان، سنگک  تا 1600   1200
و سنگک کنجدي 3500 تومان عرضه می شود اما برخي 
واحدهاي آزادپزکه در پي این اقدام دولت نرخ ناِن خود 
طرح  این  از  پیش  تا  که  کنجدي  نان  عنوان  تحت  را 
3500 تا 4500 میفروختند به بشتر از 5000 هزار و در 

برخي جاها به 13000 تغییر دادهاند.

حال به دلیل تفاوت زیاد نرخ نان دولتي و آزادپز صفها 
در مقابل نانواییهاي سنتي افزایش چشمگیري پیدا کرده 
بهراحتي  و  ندارد  صفي  دیگر  آزادپز  نانواییهاي  و  است 

مشتري میتواند نان را به قیمت دلخواه نانوا تهیه کند.
که  ساعاتي  در  شلوغي  ساعات  در  نان  کردن  انباشته 
باید به مشتریان نان عرضه کنند، براي فروش بیروني از 

بیشترین شکایات همشهریان است. 
درخواست  بدون  نان  پخت  در  کنجد   کردن  اضافه 
مشتري به انگیزه گران فروشي که باعث می شود قیمت 
نان ها با هم تفاوت زیادي داشته باشند که از پنج هزار 
تومان شروع وتا سیزده هزار تومان افزایش می یابد و هیچ 

بازرسي ای روي این قیمت ها نیست. 
فروخته می شود  نان  اسم  به  که  آرد  مجاز  غیر  فروش 
اما  است  شده  فروخته  نان  جاي  به  آرد  واقع  در  اما 
همچنین  و  می کند   دریافت  دولت  از  را  نان  پول  نانوا 
از  مشکل دیگري که وجود دارد استفاده نکردن بعضي 
نانوایي ها از دستگاهاي کارتخوان مخصوص نانوایي است 
خبرگزاري تسنیم نوشت" تا به امروز )اول تیرماه سال 
1401( نزدیک به 6800 نانوایي به این دستگاه هاي پوز 
مجهز شده اند. تصمیمات دولت مبني بر فروش نان با 
کارتخوان هاي مخصوص جهت جلوگیري از فروش آزاد 
کارتخوان  دستگاه  به  نانوایي ها  تخلفات،  دیگر  و  آرد 
مخصوص نانوایي تجهیز شدند  که مشتري با آن بتواند 
کارت  را  مبلغ  و  انتخاب  را  خود  نیاز  مورد  نان  تعداد 

بکشد".
این  بر  چنداني  نظارت  مسوولین  می رسد  نظر  به  اما 
مهم ندارند که همچنان اکثر نانوایي هاي سطح شهر به 
همشهریان   برخي  نارضایتي  و  داده  ادامه  خود  تخلفات 
را به دنبال دارد.  در پي این گزارش و عدم پاسخگویي 
مسوولین  نظرات  تازه  سخن  نشریه  مربوطه،  مسوول 

مربوطه را در این رابطه منتشر خواهد کرد.

خبری  پایگاه  از  نقل  به  و  ایرنا  شنبه  روز  گزارش  به 
کرمان  استان  اقتصادی  امنیت  پلیس  رییس  پلیس، 
قاچاق  نفت گاز  لیتر  هزار   61 مجموع  در  کشف  از 
محورهای  از  عبوری  حمل  مجوز  فاقد  تانکرهای  از 

خبر  راور  و  سیرجان  کرمان،  شهرستان های  مواصالتی 
داد.

راستای  در  افزود:  میرحبیبی  حمیدرضا  سرهنگ 
نفتی،  فرآورده های  و  سوخت  قاچاق  از  جلوگیری 
راور، کرمان و  پلیس شهرستان های سیرجان،  ماموران 
عمل  وارد  بیشتری  جدیت  با  مرصاد  بازرسی  ایستگاه 

شدند.
وی افزود: در این راستا ماموران با توقیف هفت دستگاه 
تانکر حمل سوخت در محورهای سیرجان، راور و کرمان 
در مجموع 61 هزارو 800 لیتر گازوئیل قاچاق را کشف 

و در این رابطه هشت متهم را با تشکیل پرونده به اداره 
تعزیرات حکومتی معرفی کردند.

رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان کرمان گفت: 
20 هزار لیتر گازوئیل قاچاق در طرح ضربتی ماموران 

پرتالش ایستگاه بازرسی سه راهی راین  کشف شد.
جلوگیری  راستای  در  افزود:  سوری  علیرضا  سرهنگ 
از قاچاق سوخت و فرآورده های نفتی، ماموران ایستگاه 
به اجرای طرح  اقدام  اشرافیت کامل  با  بازرسی مرصاد 

ضربتی برخورد با قاچاقچیان سوخت کردند.
قاچاقچیان  اینکه  به رغم  این راستا  ادامه داد: در  وی 

سوخت از شیوه و شگرد جاسازی سوخت در خودروهای 
قسمت های  در  بزرگ  جاسازهای  تعبیه  با  سنگین 
تریلر  دستگاه  چهار  می کنند  استفاده  تریلر  مختلف 
عبوری دارنده مخازن ساختگی توقیف و در مجموع از 

آن ها 20 هزار لیتر گازوئیل قاچاق کشف شد.
به  اشاره  با  کرمان  مواد مخدر  با  مبارزه  پلیس  رییس 
استمرار طرح های مقابله با قاچاق سوخت تصریح کرد: 
در این رابطه چهار متهم دستگیر و به همراه محموله های 
سوخت قاچاق تحویل پلیس امنیت اقتصادی این استان 

شدند.

تنور داغ تخلفات برخی نانوایی ها

به نام مردم به کام نانوا
آسانسورهای فاقد تاییدیه استاندارد، 

نباید مشمول خدمات بیمه شوند 
ملی  سازمان  گفت:  کرمان  استان  استاندارد  مدیرکل 
استاندارد به دنبال آن است که آسانسورهای که تاییدیه 
استاندارد ندارند مشمول دریافت خدمات بیمه نشوند و 
مراکز  از  استاندارد  ملی  و خواسته سازمان  مطالبه  این 

بیمه ای است.
مناسبت  به  خبری  نشست  در  عاقلی  اسماعیل 
گرامیداشت روز جهانی استاندارد، با بیان این مطلب که 
در حوزه بازرسی آسانسور در واقع سه نوع آزمون انجام 
کار  پایان  قدیمی که  می شود، گفت: در ساختمان های 
تاییدیه  که  است  بهره بردار  و  نصاب  تکلیف  صادر شده 

استاندارد برای آسانسور پیگیری و دریافت نمایند.
سازمان  ساختار  کرمان  استان  استاندارد  مدیرکل 
استاندارد استان را ضعیف دانست و ادامه داد: متاسفانه 
استاندارد  اداره  کرمان  استان  شهرستان های  همه  در 
وجود ندارد و در حال حاضر تنها چهار شهرستان استان 

دارای اداره استاندارد می باشند.
بازوهای  را  حکومتی  تعزیرات  و  قضائیه  قوه  عاقلی، 
اجرایی این سازمان برشمرد و عنوان کرد: در شش ماهه 
اول امسال در حوزه تدوین استاندارد ملی، استان کرمان 
31 استاندارد در دست تدوین دارد و 386 استاندارد برای 

بازنگری انجام داده است.
طبق اعالم مدیرکل استاندارد استان کرمان، ۹۷ مورد 
اعالم جرم در زمینه جعل عالمت استاندارد، فاقد عالمت 
انجام شده  اول  بازه زمانی 6 ماهه  نبودن در  و کالیبره 
است و ادامه داد: همچنین 11۹۷ مورد توقیف فرآورده 
از  و کاال در این مدت صورت گرفته، شایان ذکر است 
1560 اقدام حقوقی؛ 12۹4 مورد آن در حوزه کنترل و 
بازار بوده و 16 مورد هم در حوزه آسانسورها اعالم جرم 

شده است.
به گفته عاقلی، سازمان ملی استاندارد به صورت ویژه در 
بحث استانداردسازی خودرو ورود کرده و خودروهای که 

فاقد استانداردهای الزم نیستند را تایید نمی کند.
استانداردسازی  برای  جدیدی  رویکرد  کرد:  تاکید  او 
خودروها مدنظر است و سازمان ملی استاندارد فهرست 
جدیدی برای تولید قطعات خودروها در دستور کار دارد.

مدیرکل استاندارد استان کرمان با بیان این که ترویج 
و فرهنگسازی استانداردها، در خرید کاالها امری مهم و 
ضروری است عنوان کرد: این مهم تضمینی بر کیفیت 
شهروندی  حق  و  حقوق  به  می توان  بهتر  و  است  کاال 

رسید.

   خبر

  عکس: سید محسن فروزنده

      سحر لشکری 
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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  

آگهي فراخوان شناسایي و ارزیابی شرکت ها 
به شماره 1401/04/ف 

شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد به منظور»انجام خدمات آزمایشگاهی 
آنالیز نمونه های مرتبط با پروژه های اکتشافی «  اقدام به شناسایی و ارزیابی اشخاص واجد 
صالحيت نماید. لذا متقاضيان مي توانند جهت اخذ اسناد فراخوان به وبسایت این شركت به 
نشانی WWW.GEG.IR بخش مناقصه و مزایده مراجعه و اسناد مذكور را دانلود نمایند 
و پاكت خود را كه حاوي مدارك خواسته شده جهت شناسایي و ارزیابي مي باشد، حداكثر تا 
تاریخ یکشنبه مورخ 1401/08/01 به نشاني دفتر كميسيون معامالت مجتمع و یا  دبيرخانه 
دفتر مركزی تهران تحویل نمایند. شركت در فراخوان حاضر و ارسال پاكت هيچگونه حقی 

جهت ارجاع كار ایجاد نمی نماید.

                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر در نظر دارد 
دو دستگاه خودرو سواری با مشخصات جدول ذیل از طریق مزایده به فروش برساند

شرکت سرماهی گذاری و توسعه گل گهر

قیمت پایه )ریال(گیربکسرنگمدلتیپنوع خودروردیف

6.600.000.000سالمسفيد شيری1395سراتو 2000كيا 1

1.900.000.000سالمسفيد روغنی1393سورنEF7سمند 2

شرایط شرکت در مزایده : 
1-اهليت قانونی خریدار )همراه داشتن كارت ملی الزامی می باشد(2-تهيه و ارائه چک رمزدار در وجه شركت سرمایه 
گذاری و توسعه گل گهر به ميزان 10 درصد قيمت پيشنهادی الزامی است.3-خریدار مکلف است عالوه بر قيمت 
خرید 9 درصد بابت ماليات بر ارزش افزوده به فروشنده پرداخت نماید.4-فروشنده در رد یا قبول پيشنهادات مختار 
می باشد.5-كليه هزینه های پس از فروش به عهده خریدار می باشد.متقاضيان محترم می توانند جهت خرید اسناد 
مزایده و كسب اطالعات بيشتر به مدت 10 روز از نشر آگهی به دفتر شركت واقع در بلوار فاطميه جنب منازل سازمانی 

گل گهر مراجعه و یا با شماره های 4-42271513 تماس حاصل فرمایند

)B اجاره یک دستگاه خودرو آتش نشانی و یک دستگاه خودرو آمبوالنس تویوتا) تیپ                   
به    )B تویوتا) تيپ  اجاره یک دستگاه خودرو آتش نشانی و یک دستگاه خودرو آمبوالنس  پيرو آگهی مناقصه عمومی  
استحضار می رساند آخرین زمان ارائه پاكت ها و پيشنهادات ساعت 13:30 مورخ 1401/07/25  می باشد. لذا از شركت های  

ذیصالح دعوت به عمل می آید. جهت اخذ اسناد مناقصه به سایت این شركت به آدرس www.ggz.ir مراجعه نمایند.

1_شركت در قبول یا رد پيشنهادات مختار است.

2_سپرده شركت در مناقصه: 1،200،000،000 ریال

3_هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. 

4- تاریخ بازدید از پروژه: 1401/07/23 

5_كليه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذكر گردیده است. 

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

هلدینگ مستقر بر تپه، بلوك 5 )شركت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر(

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

کشف ۸۱ هزار لیتر سوخت 
قاچاق در کرمان
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آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  کار  محیط  و  سالمت  مرکز  فنی  معاون 
داریم،  قرار  کرونا  همه گیری  شرایط  در  اینکه  به  توجه  »با  گفت:  پزشکی 
استفاده از ماسک در مدارس و مراکز آموزشی اجباری است«. محسن فرهادی 
از ماسک و  ازجمله استفاده  تاکید کرد: »رعایت دستورالعمل های بهداشتی 
شست وشوی مرتب دست ها با آب و صابون یا مواد ضدعفونی کننده از سوی 
گیرد«.   قرار  اولویت  در  باید  اساتید  و  معلمان  دانشجویان،  دانش آموزان، 

 استفاده از ماسک 
در مدارس و مراکز 

آموزشی الزامی 
است 

سیرجان سرد می شود/احتمال بارندگی پراکندهسیرجان سرد می شود/احتمال بارندگی پراکنده
رئیس اداره هواشناسی سیرجان در گفت وگو با خبرنگار سیرجان خبر؛ با بیان اینکه سیرجان از پنجشنبه سرد می شود 
گفت: روند کاهش دما3تا 5درجه سانتی گراد از روز پنج شنبه در شهرستان سیرجان آغاز می شود و تا دوشنبه هفته آینده 
روند کاهش دما ادامه دارد.وی اظهار کرد: کشاورزان به خصوص گلخانه داران باید اقدامات الزم برای تأمین دمای مورد نیاز را 
انجام دهند.ذبیحی نژاد اذعان کرد: در روز های پایانی هفته شاهد افزایش ابرناکی خواهیم بود و در برخی مناطق به خصوص 
ارتفاعات و مناطق سردسیر شاهد بارندگی های پراکنده خواهیم بود.رئیس اداره هواشناسی سیرجان گفت: در 24ساعت 

گذشته کمینه هوا 12درجه و بیشینه هوا 30درجه گزارش شده است.

خبــر

 85 با  که  نقاشی  هنرمند  صادقی،  جهانبخش 
درصد معلولیت جسمی طی چهل سال بیش از 
دو هزار تابلوی نقاشی خلق کرد. صادقی در 16 
ناصری  محله  تزیین  مشغول  که  زمانی  سالگی 
بود  )ع(  حسین  امام  تولد  مناسبت  به  کرمان 
از مهره گردن دچار  و  اتومبیلی تصادف کرد  با 

شکستگی و قطع نخاع شد. 
به سبب این اتفاق او تبدیل به یک معلول 85 
تحول  و  تغییر  دچار  زندگیش  و  شد  درصدی 
گشت. آشنایی او با استاد مسعود کرمی که خود 

نیز از ناحیه دست و پا معلول بود، 
نقطه عطفی در زندگی این هنرمند بود. چرا که 
با راهنمایی های او صادقی توانست نقاشی را به 

صورت حرفه ای بیاموزد. مدت زمان زیادی باید 
می گذشت تا صادقی با این موضوع بتواند کنار 
بیاید اما چیزی که تحمل این شرایط را برای او 
به مدت چهل سال  او  بود.  نقاشی  کرد،  آسوده 

نقاشی کرد. 
کارگاه های  و  داد  پرورش  بسیاری  هنرجویان 
قطر،  جمله  از  منطقه  کشورهای  در  بسیاری 
لبنان  و  سوریه  عربی،  متحده  امارات  عمان، 
از  سیاست  اهالی  و  هنرمندان  و  کرد  برگزار 

نمایشگاه های آثار او دیدار کردند. 
او با سبک واقع گرای خود تابلوهای بسیاری از 
در  و  کرد  خلق  ایران  طبیعت  و  رسوم  و  آداب 
نهایت در سال 13۹1 به دلیل آمبولی ریه و افت 
دار  تجریش  شهدای  بیمارستان  در  خون  فشار 

فانی را وداع کرد.
ده  همشهری  هنرمند  این  درگذشت  از  حاال 
سال گذشته است که او در جوار بهشت زهرای 

قدیم سیرجان آرام گرفته.
زنده یاد  قبر  کنار  از  تازگی  به  نمی دانم 
جهانبخش صادقی نقاش مشهور همشهری گذر 
کرده اید یا نه اما اگر نگاهی انداخته باشید آنجا 
که  یابید  می  افتاده  پرت  و  متروک  طوری  را 
از بیخ و بن یادتان می رود مسووالن قول داده 
بودند آنجا یک مرکز فرهنگی و هنری در خور 

شهر بشود. 
و  بلوکی  دیواره های  از  شده  ناهموار  زمینی 
تپه های خاکی رها شده. حتا برای خواندن یک 
فاتحه ی ساده به سختی می توان تا سر قبر این 

هنرمند رفت! 
ساخت  تنها  نه  سال ها  گذشت  با  چرا  راستی 
فرهنگسرایی که قول داده شده بود ایجاد نشده 
فرهنگی  مجتمع  یعنی  آن  مجاور  پروژه ی  که 
هزینه ی  با  بود  قرار  که  نیز  صفارزاده  طاهره 
منتفی  شود،،  ساخته  او  وصیت  به  و  او  وراث 

شده است. 
فرهنگ  امر  مسووالن  در  انفعال  از  اندازه  این 
تعجب آور  نیست،  تعجب آور  در سیرجان  هنر  و 
و  صادقی  مرحوم  بازماندگان  پیگیری  توقف 
با جوش و خروش  است که  شادروان صفارزاده 
اولیه همراه بود اما طوری به سد کاغذبازی طویل 
و دراز اداری برخورد کرد که عطای این کار خیر 

را به لقای آن بخشید.  
نامتوازن  توسعه ی  دچار  سیرجان  که  درحالی 
در  فرهنگی  زیرساخت  کمبود  نتیجه  و  شده 
شهر را داریم در ال به الی اخبار و حوادث شهر 
بودجه  کمبود  همواره  که  مسووالنی  می  بینیم، 
گفتن  برای  اینجا چه حرفی  کنند  می  بهانه  را 

دارند؟ 
آن  ساخت  قول  که  فرهنگسرایی  آن  کو  پس 
در کنار قبر این نقاش و سفیر هنر اسالمی داده 

شد؟ چندین سال گذشته اما دریغ از یک 
آجر که روی آجری رفته باشد چه رسد 
خور  در  بزرگی  فرهنگسرای  این که  به 
برای  سودمند  و  باشد  هنرمند  آن  نام 

سیرجان . 
از  اینکه  تامل تر  قابل  نکته ی 
یکی  ما  شهر  مسووالن  ندانم کاری های 
امکانات  تجمع  طرح  که  بوده  این  هم 
فرهنگی و هنری را در یک نقطه از شهر 
نگفته اند  خود  با  هیچ  و  کرده اند  تعریف 
دو  با  شورا  فرهنگسرای  مجاورت  در 
و  دارد  ضرورتی  چه  دیگر  فرهنگسرای 
کارکرد  از  را  دیگر  دوتای  آن  یکی  آیا 

نمی اندازد؟! 
نباشد  بد  نشده  انجام  کاری  که  حاال  شاید 
نگاهی هم  نیم  و  نظری کنند  تجدید  مسووالن 
به محله های محروم بدرآباد و مکی آباد بیندازند. 
مقبره ی  طرح  می توان  که  این  کنار  در  یعنی 
نقاشی که ثابت کرد معلولیت محدودیت نیست 
را اجرایی کرد و محوطه ی مجاور مقبره را مثال 
بازارچه ی فروش آثار هنری هنرمندان سیرجان 
که  باشد  داشته  وجود  هم  این  امکان  کرد، 
فرهنگسرایی که نام جهانبخش را یدک می کشد 
هنرمند  نیک  نام  مهم  شود.  ایجاد  مکی آباد  در 

است که به جا می ماند.

چرا با گذشت ۱۰ سال هنوز وعده ساخت مرکز فرهنگی مجاور قبر مرحوم جهانبخش صادقی عملی نشده است؟

فرهنگسرا پشت فرهنگسرا!
      حسام الدین اسالملو

 اگـر به تازگـی از کنـار قبر زنده یـاد جهانبخش 
صادقی نقاش مشـهور همشـهری گـذر کرده اید یا 
نـه اما اگـر نگاهـی انداخته باشـید آنجـا را طوری 
متـروک و پـرت افتـاده می یابیـد که از بیـخ و بن 
یادتـان مـی رود مسـووالن قـول داده بودنـد آنجا 
یـک مرکز فرهنگـی و هنری در خور شـهر بشـود. 
و  بلوکـی  دیواره هـای  از  شـده  ناهمـوار  زمینـی 
تپه هـای خاکی رها شـده. حتـا بـرای خواندن یک 
فاتحـه ی سـاده بـه سـختی می تـوان تـا سـر قبر 

ایـن هنرمنـد رفت! 

  عکس: سید محسن فروزنده
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آقای محسن افصحی با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 134 سیرجان 
مدعی است که سند مالکیت سه دانگ مشاع ازششدانگ پالک  1610 فرعی  از 2112 
اصلی واقع در بخش 35  کرمان بنام آقای محسن افصحی 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.
شناسه آگهی: 1385855 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/07/20

محمد  آرمانپور
 رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 
خانم صدیقه بختیاری با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 210 سیرجان 
مدعی است که سند مالکیت یک دانگ  مشاع از ششدانگ پالک  29 فرعی از 2245 
اصلی واقع در بخش 35  کرمان بنام خانم صدیقه بختیاری 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.
شناسه آگهی: 1390228 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/07/20

محمد  آرمانپور
 رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 

آقای حبیب اله امیری مقدم با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 46 
سیرجان مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک  92 فرعی از 430 اصلی واقع در 
بخش 36  کرمان بنام آقای حبیب اله امیری مقدم 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.
شناسه آگهی: 1390231 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/07/20

محمد  آرمانپور
 رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 

آقای محسن پور خسروانی با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 123 
سیرجان مدعی است که سند مالکیت سه دانگ  از ششدانگ پالک  7452 فرعی  از 5087 
اصلی واقع در بخش 36  کرمان بنام آقای محسن پور خسروانی   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.
شناسه آگهی: 1390235 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/07/20

محمد  آرمانپور
 رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 
خانم سمیه شهیدی ورثه سید ضیاء شهیدی با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی 
شماره 224 سیرجان مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک  0 فرعی از 1055 اصلی 
واقع در بخش 35  کرمان بنام آقای  سید ضیاء شهیدی 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
شناسه آگهی: 1390233 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/07/20

محمد  آرمانپور
 رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 

آقای عباس شهسواری برابر وکالت رسمی 66873 – 1401/06/20 دفترخانه 28 سیرجان 
از منصور صمدی تیراندازی با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 224  
سیرجان مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک  4260 فرعی از 2311 اصلی واقع 
در بخش 35  کرمان بنام آقای منصور صمدی تیراندازی 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
شناسه آگهی: 1390232 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/07/20

محمد  آرمانپور
 رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 

ل (
 او

ت 
نوب

ر ) 
هـ

ف ش
نج

ی 
دار

ـر
شه

ـه 
قص

منا
ید 

جد
ت

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 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 مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی 

را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1401/07/20 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت 19 روز دوشنبه تاریخ 1401/07/25
مهلت زمانی ارائه پیشنهـــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعـت 19 روز شنبـه  تــاریخ 1401/08/07

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 09:00 روز یکشنبه  تاریخ 1401/08/08 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: نجف شهر- ابتدای بلوار امام خمینی )ره(- شهرداری نجف شهر،امور قراردادها   تلفن:   7380  4239 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

شهرداری  نجف شهر دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

آگهی تجدید مناقصه عمومی شهرداری نجف شهر
جدولگذاری و موزائیک گرانیتی- )نوبت اول(

 شهرداری نجف شهر در نظر دارد به استناد ردیف بودجه 2070201-4020401 
تهیه مصالح و اجرای جدولگذاری و موزائیک فرش از نوع گرانیتی بلــوار ولی عصــر نجف شهـر

به شماره 2001090657000009  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
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کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 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 مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی 

را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1401/07/20 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 19 روز دوشنبه تاریخ 1401/07/25
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19 روز شنبـه  تــاریخ 1401/08/07

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 13:00 روز یکشنبه  تاریخ 1401/08/08 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: نجف شهر- ابتدای بلوار امام خمینی )ره(- شهرداری نجف شهر،امور قراردادها   تلفن:   7380  4239 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

شهرداری  نجف شهر دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

آگهی تجدید مناقصه عمومی شهرداری نجف شهر
جدولگذاری و کانیـو  معابر- )نوبت اول(

 شهرداری نجف شهر در نظر دارد به استناد ردیف بودجه 4020401-2070201 تهیه مصالح و اجرای جدولگذاری 
و کانیو بلوار نبوت غربی- بلوار مرکزی اراضی امیری و خیابان 14 متری و بلوار جنب پمپ بنزین مسکن مهر نجف شهـر

به شماره 2001090657000010  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
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کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 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 مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی 

را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1401/07/20 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 19 روز دوشنبه تاریخ 1401/07/25
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ســاعت 19 روز شنبـه  تاریخ 1401/08/07

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 9:00 صبح روز یکشنبه  تاریخ 1401/08/08 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: نجف شهر- ابتدای بلوار امام خمینی )ره(- شهرداری نجف شهر،امور قراردادها   تلفن:   7380  4239 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

شهرداری  نجف شهر دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

آگهی تجدید مناقصه عمومی شهرداری نجف شهر
آسفالت معابر - )نوبت اول(

 شهرداری نجف شهر در نظر دارد به استناد ردیف بودجه 4020401 
                     تهیه ، حمل ، پخش و اجرای آسفالـت معابر سطـح شهـر از نوع بیندر0-19

به شماره 2001090657000008  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
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کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است 
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 1401/07/20 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مزایده  تا ساعت 17 روز دوشنبه تاریخ 1401/07/25
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ســاعت 19 روز پنجشنبـه  تاریخ 1401/08/05

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 8:00 صبح روز شنبه  تاریخ 1401/08/07 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: نجف شهر- ابتدای بلوار امام خمینی )ره(- شهرداری نجف شهر،امور قراردادها   تلفن:   6545  4239 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

شهرداری  نجف شهر دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

CNG آگهی مزایده عمومی بهره برداری و نگهداشت جایگاه

 شهرداری نجف شهر - )نوبت اول(
 شهرداری نجف شهر در نظر دارد به استناد مجوز شماره313/01/260 مورخ 1401/02/18 شورای محترم اسالمی نجف شهر

                              بهره برداری و نگهداشت جایگاه CNG شهرداری نجف شهر
5  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. 0 0 1 0 9 0 6 5 7 0 0 0 0 0 1 به شماره فراخوان 
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اول اکتبر و بیستم مهر روز جهانی سالمند 
مشارکت  و  آوری  تاب  امسال  شعار  است. 
جمعیت  شدن  زنانه  علت  به  سالمند  زنان 
درباره  که  موضوعی  دنیاست.  سالمندی 

کشور ما ایران نیز صدق می کند. 
چند نکته مهم در موضوع سالمندی:

ورود به دوران سالمندی از شصت سالگی، 
اما ۶۰ تا ۷۵ سالمند جوان، ۷۵ تا ۹۰ سالمند 

میانسال و ۹۰ به باال کهنسال است.
هر دوره سنی نیازهای اجتماعی و بهداشتی 

متفاوتی دارد .
اشتغال  بهداشت جهانی در مورد  همچنین 
 ۷۵ تا   ۶۰ دوران  در  پلکانی  بازنشستگی  و 

سالگی تاکید دارد.
در حال حاضر در سیرجان سرای سالمندان 
همه  نیست.  پاسخگو  کسی  و  نداریم 

مسوولیت را به دوش دیگری می اندازند.
 ۸۳ کشور،  سالمندان  کنونی  جمعیت  از 
وابسته)  نیمه  درصد   ۱۲ مستقل،  درصد 
و  غیررسمی(،  مراقب  یا  موقت  مراقبت 
به  نیاز  یعنی  وابسته هستتد .  فقط ۵ درصد 
مراقبت دائمی و رسمی دارند. جمعیت گروه 

وابسته چهارصد و پنجاه هزار نفر اما....
در حال حاضر ظرفیت تخت های سالمندی 
نظارت  تحت  روزی  شبانه  نگهداری  مراکز 
این  و  است  نفر  هزار   ۱۵ بهزیستی  سازمان 
جمعیت  سالمندی  بحران  که  درحالی ست 

ایران از ۱۴۱۰ آغاز می شود.
به  کنونی  جمعیتی  پنجره  ورود  آغاز  یعنی 

دوران سالمندی.
۱۴۱۰ آغاز دوره سالمندی متولدین دهه ۵۰ 
اینکه آسیب های اجتماعی  است. نکته مهم 
به ویژه برای بانوان از این دهه به بعد افزایش 

چشمگیری داشت.
ما ابر بحران سالمندی را خواهیم داشت، با 
به دوران  از آن  بعد  و  متولدین ۱۳۵۸  ورود 

جمعیت  زایی  بیش  دوره  چراکه  سالمندی، 
بوده  تا ۱۳۷۰  بین سال های ۱۳۵۸  ایران  در 

است.
یعنی اینکه اگر ما االن نیروی فعال و مولد 
که همان پنجره جمعیتی هست را آگاه کنیم 
و زیرساخت ها را تا حدی حداقل به صورت 
تهدید  این  توانیم  می  کنیم،  فراهم  فردی 
به  تبدیل  ای  اندازه  تا  را  جمعیتی  مطلق 

فرصت کنیم.
سالم،  زندگی  سبک  مورد  در  آگاهی  با 
خودمراقبتی، حفظ تندرستی، بیمه، مسکن، 
برای  ریزی  برنامه  یعنی  و...  آموزی  مهارت 

دهه سوم زندگی.
االن استفاده از رویکرد لنز جمعیتی در دنیا 
در  بزرگنمایی  یعنی  است.  شده  باب  خیلی 

مورد جمعیت های آسیب پذیر.
بحران سالمتی، فقر، سالمند آزاری، پوشش 
در  سالمند  زنان  تنهایی  و  تبعیض  ای،  بیمه 
آینده نه چندان دور، خیلی بیشتر از مردان 
سالمند خواهد بود و این یعنی باید از امروز 

به فکر باشیم.
موسوی،  سحرسادات  با  باره  درهمین 
مدیرعامل بنیاد فرزانگان و کارشناس ارشد 
را  او چند پرسش  با  گفتاردرمانی گپی زدم. 

در میان گذشتم. 

سحرسادات موسوی*
 پیری جمعیت برای جامعه چه خطرهایی 
با  که  دارد  وجود  دنیا  در  آیا کشوری  دارد؟ 
این پدیده مواجه شده باشد؟ اگر بله، چطور 

توانسته از پس این بحران بر بیاد؟
سالمندی  نوع  دو  شناسی  جامعه  نظر  از 
که  فردی  سالمندی  یکی  شود.  می  تعریف 
مورد  پزشکی  و  بهداشتی  فردی،  دیدگاه  از 
پیشرفت  و  بهبود  حاصل  و  است  توجه 
و  اقتصادی  اجتماعی،  سالمتی،  خدمات 
به  منجر  و  ست  زندگی  به  امید  افزایش 

افزایش تعداد سال های عمر می شود. 

برای  مناسبی  فرصت  عمر  طول  افزایش 
استفاده از سرمایه فکری، عملی و تجربیات 
افرادی است که با هزینه جامعه به شکوفایی 

و بلوغ رسیده اند. 
دیگری سالمندی جمعیت است که حاصل 
افزایش تعداد سالمندان از یک سو و کاهش 
این  باشد.  می  دیگر  از سوی  باروری  میزان 
صحیح  مدیریت  تحت  اگر  نوظهور  پدیده 
جدی  تهدید  یک  به  تواند  می  نگیرد،  قرار 
برای سیستم بهداشتی درمانی و توانبخشی، 
سیستم ارایه خدمات مراقبتی، نظام اقتصادی 
به طور  تبدیل شود و حتی  پایدار  توسعه  و 
مستقیم بر نظام امنیتی جامعه تاثیر گذارد. 

در  جهانی،  بهداشت  سازمان  برآورد  طبق 
ایران،  جمله  از  توسعه  حال  در  کشورهای 
جمعیت سالمندی سریع ترین رشد را نسبت 

به سایر گروه های جمعیتی دارد. 
 آیا کشوری در دنیا وجود دارد که با این 

پدیده مواجه شده باشد؟
جمعیت سالمند در کشورهای توسعه یافته 
به  رو  توسعه  حال  در  کشورهای  و  صنعتی 
افزایش است. با این تفاوت که در کشورهای 
دارد.  باالتری  بسیار  شتاب  توسعه  حال  در 
افزایش  شتاب  ترین  فرد  به  منحصر  ایران 
جهان  با  مقایسه  در  را  سالمندی  جمعیت 

دارد. 
بهداشت  سازمان  شاخص های  براساس 
یک  درصد جمعیت  تا 14   ۷ هرگاه  جهانی 
کشور را سالمندان تشکیل دهند، آن کشور 
است.  جمعیت  سالمندی  نخست  مرحله  در 
مرحله دوم سالمندی جمعیت )مرحله فوق 
سالمندی( زمانی ست که جمعیت سالمندان 

به بیش از 21 درصد برسد.
کشورهای  در  جمعیتی  تغییرات  این   
توسعه یافته طی صد سال اتفاق افتاده است. 
و  زیرساخت  ایجاد  فرصت  دولت ها  بنابراین 
برنامه ریزی های رفاهی را داشته اند. اما در 
ایران این تغییرات در بازه زمانی بسیار کوتاه 

به وقوع پیوسته و یک  تا چهل سال(  )سی 
بحران جمعیتی محسوب می شود.

طیف  برای  صنعتی  فوق  دنیای  در  امروزه 
اوقات  جمله  از  سالمند  جمعیت  نیازهای 
سرمایه  تغذیه  و  توانبخشی  درمان،  فراغت، 
اما  است.  گرفته  صورت  وسیعی  گذاری های 
و  مشکالت  با  توسعه  حال  در  کشورهای 
مسایل مختلفی در این زمینه مواجه هستند 
خدمات  ارایه  در  همگانی  پوشش  تنها  نه  و 
به این گروه را ندارند بلکه اغلب نمی توانند 
مناسبی  پاسخ  نیز  آن ها  اساسی  نیازهای  به 

دهند.
در  فرد  اقامت  طول  با  متناسب  کانادا،  در 
این کشور، برنامه رفاهی تحت عنوان برنامه 
تامین سالمندان وجود دارد. این برنامه شامل 
همسر  کمک  و  شده  تضمین  مکمل  درآمد 
درآمد  محل  از  آن  ی  بودجه  که  باشد  می 

مالیات های عمومی تامین می شود. 
پشتیبان  اجتماعی  رفاه  قوانین  امریکا  در 
قوانین  این  است.  بازنشستگی  حقوق  برنامه 
همراه با درآمدهای تکمیلی برای سالمندان 
بر پیشگیری از سالمندآزاری، تامین مسکن، 
مراقبت های  و  مدت  طوالنی  نگهداری 

بهداشتی متمرکز است.
ی  کلیه  شمالی  اروپای  کشورهای  در 
بیماری،  علت  به  که  صورتی  در  شهروندان 
از کار افتادگی و یا عوامل اجتماعی توانایی 
باشند، مستمری  از دست داده  را  انجام کار 
دریافت می کنند. همچنین تمام شهروندان 
شوند.  می  پیری  مستمری  دریافت  مشمول 
سالمندان از مزایای مختلفی در این کشورها 
مسکن  آن  ترین  مهم  که  هستند  برخوردار 

است. 
نشان  کشورهای صنعتی  از  بسیاری  تجربه 
مختلف  رفاهی  خدمات  ارائه  که  دهد  می 
نقش  و  ارزشمندی  دلیل  به  سالمندان  به 
مشارکتی آنان در پیشرفت های اقتصادی در 
دوره فعالیت شان، قدرشناسی عملی از این 

قشر را مقدور می سازد. 
افزایش  به  توجه  با  گذشته  سال های  در 
کشورها  برخی  سالمند،  زنان  جمعیت 
بانوان  ویژه  را  برنامه هایی  خاص  طور  به 
اند. مثال در هلند سند "زنان  طراحی کرده 
متفاوت هستند" و برنامه متمم "جنسیت و 

سالمت"تدوین شده است.
نوعی هست؟  از چه  سالمندآزاری معموال 
در سیرجان چطور؟ اصوال آیا از سالمندآزاری 

آماری هم منتشر می شود؟
خاص  رفتاری  ندادن  انجام  یا  دادن  انجام 
توسط  غیرعمدی  یا  عمدی  صورت  به 
اعتماد دیگر که  قابل  فرد  یا  مراقبت کننده 
به  تجاوز  یا  صدمه  و  خطر  افزایش  باعث 
در  زندگی  کیفیت  کاهش  و  انسانی  حقوق 
شود  می  سال(   60 از  )باالتر  سالمند  فرد 
رفتار  سوء  این  نامند.  می  آزاری  سالمند  را 
آزار روانی،  آزار جنسی،  آزار جسمی،  شامل 

آزار اجتماعی و غفلت است. 
طبق ماده 68  الیحه جامع قانون حمایت 
علیه  جرایم  کلیه  ارتکاب  سالمندان،  از 
به  مرتکب  مجازات  موجب  سالمندان، 
حداکثر مجازات قانونی مقرر، خواهد بود. هر 
گاه مرتکب از فرزندان یا سرپرست قانونی یا 
متولیان و مراقبین مراکز نگهداری سالمندان 
باشد، مجازات به میزان یک سوم، تشدید می 

گردد.
به نظر می رسد سالمندان وابسته، به شدت 
در  که  هستند  آزاری  سالمند  معرض  در 
بسیاری موارد مسکوت مانده و فرد سالمند 
از ترس آبرو و یا نگرانی از ایجاد مشکل برای 
اطرافیان و یا شاید از دست دادن مراقبین، 
هرگز آن را بازگو نمی کند. متولی رسیدگی 
اورژانس  به گزارش های سالمندآزاری، واحد 

اجتماعی )123( سازمان بهزیستی است.
 نبوِد سرای سالمند برای یک شهر، منجر 
به گسترش چه بحران هایی می شود؟ و چرا 
اساسا حتی صحبت کردن از این موضوع هم 

باعث واکنش منفی می شود؟
محور  خانواده  مردمانی  ایرانی ها،  اساسا 
هستند و پایبندی و تعهد به خانواده از جمله 
از  بسیاری  برخالف  که  هست  ارزش هایی 
جوامع در جامعه ایرانی حفظ شده است. در 
این میان احترام به بزرگان خانواده و به ویژه 
کهنساالن به عنوان یک ارزش نهادینه ملی و 
مذهبی، نسل به نسل منتقل شده و یکی از 

اصول اخالق خانوادگی ست. 
یک سنت با ارزش و قابل احترام در جامعه 
ما این است که فرزندان باید قدرشناس پدر 
و مادری باشند که سال های با ارزش جوانی 
و  گذاشته  برای شان  را  خود  زندگی  همه  و 
سال های  در  لذا  اند.  رسانده  ثمر  به  را  آنان 
پیری و در دوران نیازمندی وظیفه فرزندان 
است که از والدین حمایت و مراقبت کنند. 
وضعیت  والدین،  سن  به  بسته  حمایت  این 
نیاز  سالمتی،  میزان  حرکتی،  و  جسمی 
روانی و وضعیت اقتصادی و معیشتی درجات 
و  اما در هر حال حفظ شان  دارد.  مختلفی 
که  کسانی  عنوان  به  والدین  انسانی  کرامت 
حق بسیاری به گردن ما دارند، به عنوان یک 
اصل اساسی، اخالقی و انسانی همواره مورد 

توجه است.
ندارند  فرزندی  که  کسانی  تکلیف  اما   
فرزندان  تعداد  با  خانواده هایی  یا  چیست؟ 
کشور  یا  شهر  در  است  ممکن  که  کمتر 
توان  که  فرزندانی  یا  کنند؟  زندگی  دیگری 
شرایط  یا  و  جسمی  توان  حتی  یا  مالی 
والدین  از  مراقبت  برای  مناسبی  خانوادگی 

نیازمند خود ندارند. 
در این موارد وجود مراکز نگهداری و مراقبت 
روزانه و یا شبانه روزی از سالمندان، بهترین 
حفظ  سالمندآزاری،  از  جلوگیری  برای  راه 
شان و کرامت سالمند و کاهش فشار روانی 
به ایشان خواهد بود. ضمن اینکه مراقبت از 
سالمند و تامین نیازهای بهداشتی و درمانی 

نیز در این مراکز انجام می گیرد. 

      سمیرا سرچمی

سخن تازه به بهانه روز جهانی سالمند بررسی می کند؛

سیرجان پیرتر می شود اما سرای سالمندان ندارد

صفحه  4 و5
؟

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

09135320842-09132794372

دکتــر سعدالـه صمدی )عضو انجمن جراحان پالستیک و زیبایـی ایران(
انجام کلیه جراحی های پالستیک شامل رینوپالستی) جراحی بینی( 

سپتوپالستی ) جراحی انحراف بینی (
ماموپالستی ) کوچک، بزرگ ، باال کشیدن و پروتز پستان (

ابدومینوپالستی ) برداشتن چربیهای شکم ،تامی تاک ( 
برداشت چربی پهلوها و ایجاد فرم ساعت شنی

فیس لیفت ) جراحی زیبایی صورت ، از بین بردن شلی ، خط خنده و غبغب (
براکی پالستی ) جراحی بازو ، اصالح شلی پوست بازو (

بلفاروپالستی ) جراحی پلک ها ( 
باال بردن ابروها

جراحی پیشانی 
پروتز چانه و گونه 

پروتز باسن ، فیلر ) ژل و چربی(
تزریق ژل و چربی ، بوتاکس ، مزوتراپی، پالکت درمانی )پی ار پی ( 

رفع کک و مک ، لک صورت ، جای زخم و اسکار سوختکی و خالکوبی با لیزر
لیزر موهای زاید 

اتوپالستی ) زیبایی گوش ( 
زاویه سازی و رفع عیوب فک و چانه و شکستگی فک

کلیه جراحی های ترمیمی شامل پیوند اعضا و ناهنجاریهاری مادرزادی 

کرمـــان ،بلــوار جمهوری ، بعد ار سه راه هوا نیـــروز، برج اول ، طبقه ۷ ، واحد ۱ 
۰ ۹ ۱ ۳ ۱ ۴ ۱ ۰ ۱ ۲ ۹   - ۳ ۲ 6 5 8 ۳ ۱ 6 تلفــن: 
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آگهی دعوت به جلسه مجمع عمومی عادی
 بطور فوق العاده شرکت بهُبر سیرجان

شرکت بهبر سیرجان ثبت شده به شماره 638 و 
شناسه ملی 10860520273 بدینوسیله از کلیه 

سهامداران این شرکت دعوت به عمل می آورد تا در 
جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت 
که در تاریخ 1401/07/30 راس ساعت 9 صبح 

تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه: 

۱- کاهش تعداد مدیران و
اصالح ماده مربوطه در اساسنامه

 هیات مدیره شرکت بهُبر سیرجان
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آگهی دعوت به جلسه مجمع عمومی عادی
 بطور فوق العاده شرکت بهُبر سیرجان

شرکت بهبر سیرجان ثبت شده به شماره 638 و 
شناسه ملی 10860520273 بدینوسیله از کلیه 

سهامداران این شرکت دعوت به عمل می آورد تا در 
جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت 

که در تاریخ 1401/07/30 راس ساعت 10 صبح 
تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.

دستور جلسه: 
۱-انتخاب مدیران ۲- انتخاب بازرسین

۳-انتخاب روزنامه جهت درج آگهی های شرکت

 هیات مدیره شرکت بهُبر سیرجان
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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 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشاراسنادمناقصه تا  ساعت ۱8:۰۰ روز شنبـه  تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه  تا ساعت ۱۹:۰۰ روز سه شنبـه  تاریخ ۱۴۰۱/۰8/۱۰

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت ۱5:۰۰ روز دوشنبــه  تاریخ ۱۴۰۱/۰8/۱۱ 
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:   5۰۷۷  ۴۲۳۲ )۰۳۴( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: ۴۱۹۳۴ )۰۲۱(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88۹6۹۷۳۷ و 85۱۹۳۷68

فراخوان تجدید مناقصه عمومــی یک مرحله ای  انجام ممیزی، برداشت 
اطالعات  و ورود اطالعات در سامانه شهرسازی شهرداری سیرجان

انجام  مختصر؛  )شرح  خدمات  عمومی  مناقصه  تجدید  دارد  نظر  در  سیرجان  شهرداری   

ممیزی، برداشت اطالعات و ورود اطالعات در سامانــه شهرسازی شهرداری سیرجان ( 
۲۰۰۱۰۰56۷۴۰۰۰۱۴۷  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 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشاراسنادمناقصه تا  ساعت ۱8:۰۰ روزپنج شنبـه  تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۲8
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه  تا ساعت ۱۹:۰۰ روز یکشنبـه  تاریخ ۱۴۰۱/۰8/۰8

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت ۱۴:۳۰ روز دوشنبــه  تاریخ ۱۴۰۱/۰8/۰۹ 
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:   5۰۷۷  ۴۲۳۲ )۰۳۴( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: ۴۱۹۳۴ )۰۲۱(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88۹6۹۷۳۷ و 85۱۹۳۷68

فراخوان مناقصه عمومــی دو مرحله ای  اجرای برون سپاری عملیات 
نگهداری فضای سبز و امور مرتبط به فاز7 )ناحیه2 از منطقه2 به استثنای فاز 5(
برون  اجرای  مختصر؛  )شرح  خدمات  عمومی  مناقصه  تجدید  دارد  نظر  در   شهرداری سیرجان 

سپاری عملیات نگهداری فضای سبز و امور مرتبط به فاز۷ )ناحیه۲ از منطقه۲ به استثنای 
۲۰۰۱۰۰56۷۴۰۰۰۱۴۹  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. فاز 5(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 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشاراسنادمناقصه تا  ساعت ۱8:۰۰ روز شنبـه  تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه  تا ساعت ۱۹:۰۰ روز سه شنبـه  تاریخ ۱۴۰۱/۰8/۱۰

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت ۱۴:۴۰ روز چهارشنبــه  تاریخ ۱۴۰۱/۰8/۱۱ 
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:   5۰۷۷  ۴۲۳۲ )۰۳۴( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: ۴۱۹۳۴ )۰۲۱(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88۹6۹۷۳۷ و 85۱۹۳۷68

فراخوان مناقصه عمومــی یک مرحله ای
 تهیه مصالح و اجرای خط کشی طولی معابر سطح شهر با رنگ گرم

مختصر؛  )شرح  خدمات  عمومی  مناقصه  تجدید  دارد  نظر  در  سیرجان  شهرداری   

شماره  گرم(به  رنگ  با  شهر  سطح  معابر  طولی  کشی  خط  اجرای  و  مصالح  تهیه 
۲۰۰۱۰۰56۷۴۰۰۰۱۴6  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
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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 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشاراسنادمناقصه تا  ساعت ۱8:۰۰ روز  شنبـه  تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه  تا ساعت ۱۹:۰۰ روز سه شنبـه  تاریخ ۱۴۰۱/۰8/۱۰

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت ۱5:۳۰ روز چهارشنبــه  تاریخ ۱۴۰۱/۰8/۱۱ 
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:   5۰۷۷  ۴۲۳۲ )۰۳۴( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: ۴۱۹۳۴ )۰۲۱(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88۹6۹۷۳۷ و 85۱۹۳۷68

فراخوان تجدید مناقصه عمومــی یک مرحله ای  عملیات  برداشت، بارگیری 
و دپو مصالح سنگی از معدن شهرداری از طریق انجام عملیات ناریه

عملیات   مختصر؛  )شرح  خدمات  عمومی  مناقصه  تجدید  دارد  نظر  در  سیرجان  شهرداری   

برداشت، بارگیری و دپو مصالح سنگی از معدن شهرداری از طریق انجام عملیات ناریه(
۲۰۰۱۰۰56۷۴۰۰۰۱۴8  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 
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آگهی شناسایی  اشخاص واجد شرایط

ل بوفه و سلف سرویس
مح

جهت شرکت رد مزایده 

دانشگاه آزاد اسالمی سیرجان در نظر دارد محل بوفه و سلف سرویس دانشگاه را از 
طریق مزایده عمومی به اشخاص واجد الشرایط واگذار نماید.اشخاصی که قصد شرکت 
در مزایده مزبور را دارند می توانند ضمن بازدید از محل های مورد نظر تا پایان وقت 
اداری 1401/0۷/25 نسبت به ارایه رزومه کاری،سابقه و پیشنهادات،پاکات خود را به 

مدیر امور دانشجویی دانشگاه ارایه نمایند
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره؛  ۰۴56  ۲۷8  ۰۹۱۳ تماس حاصل نمایید

گاه آزاد اسالمی سیرجان روابط عمومی دانش

آگهي مناقصــه عمومـــي 
شمـــاره  ۱۴۰۱/۳۹/ع

شرکت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد »ارائه خدمات تست و کالیبره تجهیزات اندازه گیري و 

ابزاردقیق خود و صدور گواهینامه دوره ای مورد تائید سازمان ملي استاندارد ایران« را از طریق برگزاري مناقصه 

عمومي به پیمانکار واجد شرایط و دارای گواهینامهISO 17025  از اداره استاندارد واگذار نماید. لذا متقاضیان 

مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به وب سایت این شرکت به نشانی WWW.GEG.IR بخش مناقصه و مزایده 

مراجعه و اسناد مذکور را به همراه فرم پرسشنامه ارزیابي تأمین کنندگان دانلود نمایند. آخرین مهلت تحویل پاکات 

یا دبیرخانه دفتر  و  مــورخ 1401/08/01 در محــل دفترکمیسیون معـامالت مجتمع  ساعت14:00 روز یکشنبه 

مرکزی تهران مي باشد. بازدید از محل اجراي موضوع مناقصه و حضور در جلسه پرسش و پاسخ روز  یکشنبه مورخ 

1401/07/24 مقرر شده است. شایان ذکر است فرمت ضمانت نامه های مورد تهیه می بایست عینأ مطابق با فرمت 

ارائه شده در اسناد مناقصه باشد. شرکت معدني و صنعتي گل گهر در قبول یا رد هر یك از پیشنهادات بدون نیاز 

به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد. 

                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 
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 83 کشور،  سالمندان  کنونی  جمعیت  از 
نیمه  درصد   12 مستقل،  سالمند  درصد 
وابسته )مراقبت موقت یا مراقب غیر رسمی( 
و فقط 5 درصد وابسته هستند. یعنی نیاز به 

مراقبت دایمی و رسمی دارند. 
جمعیت گروه وابسته کنونی حدود چهارصد 
ظرفیت  حالیکه  در  است.  نفر  هزار  پنجاه  و 
شبانه  نگهداری  مراکز  سالمندی  تخت های 
 15 بهزیستی  سازمان  نظارت  تحت  روزی 

هزار نفر است. 
بزرگساالن مستقل که نه تنها نیاز به مراقبت 
ندارند بلکه همچنان به عنوان حامیان امن و 
مقتدر خانواده و فرزندان بار زیادی از دوش 
مادی  نیازهای  تامین  در  و  برداشته  خانواده 
و معنوی همه اعضای خانواده نقش فعال و 
این  و جایگاه  دارند. حفظ شان  تاثیرگذاری 

گروه اهمیت قابل توجهی دارد. 
گروه نیمه وابسته افراد کهنسالی هستند که 
حضورشان در خانواده باعث دلگرمی و نشاط 
محدود  گروه  این  مراقبتی  نیازهای  است. 
نوه  و  فرزند  صاحب  که  صورتی  در  و  بوده 
باشند، مراقبت و همراهی کردنشان در منزل 

مطلوب تر خواهد بود. 
جامعه  از  کمی  درصد  که  سوم  گروه  اما 
سالمندی را شامل می شوند، نیاز به مراقبت 
دایمی و رسمی داشته و فراتر از توان اعضای 
گروه  این  برای  است.  خانواده  غیرمتخصص 
بوده  مالی  تمکن  دارای  خانواده  که  چنان 
روانی  و  جسمی  آزار  گونه  هر  از  سالمند  و 
در  مراقبت  باشد،  امان  در  مراقبین  توسط 
این صورت  پذیر است. در غیر  امکان  منزل 
سالمند  از  نگهداری  روزی  شبانه  مرکز 
محیطی ایمن و تحت مراقبت و نظارت است 
که گذران سال های عمر را برای فرد سالمند 

آرام و دلنشین خواهد کرد.
متاسفانه زیرساخت های الزم برای نگهداری 
از سالمندان نیازمند در کشور و از جمله در 
سبب  مساله  این  و  نیست  فراهم  سیرجان 

آزاری شده  موارد سالمند  افزایش چشمگیر 
که بسیاری از آن ها هرگز گزارش نمی شود. 
برای  روزی  شبانه  مراکز  تاسیس  لزوم 
برای  روزانه  مراکز  و  وابسته  سالمندان 
ضرورتی  وابسته  نیمه  و  مستقل  سالمندان 
آن  به  مردم  هم  و  دولتمردان  هم  که  است 
موضوع  به  سنتی  نگاه  اما  هستند.  واقف 
نوظهور  پدیده  از  غفلت  و  سالمندی 
تمایل  عدم  سو،  یک  از  جمعیت  سالمندی 
عدم  گذاری،  سرمایه  به  خصوصی  بخش 
این مسوولیت  به  اقتصادی  معین های  توجه 
خطیر اجتماعی, سخت گیری های راه اندازی 
دولتی،  نهاد  نظارت  تحت  خصوصی  مراکز 
از  وابسته  دستگاه های  محدود  حمایت های 
جمله مواردی ست که تا کنون معدود افراد 
مرکزی  چنین  اندازی  راه  برای  که  خیری 

اقدام کرده اند را، منصرف نموده است.
به  ایران  در  سالمند  جمعیت  شدن  زنانه   
در  سالمند  زنان  و  افتاده  اتفاق  دلیل  چه 
جدی  چالش های  چه  با  مردان  با  مقایسه 

روبرو هستند؟
موجود،  آمارهای  طبق  تنهازیستی!  رواج 
از  بیش  سالمند  زنان  در  تنهازیستی  شیوع 
چهار برابر مردان سالمند است. بزرگتر بودن 
سن مردان به هنگام ازدواج، طول عمر بیشتر 
مقایسه  در  زنان  ازدواج  تر  پایین  آمار  زنان، 
با مردان، توازن جمعیت سالمندی را به هم 
ریخته است. این مساله در ایران در سال های 
گیرد.  می  خود  به  تری  جدی  شکل  آینده 
یعنی زمانی که متولدین دهه پنجاه و شصت 

به دوران سالمندی می رسند. 
از سال 1418 که متولدین  علی الخصوص 
شوند،  می  سالمندی  دوران  وارد   1358

احتماال شرایط بحرانی تر خواهد شد.
دوازده  دوره   ۷0 تا   58 سال های  که  چرا   
و  بوده  ایران  در  جمعیت  زایی  بیش  ساله 
این  متولدین  ورود  با  بینی  می شود  پیش 
سال ها به دوران سالمندی ما شاهد وقوع ابر 

بحران سالمندی در ایران باشیم. 
احتماال در آن سال ها کشور ایران پیرترین 
بدون  رشد  با  زمان  هم  باشد.  جهان  کشور 
بحران های  با  نسل  این  جمعیت،  برنامه 

متعددی رو به رو بود. 
گرفته  مسکن  و  اشتغال  دغدغه های  از 
طبق  و....  طالق  ناباروری،  نرخ  افزایش  تا 
تجرد  با  دخترانی  تعداد  موجود  آمارهای 
قطعی در این نسل افزایش یافت و این حاکی 
سال های  در  تنهازیست  بانوان  افزایش  از 

میانسالی و سالمندی در ایران خواهد بود.
که  هرچند  ست.  جهانی  موضوع  این  البته 
آمار دقیقی در این رابطه ذکر نشده است اما 
سازمان بهداشت جهانی زنانه شدن جمعیت 
تایید کرده و شعار روز جهانی  را  سالمندی 
سالمند 2022 را تاب آوری و مشارکت زنان 

سالمند قرار داده است.
سالمند  زنان  جمعیت  افزایش  ست  بدیهی 
و به ویژه آنان که به تنهایی وارد دهه هفتم 
آنان  برای  را  چالش هایی  شوند،  می  زندگی 
در  کرد.  خواهد  ایجاد  اجتماعی  نظام  و 
تنهازیست  زنان  تعداد   1385 سرشماری 
در  سال  ده  از  بعد  که  بوده  نفر  هزار   450
 ۹02 به  و  شده  برابر  دو   13۹5 سرشماری 
هزار نفر رسیده است. در دهه اخیر جمعیت 
درصد   ۷ ساالنه  زیست  تنها  سالمند  زنان 
تنهای  زنان سالمند  تعداد  است.  رشد کرده 
بدون فرزند نیز در سرشماری ۹5 نسبت به 

85 افزایش قابل توجهی داشته است. 
رو  پیش  چالش های  ترین  مهم  از  یکی 
تنها،  زنان  ویژه  به  و  سالمند  بانوان  برای 
و  مراقبتی  توانبخشی،  درمانی،  مشکالت 
بهداشتی خواهد بود. به خصوص اینکه طبق 
و  جسمی  سالمت  سالمند،  زنان  پژوهش ها 
روانی پایین تری در مقایسه با مردان دارند. 
بیشتر  آنان  در  مزمن  بیماری های  شیوع 
شدیدتری  عضالنی  اسکلتی  مشکالت  است. 
دارند. با این وجود درآمد کمتر، فقر بیشتر، 

عدم پوشش بیمه پایه و بیمه تکمیلی سبب 
از خدمات  برخورداری کمتری  می شود که 

نظام سالمت داشته باشند. 
اگر به این موارد مشکالت مربوط به مسکن، 
فضای  سازی  مناسب  عدم  ذهاب،  و  ایاب 
شهری، نبود برنامه های فرهنگی و اجتماعی 
برای تامین اوقات فراغت، محدودیت استفاده 
از وسایل کمک حرکتی و.... را اضافه کنیم، 
برای  اصولی  و  دقیق  ریزی  برنامه  لزوم 
مدیریت ابر بحران سالمندی ایران در کمتر 

از سی سال آینده مشخص می شود. 
 توضیح تکمیلی

سازمان ملل در سال 1۹82 شورای جهانی 
سالمندی را تشکیل  داد. این شورا در سال 
سالمند  جهانی  روز  را  اکتبر  اول   1۹۹0
ملی  فروردین 1383 شورای  در  کرد.  اعالم 

سالمندان کشور تشکیل شد.
از  فرزانگان  بنیادهای  تشکیل  دستور   
در  و  شد  ابالغ  استان ها  به   13۹3 سال 
حال حاضر حدود صد موسسه تحت عنوان 

که  دارد  فعالیت  کشور  در  فرزانگان  بنیاد 
زمینه  در  آن ها  فعالیت  تخصصی  حوزه 
فعالین  برای  اکتبر  ماه  است.  سالمندی 
موضوع سالمندی، ماه اطالع رسانی و آگاهی 
تکریم  سالمندی،  موضوع  اهمیت  از  بخشی 
سالمندان، و ترغیب و تشویق مردم، جامعه 
و دولتمردان به ایجاد بسترهای مناسب برای 

مدیریت سالمندی در آینده می باشد.
*مدیرعامل بنیاد فرزانگان و کارشناس ارشد 
گفتاردرمان

سخن تازه به بهانه روز جهانی سالمند بررسی می کند؛

سیرجان پیرتر می شود اما سرای سالمندان ندارد

  عکس: سید محسن فروزنده

صفحه  4 و5
؟

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

09135320842-09132794372

دکتــر سعدالـه صمدی )عضو انجمن جراحان پالستیک و زیبایـی ایران(
انجام کلیه جراحی های پالستیک شامل رینوپالستی) جراحی بینی( 

سپتوپالستی ) جراحی انحراف بینی (
ماموپالستی ) کوچک، بزرگ ، باال کشیدن و پروتز پستان (

ابدومینوپالستی ) برداشتن چربیهای شکم ،تامی تاک ( 
برداشت چربی پهلوها و ایجاد فرم ساعت شنی

فیس لیفت ) جراحی زیبایی صورت ، از بین بردن شلی ، خط خنده و غبغب (
براکی پالستی ) جراحی بازو ، اصالح شلی پوست بازو (

بلفاروپالستی ) جراحی پلک ها ( 
باال بردن ابروها

جراحی پیشانی 
پروتز چانه و گونه 

پروتز باسن ، فیلر ) ژل و چربی(
تزریق ژل و چربی ، بوتاکس ، مزوتراپی، پالکت درمانی )پی ار پی ( 

رفع کک و مک ، لک صورت ، جای زخم و اسکار سوختکی و خالکوبی با لیزر
لیزر موهای زاید 

اتوپالستی ) زیبایی گوش ( 
زاویه سازی و رفع عیوب فک و چانه و شکستگی فک

کلیه جراحی های ترمیمی شامل پیوند اعضا و ناهنجاریهاری مادرزادی 

کرمـــان ،بلــوار جمهوری ، بعد ار سه راه هوا نیـــروز، برج اول ، طبقه ۷ ، واحد ۱ 
۰ ۹ ۱ ۳ ۱ ۴ ۱ ۰ ۱ ۲ ۹   - ۳ ۲ 6 5 8 ۳ ۱ 6 تلفــن: 
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آگهی دعوت به جلسه مجمع عمومی عادی
 بطور فوق العاده شرکت بهُبر سیرجان

شرکت بهبر سیرجان ثبت شده به شماره 638 و 
شناسه ملی 10860520273 بدینوسیله از کلیه 

سهامداران این شرکت دعوت به عمل می آورد تا در 
جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت 
که در تاریخ 1401/07/30 راس ساعت 9 صبح 

تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه: 

۱- کاهش تعداد مدیران و
اصالح ماده مربوطه در اساسنامه

 هیات مدیره شرکت بهُبر سیرجان
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آگهی دعوت به جلسه مجمع عمومی عادی
 بطور فوق العاده شرکت بهُبر سیرجان

شرکت بهبر سیرجان ثبت شده به شماره 638 و 
شناسه ملی 10860520273 بدینوسیله از کلیه 

سهامداران این شرکت دعوت به عمل می آورد تا در 
جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت 

که در تاریخ 1401/07/30 راس ساعت 10 صبح 
تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.

دستور جلسه: 
۱-انتخاب مدیران ۲- انتخاب بازرسین

۳-انتخاب روزنامه جهت درج آگهی های شرکت

 هیات مدیره شرکت بهُبر سیرجان
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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 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشاراسنادمناقصه تا  ساعت ۱8:۰۰ روز شنبـه  تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه  تا ساعت ۱۹:۰۰ روز سه شنبـه  تاریخ ۱۴۰۱/۰8/۱۰

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت ۱5:۰۰ روز دوشنبــه  تاریخ ۱۴۰۱/۰8/۱۱ 
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:   5۰۷۷  ۴۲۳۲ )۰۳۴( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: ۴۱۹۳۴ )۰۲۱(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88۹6۹۷۳۷ و 85۱۹۳۷68

فراخوان تجدید مناقصه عمومــی یک مرحله ای  انجام ممیزی، برداشت 
اطالعات  و ورود اطالعات در سامانه شهرسازی شهرداری سیرجان

انجام  مختصر؛  )شرح  خدمات  عمومی  مناقصه  تجدید  دارد  نظر  در  سیرجان  شهرداری   

ممیزی، برداشت اطالعات و ورود اطالعات در سامانــه شهرسازی شهرداری سیرجان ( 
۲۰۰۱۰۰56۷۴۰۰۰۱۴۷  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 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشاراسنادمناقصه تا  ساعت ۱8:۰۰ روزپنج شنبـه  تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۲8
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه  تا ساعت ۱۹:۰۰ روز یکشنبـه  تاریخ ۱۴۰۱/۰8/۰8

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت ۱۴:۳۰ روز دوشنبــه  تاریخ ۱۴۰۱/۰8/۰۹ 
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:   5۰۷۷  ۴۲۳۲ )۰۳۴( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: ۴۱۹۳۴ )۰۲۱(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88۹6۹۷۳۷ و 85۱۹۳۷68

فراخوان مناقصه عمومــی دو مرحله ای  اجرای برون سپاری عملیات 
نگهداری فضای سبز و امور مرتبط به فاز7 )ناحیه2 از منطقه2 به استثنای فاز 5(
برون  اجرای  مختصر؛  )شرح  خدمات  عمومی  مناقصه  تجدید  دارد  نظر  در   شهرداری سیرجان 

سپاری عملیات نگهداری فضای سبز و امور مرتبط به فاز۷ )ناحیه۲ از منطقه۲ به استثنای 
۲۰۰۱۰۰56۷۴۰۰۰۱۴۹  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. فاز 5(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 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشاراسنادمناقصه تا  ساعت ۱8:۰۰ روز شنبـه  تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه  تا ساعت ۱۹:۰۰ روز سه شنبـه  تاریخ ۱۴۰۱/۰8/۱۰

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت ۱۴:۴۰ روز چهارشنبــه  تاریخ ۱۴۰۱/۰8/۱۱ 
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:   5۰۷۷  ۴۲۳۲ )۰۳۴( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: ۴۱۹۳۴ )۰۲۱(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88۹6۹۷۳۷ و 85۱۹۳۷68

فراخوان مناقصه عمومــی یک مرحله ای
 تهیه مصالح و اجرای خط کشی طولی معابر سطح شهر با رنگ گرم

مختصر؛  )شرح  خدمات  عمومی  مناقصه  تجدید  دارد  نظر  در  سیرجان  شهرداری   

شماره  گرم(به  رنگ  با  شهر  سطح  معابر  طولی  کشی  خط  اجرای  و  مصالح  تهیه 
۲۰۰۱۰۰56۷۴۰۰۰۱۴6  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
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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 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشاراسنادمناقصه تا  ساعت ۱8:۰۰ روز  شنبـه  تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه  تا ساعت ۱۹:۰۰ روز سه شنبـه  تاریخ ۱۴۰۱/۰8/۱۰

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت ۱5:۳۰ روز چهارشنبــه  تاریخ ۱۴۰۱/۰8/۱۱ 
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:   5۰۷۷  ۴۲۳۲ )۰۳۴( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: ۴۱۹۳۴ )۰۲۱(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88۹6۹۷۳۷ و 85۱۹۳۷68

فراخوان تجدید مناقصه عمومــی یک مرحله ای  عملیات  برداشت، بارگیری 
و دپو مصالح سنگی از معدن شهرداری از طریق انجام عملیات ناریه

عملیات   مختصر؛  )شرح  خدمات  عمومی  مناقصه  تجدید  دارد  نظر  در  سیرجان  شهرداری   

برداشت، بارگیری و دپو مصالح سنگی از معدن شهرداری از طریق انجام عملیات ناریه(
۲۰۰۱۰۰56۷۴۰۰۰۱۴8  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 
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آگهی شناسایی  اشخاص واجد شرایط

ل بوفه و سلف سرویس
مح

جهت شرکت رد مزایده 

دانشگاه آزاد اسالمی سیرجان در نظر دارد محل بوفه و سلف سرویس دانشگاه را از 
طریق مزایده عمومی به اشخاص واجد الشرایط واگذار نماید.اشخاصی که قصد شرکت 
در مزایده مزبور را دارند می توانند ضمن بازدید از محل های مورد نظر تا پایان وقت 
اداری 1401/0۷/25 نسبت به ارایه رزومه کاری،سابقه و پیشنهادات،پاکات خود را به 

مدیر امور دانشجویی دانشگاه ارایه نمایند
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره؛  ۰۴56  ۲۷8  ۰۹۱۳ تماس حاصل نمایید

گاه آزاد اسالمی سیرجان روابط عمومی دانش

آگهي مناقصــه عمومـــي 
شمـــاره  ۱۴۰۱/۳۹/ع

شرکت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد »ارائه خدمات تست و کالیبره تجهیزات اندازه گیري و 

ابزاردقیق خود و صدور گواهینامه دوره ای مورد تائید سازمان ملي استاندارد ایران« را از طریق برگزاري مناقصه 

عمومي به پیمانکار واجد شرایط و دارای گواهینامهISO 17025  از اداره استاندارد واگذار نماید. لذا متقاضیان 

مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به وب سایت این شرکت به نشانی WWW.GEG.IR بخش مناقصه و مزایده 

مراجعه و اسناد مذکور را به همراه فرم پرسشنامه ارزیابي تأمین کنندگان دانلود نمایند. آخرین مهلت تحویل پاکات 

یا دبیرخانه دفتر  و  مــورخ 1401/08/01 در محــل دفترکمیسیون معـامالت مجتمع  ساعت14:00 روز یکشنبه 

مرکزی تهران مي باشد. بازدید از محل اجراي موضوع مناقصه و حضور در جلسه پرسش و پاسخ روز  یکشنبه مورخ 

1401/07/24 مقرر شده است. شایان ذکر است فرمت ضمانت نامه های مورد تهیه می بایست عینأ مطابق با فرمت 

ارائه شده در اسناد مناقصه باشد. شرکت معدني و صنعتي گل گهر در قبول یا رد هر یك از پیشنهادات بدون نیاز 

به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد. 

                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 
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رئیس هیئت والیبال سیرجان گفت: بر اساس رای کمیته فنی فدراسیون 
والیبال و برابر با دستور العمل فدراسیون جهانی مسابقات لیگ برتر سال 
جاری می بایست در سالن های دارای استانداردهای فدراسیون جهانی به 
منظور پیشگیری از آسیب دیدگی ورزشکاران برگزارگردد. شریف پور اذعان 
یزد  و  ،ارومیه  تهران  فقط سه شهر  فدراسیون  کارشناسان  نظر  برابر  کرد: 
دارای این شرایط بوده که با پیگیری به عمل آمده مورد تایید قرار گرفت.

فدراسیون والیبال با 
میزبانی سیرجان در 

لیگ برتر موافقت کرد

پیروزی پرگل شاگردان قلعه نوییپیروزی پرگل شاگردان قلعه نویی
به گزارش “سیرجان خبر ” برد 5 بر صفر شاگردان امیر قلعه نویی در مسجدسلیمان مقابل تیم نفت نه تنها یک رکورد بزرگ 

را در لیگ بیست و دوم برای گل گهر به ثبت رساند که باعث صدرنشینی این تیم در جدول رده بندی نیز شد.
گل گهر سیرجان که پیش از این 12 امتیاز اندوخته بود، با این پیروزی 15 امتیازی شد. جالب اینکه استقالل هم مقابل فوالد 
مساوی کرد تا جمع امتیازاتش را به 15 برساند و همچنین پرسپولیس نیز با تساوی مقابل سپاهان به همین تعداد امتیاز 
رسید. مساله ای که گل گهر را به صدرجدول رساند اما برد 5 گله در مسجدسلیمان بود. شاگردان قلعه نویی با این پیروزی 

جمع گل های زده خود را به 14 رساندند تا عنوان بهترین خط حمله لیگ را به خود اختصاص بدهند.

خبــر

قرعه کشی لیگ فوتبال بانوان انجام شد
قرعه کشی فصل جدید لیگ برتر فوتبال بانوان کشور انجام شد و دو تیم 
کرمانی حریفان خود را شناختند. مراسم قرعه کشی پانزدهمین دوره لیگ 
برتر فوتبال سه شنبه گذشته برگزار شد. طبق گفته مسوول لیگ برتر فوتبال 
بانوان »گالره ناظمی« قرار است این مسابقات با حضور 12 تیم از 22 مهر 
آغاز شود. گفتنی است در هفته اول این مسابقات تیم ها شهرداری سیرجان 

و خاتون بم به ترتیب به مصاف ذوب آهن اصفهان و بادرود تهران می روند.
و همچنین دیگر تیم ها لیگ به ترتیب پاالیش گاز ایالم با ملوان بندرانزلی- 
سپاهان اصفهان با زارع باتری سنندج- نماینده البرز با فرا ایستاتیس کراس 

فارس - کیان نیشابور و همیاری ارومیه به مصاف هم می روند.

لیگ برتر جوانان کشور و برد نماینده های کرمان
در هفته دوم رقابت های لیگ برتر فوتبال جوانان کشور، گل گهر سیرجان در 
خانه با نتیجه قاطع 3 بر 0 مقابل والیت اهواز به برتری رسید.همچنین دیگر 
نماینده استان تیم فوتبال مس کرمان دیگر نماینده استان هم مقابل مهمان 

خود شاهین تابان بوشهر با نتیجه 2 بر 1 پیروز شد.
 

نتایج لیگ امید کشور 
در ادامه رقابت های لیگ دسته تیم فوتبال امیدهای گل گهر سیرجان در 
هفته دوم رقابت های لیگ دسته یک امیدهای کشور در دیداری خارج از خانه 
مقابل بلوچ چابهار به تساوی 2 بر2 رسید . همچنین مسی های شهربابک هم 

در خانه با یک گل مغلوب فجرسپاسی شیراز شدند .

پیروزی مس رفسنجان و شکست مس کرمان
 در هفته چهارم لیگ بسکتبال

در  گذشته  )دوشنبه(  کشور  بسکتبال  برتر  لیگ  رقابت های  چهارم  هفته 
هفته  دربی  در  که  کرمان  مس  بسکتبال  شد.تیم  برگزار  مختلف  شهرهای 
تیم  مقابل  خانه  از  خارج  دیداری  در  بود،  رسیده  برتری  به  استان  گذشته 
مس  داد.  شکست  به  تن   5۹ بر   ۷1 نتیجه  با  اصفهان  ذوب آهن  قدرتمند 
به  پیایی، سرانجام  از سه شکست  استان هم پس  نماینده  دیگر  رفسنجان 
پیروزی رسید و با نتیجه ۷4 بر  62 صنایع مس هرمزگان را با شکست بدرقه 

کرد.
برگزاری کالس آسیا در کرمان

بخش  در  خود  آموزش  بخش  روند  ادامه  در  کرمان  استان  فوتبال  هیات 
مربیگری از فردا به میزبانی شهر کرمان یک دوره 30 روزه کالس آسیا برگزار 
می کند. از نکات جالب این کالس حضور محمد جواهری مدیرعامل پیشین 
گل گهر و همچنین حضور محمد کهندل مدیر عامل فعلی مس کرمان می 

باشند.
گفتنی است از شهر سیرجان محرم فتحی، علی حاج ابراهیمی و ایمان بنی 
اسدی در کالس حضور دارند.همچنین مدرس این دوره باس چمنیان می 

باشد.

    خبر

امیر  شاگردان  صفر  بر   5 برد 
قلعه نویی در مسجدسلیمان مقابل 
تنها  نه  سلیمان  مسجد  نفت  تیم 
یک رکورد بزرگ را در لیگ بیست 
و دوم برای گل گهر به ثبت رساند 
بلکه باعث صدرنشینی این تیم در 
ایران  برتر  لیگ  بندی  رده  جدول 

نیز شد.
شهیم  امیر  ابتدا  بازی  این  در 
بازیکن جوان این تیم موفق شد از 
گل گهر  گابنی  بازیکن  خوب  پاس 
استفاده کند و دروازه نفت مسجد 
سلیمان را باز کند و در ادامه نیز 
به گلزنی  نوید عاشوری هم موفق 
شد تا گل گهر دو بر صفر از حریف 

خود در خانه پیش بیفتند.
حضور  گل گهر  کار  اوج  نقطه  اما 
عنوان  به  لو  خدابنده  محمد 
که  بود  زمین  در  تعویضی  بازیکن 
نفتی  دروازه  مرتبه  دو  شد  موفق 

های مسجد سلیمان را باز کند.
در ادامه این روند بازهم بازیکنان 

گل گهر موفق به گلزنی شدند. این 
به  موفق  استنلی  مرتبه کی روش 
نویی  قله  امیر  یاران  تا  گلزنی شد 
بر   5 نتیجه  با  برتر  بازی  یک  در 

صفر برنده این بازی باشند. 
از  پیش  که  سیرجان  گل گهر 
با  بود،   اندوخته  امتیاز   12 این 
این پیروزی 15 امتیازی شد تا با 
استقالل  های  تیم  توقف  به  توجه 
و پرسپولیس به صدر جدول تکیه 

بزند.
پیروزی  این  با  ها  گل گهری 
جمع گل های زده  خود را به 14 
خط  بهترین  عنوان  تا  رساندند 
اختصاص  خود  به  را  لیگ  حمله 

بدهند.
تیم  استان  نماینده  دیگر  اما 
این  در  که  کرمان  مس  فوتبال 
برگشته  برتر  لیگ  به  تازه  فصل 
حریف  خانه،  در  نشد  موفق  است 

خود را مغلوب کند.
حمالت  از  تنها  نه  کرمان  مس 
دامنه دار خود استفاده نکرد بلکه 

اولین  اشتباه  و  غافلگیری  یک  در 
خانه  در  را  خود  فصل  شکست 

قبول کرد. 
فرزاد  شاگردان  که  شرایطی  در 
برای  را  زیادی  تالش  حسینخانی 
خود  خانگی  امتیاز  سه  کسب 

نبض  کمال  و  تمام  و  دادند  انجام 
این  اما  داشتن  دست  در  را  بازی 
این  و  نبود  بخش  ثمره  حمالت 
به  را  بازی  ناباوری  عین  در  تیم 

حریف واگذار کرد.
کرمان  مس  هشتم  هفته  در 

در  بود.  تهران  هوادار  میزبان 
بودند  مصمم  مسی ها  که  دیداری 
و  گل  بدون  تساوی  دو  از  بعد 
امتیازگیری،  روند  یک  شروع 
به  خانگی  امتیاز  سه  کسب  با 

وضعیت بهتری در جدول برسند.

مسی ها  این   80 دقیقه  تا  تقریبا 
خانگی  پیروزی  به  میل  که  بودند 
و  دادند  نشان  عملکرد خود  در  را 
اما  شدند  موقعیت هایی  صاحب 
تیم هوادار در دقیقه 80 روی یک 
پرتاب اوت و غفلت مدافعان مس، 
رسید  گل  به  میری  محمد  توسط 
تا در دیداری که شایستگی کاملی 
برای پیروزی نداشت، کرمان را با 

دست پُر ترک کند.
این  از  پیش  تا  که  کرمان  مس 
دیدار با 6 امتیاز در رده سیزدهم 
شکست  به  توجه  با  داشت،  قرار 
در  خود  رقیبان  از  یکی  مقابل 
پایین جدول، یک پله سقوط کرد 

و در رده چهاردهم قرار گرفت.
در ادامه این رقابت ها  در هفته 
نهم تیم گل گهر سیرجان در خانه 
مازندران  نساجی  تیم  میزبان 
است و همچنین تیم فوتبال مس 
تیم  این  میهمان  اراک  در  کرمان 

می باشد.

سرپرست تیم فوتبال گل گهر سیرجان توضیحاتی را 
در مورد تصمیمات کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال 
ارائه کرد. حیدر افسری در گفت وگو با خبرنگار گروه 
کمیته  درخواست  خصوص  در  آنا،  خبرگزاری  ورزش 

سعید  قلعه نویی،  توسط  دفاعی  ارسال  برای  انضباطی 
)اینجا  استقالل  با  بازی  پیرامون  خودش  و  الهویی 
ببنید( بیان کرد: هنوز نامه کمیته انضباطی به دست 
ولی  نداشته ایم  زمینه  این  در  ابالغی  و  نرسیده  ما 
مشکلی با احضار نداریم و هر زمان که اعالم شود برای 
یا  رفت  خواهیم  انضباطی  کمیته  به  توضیحات  ادای 
مدارک خودمان را ارسال می کنیم.اگر کمیته انضباطی 

تشخیص داده ما مشکلی برای این مساله نداریم.
نساجی  با  دیدار  در  گل گهر  غایبان  مورد  در  وی 
مهر  درخشان  مهران  از  غیر  به  کرد:  عنوان  مازندران 
تیم  برای  بازی  آماده  نفرات  تمامی  است  مصدوم  که 

سرمربی  صالحدید  با  که  هستند 
بازی خواهند کرد.

فوتبال گل گهر سیرجان  تیم  مدیر 
درباره تقابل  دیدار این هفته تیمش 
با نساجی عنوان کرد:  مصاف گل گهر 
جذابیت های  همیشه  نساجی  و 
مخصوص به خود را دارد و صرف نظر 
از نتایجی که پیش از این به دست 
کسب  دنبال  به  تیم  دو  هر  آمده، 

نتیجه مدنظرشان هستند.

گل گهربرای رقبا خط و نشان کشید!
پیروزی کوبنده در مسجدسلیمان، فرش قرمز را برای صدرنشینی گل گهر پهن کرد

      رضا فتح آبادی

 واکنش سرپرست گل گهر 
به درخواست کمیته انضباطی برای 

ارسال دفاعیه قلعه نویی

صفحه 3
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آقای محسن افصحی با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 134 سیرجان 
مدعی است که سند مالکیت سه دانگ مشاع ازششدانگ پالک  1610 فرعی  از 2112 
اصلی واقع در بخش 35  کرمان بنام آقای محسن افصحی 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.
شناسه آگهی: 1385855 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/07/20

محمد  آرمانپور
 رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 
خانم صدیقه بختیاری با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 210 سیرجان 
مدعی است که سند مالکیت یک دانگ  مشاع از ششدانگ پالک  29 فرعی از 2245 
اصلی واقع در بخش 35  کرمان بنام خانم صدیقه بختیاری 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.
شناسه آگهی: 1390228 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/07/20

محمد  آرمانپور
 رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 

آقای حبیب اله امیری مقدم با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 46 
سیرجان مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک  92 فرعی از 430 اصلی واقع در 
بخش 36  کرمان بنام آقای حبیب اله امیری مقدم 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.
شناسه آگهی: 1390231 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/07/20

محمد  آرمانپور
 رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 

آقای محسن پور خسروانی با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 123 
سیرجان مدعی است که سند مالکیت سه دانگ  از ششدانگ پالک  7452 فرعی  از 5087 
اصلی واقع در بخش 36  کرمان بنام آقای محسن پور خسروانی   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.
شناسه آگهی: 1390235 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/07/20

محمد  آرمانپور
 رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 
خانم سمیه شهیدی ورثه سید ضیاء شهیدی با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی 
شماره 224 سیرجان مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک  0 فرعی از 1055 اصلی 
واقع در بخش 35  کرمان بنام آقای  سید ضیاء شهیدی 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
شناسه آگهی: 1390233 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/07/20

محمد  آرمانپور
 رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 

آقای عباس شهسواری برابر وکالت رسمی 66873 – 1401/06/20 دفترخانه 28 سیرجان 
از منصور صمدی تیراندازی با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 224  
سیرجان مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک  4260 فرعی از 2311 اصلی واقع 
در بخش 35  کرمان بنام آقای منصور صمدی تیراندازی 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
شناسه آگهی: 1390232 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/07/20

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 
درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 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 مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی 

را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1401/07/20 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت 19 روز دوشنبه تاریخ 1401/07/25
مهلت زمانی ارائه پیشنهـــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعـت 19 روز شنبـه  تــاریخ 1401/08/07

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 09:00 روز یکشنبه  تاریخ 1401/08/08 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: نجف شهر- ابتدای بلوار امام خمینی )ره(- شهرداری نجف شهر،امور قراردادها   تلفن:   7380  4239 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

شهرداری  نجف شهر دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

آگهی تجدید مناقصه عمومی شهرداری نجف شهر
جدولگذاری و موزائیک گرانیتی- )نوبت اول(

 شهرداری نجف شهر در نظر دارد به استناد ردیف بودجه 2070201-4020401 
تهیه مصالح و اجرای جدولگذاری و موزائیک فرش از نوع گرانیتی بلــوار ولی عصــر نجف شهـر

به شماره 2001090657000009  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
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کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 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 مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی 

را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1401/07/20 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 19 روز دوشنبه تاریخ 1401/07/25
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19 روز شنبـه  تــاریخ 1401/08/07

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 13:00 روز یکشنبه  تاریخ 1401/08/08 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: نجف شهر- ابتدای بلوار امام خمینی )ره(- شهرداری نجف شهر،امور قراردادها   تلفن:   7380  4239 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

شهرداری  نجف شهر دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

آگهی تجدید مناقصه عمومی شهرداری نجف شهر
جدولگذاری و کانیـو  معابر- )نوبت اول(

 شهرداری نجف شهر در نظر دارد به استناد ردیف بودجه 4020401-2070201 تهیه مصالح و اجرای جدولگذاری 
و کانیو بلوار نبوت غربی- بلوار مرکزی اراضی امیری و خیابان 14 متری و بلوار جنب پمپ بنزین مسکن مهر نجف شهـر

به شماره 2001090657000010  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
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کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 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 مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی 

را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1401/07/20 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 19 روز دوشنبه تاریخ 1401/07/25
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ســاعت 19 روز شنبـه  تاریخ 1401/08/07

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 9:00 صبح روز یکشنبه  تاریخ 1401/08/08 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: نجف شهر- ابتدای بلوار امام خمینی )ره(- شهرداری نجف شهر،امور قراردادها   تلفن:   7380  4239 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

شهرداری  نجف شهر دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

آگهی تجدید مناقصه عمومی شهرداری نجف شهر
آسفالت معابر - )نوبت اول(

 شهرداری نجف شهر در نظر دارد به استناد ردیف بودجه 4020401 
                     تهیه ، حمل ، پخش و اجرای آسفالـت معابر سطـح شهـر از نوع بیندر0-19

به شماره 2001090657000008  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
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کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است 
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 1401/07/20 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مزایده  تا ساعت 17 روز دوشنبه تاریخ 1401/07/25
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ســاعت 19 روز پنجشنبـه  تاریخ 1401/08/05

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 8:00 صبح روز شنبه  تاریخ 1401/08/07 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: نجف شهر- ابتدای بلوار امام خمینی )ره(- شهرداری نجف شهر،امور قراردادها   تلفن:   6545  4239 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

شهرداری  نجف شهر دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

CNG آگهی مزایده عمومی بهره برداری و نگهداشت جایگاه

 شهرداری نجف شهر - )نوبت اول(
 شهرداری نجف شهر در نظر دارد به استناد مجوز شماره313/01/260 مورخ 1401/02/18 شورای محترم اسالمی نجف شهر

                              بهره برداری و نگهداشت جایگاه CNG شهرداری نجف شهر
5  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. 0 0 1 0 9 0 6 5 7 0 0 0 0 0 1 به شماره فراخوان 
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?

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  

آگهي فراخوان شناسایي و ارزیابی شرکت ها 
به شماره 1401/04/ف 

شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد به منظور»انجام خدمات آزمایشگاهی 
آنالیز نمونه های مرتبط با پروژه های اکتشافی «  اقدام به شناسایی و ارزیابی اشخاص واجد 
صالحيت نماید. لذا متقاضيان مي توانند جهت اخذ اسناد فراخوان به وبسایت این شركت به 
نشانی WWW.GEG.IR بخش مناقصه و مزایده مراجعه و اسناد مذكور را دانلود نمایند 
و پاكت خود را كه حاوي مدارك خواسته شده جهت شناسایي و ارزیابي مي باشد، حداكثر تا 
تاریخ یکشنبه مورخ 1401/08/01 به نشاني دفتر كميسيون معامالت مجتمع و یا  دبيرخانه 
دفتر مركزی تهران تحویل نمایند. شركت در فراخوان حاضر و ارسال پاكت هيچگونه حقی 

جهت ارجاع كار ایجاد نمی نماید.

                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر در نظر دارد 
دو دستگاه خودرو سواری با مشخصات جدول ذیل از طریق مزایده به فروش برساند

شرکت سرماهی گذاری و توسعه گل گهر

قیمت پایه )ریال(گیربکسرنگمدلتیپنوع خودروردیف

6.600.000.000سالمسفيد شيری1395سراتو 2000كيا 1

1.900.000.000سالمسفيد روغنی1393سورنEF7سمند 2

شرایط شرکت در مزایده : 
1-اهليت قانونی خریدار )همراه داشتن كارت ملی الزامی می باشد(2-تهيه و ارائه چک رمزدار در وجه شركت سرمایه 
گذاری و توسعه گل گهر به ميزان 10 درصد قيمت پيشنهادی الزامی است.3-خریدار مکلف است عالوه بر قيمت 
خرید 9 درصد بابت ماليات بر ارزش افزوده به فروشنده پرداخت نماید.4-فروشنده در رد یا قبول پيشنهادات مختار 
می باشد.5-كليه هزینه های پس از فروش به عهده خریدار می باشد.متقاضيان محترم می توانند جهت خرید اسناد 
مزایده و كسب اطالعات بيشتر به مدت 10 روز از نشر آگهی به دفتر شركت واقع در بلوار فاطميه جنب منازل سازمانی 

گل گهر مراجعه و یا با شماره های 4-42271513 تماس حاصل فرمایند

)B اجاره یک دستگاه خودرو آتش نشانی و یک دستگاه خودرو آمبوالنس تویوتا) تیپ                   
به    )B تویوتا) تيپ  اجاره یک دستگاه خودرو آتش نشانی و یک دستگاه خودرو آمبوالنس  پيرو آگهی مناقصه عمومی  
استحضار می رساند آخرین زمان ارائه پاكت ها و پيشنهادات ساعت 13:30 مورخ 1401/07/25  می باشد. لذا از شركت های  

ذیصالح دعوت به عمل می آید. جهت اخذ اسناد مناقصه به سایت این شركت به آدرس www.ggz.ir مراجعه نمایند.

1_شركت در قبول یا رد پيشنهادات مختار است.

2_سپرده شركت در مناقصه: 1،200،000،000 ریال

3_هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. 

4- تاریخ بازدید از پروژه: 1401/07/23 

5_كليه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذكر گردیده است. 

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

هلدینگ مستقر بر تپه، بلوك 5 )شركت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر(

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



ویترین آخر

روزنامه همدلی نوشت: در عالم سیاست زمان تصمیم گیری روزنامه همدلی نوشت: در عالم سیاست زمان تصمیم گیری 
بسیار مهم و حیاتی است. شما اگر تصمیم درستی را در زمان بسیار مهم و حیاتی است. شما اگر تصمیم درستی را در زمان 
نامناسبی اتخاذ کنید قطعا خروجی مناسب را ندارد؛ فلذا آن نامناسبی اتخاذ کنید قطعا خروجی مناسب را ندارد؛ فلذا آن 
تصمیم غلط محسوب می شود؛ بنابراین شخصی که قدرت را تصمیم غلط محسوب می شود؛ بنابراین شخصی که قدرت را 
در اختیار دارد و قصد دارد تصمیمی سیاسی اتخاذ کند باید در اختیار دارد و قصد دارد تصمیمی سیاسی اتخاذ کند باید 

تصمیمات درست را در زمان های درست بگیرد.تصمیمات درست را در زمان های درست بگیرد.
تحوالت جاری  موضوع می تواند  این  بارز  از مصادیق  تحوالت جاری یکی  موضوع می تواند  این  بارز  از مصادیق  یکی 
فعلی در جامعه باشد. غالب مردم به هرحال نسبت به شرایط فعلی در جامعه باشد. غالب مردم به هرحال نسبت به شرایط 
و  گالیه  می شود  اتخاذ  که  تصمیماتی  و  مدیریت  اوضاع  و و  گالیه  می شود  اتخاذ  که  تصمیماتی  و  مدیریت  اوضاع  و 
این  در  دارد  وجود  انتظار  این  و  دارند  به جایی  این اعتراض های  در  دارد  وجود  انتظار  این  و  دارند  به جایی  اعتراض های 
راستا اصالحاتی رخ دهد. اینکه گفته می شود مرگ دلخراش راستا اصالحاتی رخ دهد. اینکه گفته می شود مرگ دلخراش 
است،  درستی  حرف  است  بهانه  پلیس  مقر  در  دختر  است، یک  درستی  حرف  است  بهانه  پلیس  مقر  در  دختر  یک 
از  انباشته شده  اعتراض محصول  و  از گالیه  این حجم  از زیرا  انباشته شده  اعتراض محصول  و  از گالیه  این حجم  زیرا 
سال های گذشته است و یک باره ایجاد نشده است. پس الزم سال های گذشته است و یک باره ایجاد نشده است. پس الزم 
و تصمیم ساز  و تصمیم ساز است صاحبان قدرت و کسانی که تصمیم گیر  است صاحبان قدرت و کسانی که تصمیم گیر 
هستند به این مطالبات پاسخ در خوری دهند. چه بسا آقایان هستند به این مطالبات پاسخ در خوری دهند. چه بسا آقایان 
باید اصالحاتی رخ  باید اصالحاتی رخ به این نتیجه روشن و بدیهی برسند که  به این نتیجه روشن و بدیهی برسند که 
دهد و در برخی موارد تغییر رویه هایی صورت گیرد، اما در دهد و در برخی موارد تغییر رویه هایی صورت گیرد، اما در 
تعللی  چنین  اگر  گیرد.  تعلل صورت  آن  اجرای  زمان  تعللی مورد  چنین  اگر  گیرد.  تعلل صورت  آن  اجرای  زمان  مورد 
انجام شود شاید حتی یک ماه بعد زمان مناسبی برای انجام انجام شود شاید حتی یک ماه بعد زمان مناسبی برای انجام 
اصالحات مدنظر نباشد، زیرا در جامعه بازتابی نخواهد داشت. اصالحات مدنظر نباشد، زیرا در جامعه بازتابی نخواهد داشت. 
باید در اسرع وقت  باید در اسرع وقت اصالحی هم اگر قرار است صورت گیرد  اصالحی هم اگر قرار است صورت گیرد 

انجام شده و جزییات آن به سمع و نظر مردم برسد.انجام شده و جزییات آن به سمع و نظر مردم برسد.
از دو سال قبل زمانی که بعضی ویدئو های عجیب  از دو سال قبل زمانی که بعضی ویدئو های عجیب  شاید   شاید 
در شبکه های  با دختران کشور  برخورد  و  بازداشت  نحوه  در شبکه های از  با دختران کشور  برخورد  و  بازداشت  نحوه  از 
مجازی و ماهواره ای منتشر می شد و جریان سازی علیه نظام مجازی و ماهواره ای منتشر می شد و جریان سازی علیه نظام 
موضوع  این  حال  به  فکری  بایستی  نظام  می گرفت،  موضوع صورت  این  حال  به  فکری  بایستی  نظام  می گرفت،  صورت 
می کرد؛ زیرا واضح و مبرهن بود که تداوم این مساله می تواند می کرد؛ زیرا واضح و مبرهن بود که تداوم این مساله می تواند 
دردسر های بزرگی را ایجاد نماید. اما آن بی تصمیمی منجر به دردسر های بزرگی را ایجاد نماید. اما آن بی تصمیمی منجر به 
این شده حتی اگربرخی رویه ها در گشت ارشاد اصالح شود، این شده حتی اگربرخی رویه ها در گشت ارشاد اصالح شود، 

دیگر کارساز نیست و در جامعه کارگر نمی افتد.دیگر کارساز نیست و در جامعه کارگر نمی افتد.
قدیمی  عارضه ای  دیرتصمیمی،  و  بی تصمیمی  این  قدیمی البته  عارضه ای  دیرتصمیمی،  و  بی تصمیمی  این  البته 
است که مدیران ما با آن درگیر هستند. در موضوعات و موارد است که مدیران ما با آن درگیر هستند. در موضوعات و موارد 
یا هنوز در مورد  یا هنوز در مورد متعدد مساله های بسیاری وجود دارند که  متعدد مساله های بسیاری وجود دارند که 
آن ها تصمیم گرفته نشده و مثل بمب ساعتی در زمان مقرر آن ها تصمیم گرفته نشده و مثل بمب ساعتی در زمان مقرر 
منفجر خواهند شد و یا موضوعاتی هستند که در مورد آن ها منفجر خواهند شد و یا موضوعاتی هستند که در مورد آن ها 
تصمیم گرفته شده، ولی آن قدر دیر و نابه هنگام بوده که دیگر تصمیم گرفته شده، ولی آن قدر دیر و نابه هنگام بوده که دیگر 
مدیریت  سازمان  در  موضوع  این  و  است  نداشته  مدیریت اثرگذاری  سازمان  در  موضوع  این  و  است  نداشته  اثرگذاری 

کشور به مساله ای حاد تبدیل شده است.کشور به مساله ای حاد تبدیل شده است.

       گوناگون

عصر ایران؛ سجاد بهزادی-عصر ایران؛ سجاد بهزادی-  مردم   مردم 
کشوری  هر  سیاسی  عنصر  کشوری مهم ترین  هر  سیاسی  عنصر  مهم ترین 
محسوب می شود، حتی اگر این عنصر از محسوب می شود، حتی اگر این عنصر از 
نگاه ماکیاولی نگاه ماکیاولی ""ذاتا گرگ صفتذاتا گرگ صفت"" باشد یا  باشد یا 
که در جایگاه که در جایگاه ""ولی نعمتانولی نعمتان"" یک جامعه  یک جامعه 

باشند.باشند.
  اما کدام مردم؛ و چگونه است که هر   اما کدام مردم؛ و چگونه است که هر 
سیاستمداری می تواند به آسانی از جانب سیاستمداری می تواند به آسانی از جانب 

مردم سخن بگوید؟مردم سخن بگوید؟
این  بر  شناس  جامعه  فاضلی  این محمد  بر  شناس  جامعه  فاضلی  محمد 
باور است که باور است که ""واژه مردم در همه جهان واژه مردم در همه جهان 
غیردقیق  استفاده  معرض  در  شدت  غیردقیق به  استفاده  معرض  در  شدت  به 
غیر  بسیار  مردم  واژه  است.  نادرست  غیر و  بسیار  مردم  واژه  است.  نادرست  و 
بی  و  نیافته  سازمان  مردم  است.  بی دقیق  و  نیافته  سازمان  مردم  است.  دقیق 
ندارند  سخنگویی  و  نماینده  ندارند تشکل،  سخنگویی  و  نماینده  تشکل، 
می  سخن  ها  آن  جانب  از  بسیاری  می و  سخن  ها  آن  جانب  از  بسیاری  و 
گویند، بدون آنکه معلوم باشد از جانب گویند، بدون آنکه معلوم باشد از جانب 
از  از کدام مردم سخن می گویند، چگونه  کدام مردم سخن می گویند، چگونه 
می  چگونه  یا  اند  شده  آگاه  مردم  می نظر  چگونه  یا  اند  شده  آگاه  مردم  نظر 

شود آن را راستی آزمایی کرد.شود آن را راستی آزمایی کرد.""
  اکنون که اعتراضات بخشی از جامعه   اکنون که اعتراضات بخشی از جامعه 
به مرگ یک هم وطن، هنوز در مناطقی به مرگ یک هم وطن، هنوز در مناطقی 
از کشور ادامه دارد، برخی افراد و نهادها از کشور ادامه دارد، برخی افراد و نهادها 
اعتراضات  هستند  حکومتی  عموما  اعتراضات که  هستند  حکومتی  عموما  که 
می  می   ""اغتشاشاغتشاش""  را  گذشته  را روزهای  گذشته  روزهای 
مردم  مردم خواسته  ""خواسته  دارند  تاکید  و  دارند خوانند  تاکید  و  خوانند 
آگاه ایران این است، به جنایتکاران امان آگاه ایران این است، به جنایتکاران امان 
همچنین  نیز  کیهان  همچنین روزنامه  نیز  کیهان  ندهید.ندهید.""روزنامه 
و  بصیرت  با  »مردم  کرد  بینی  و پیش  بصیرت  با  »مردم  کرد  بینی  پیش 
خواهند  دار  میدان  زودی  به  خواهند انقالبی«  دار  میدان  زودی  به  انقالبی« 

شد.شد.
می  گفته  که  حالی  در  همچنین  می     گفته  که  حالی  در  همچنین     
نگرانی  سبب  اینترنت  در  اخالل  نگرانی شود  سبب  اینترنت  در  اخالل  شود 

کسب  در  مردم  از  میلیون  کسب   در  مردم  از  میلیون   1010 از  از بیش  بیش 
رئیس  قالیباف  است  شده  روزانه  کار  رئیس و  قالیباف  است  شده  روزانه  کار  و 
مجازی  فضای  مجازی   فضای   "" می دارد  اظهار  می دارد مجلس  اظهار  مجلس 
بی قانون زندگی مردم را به هم می زند.بی قانون زندگی مردم را به هم می زند.""  
در جایی دیگر ، در حالی که تحریم ها در جایی دیگر ، در حالی که تحریم ها 
عمال زندگی مردم را در برخی حوزه ها عمال زندگی مردم را در برخی حوزه ها 
می  جمهوری   رئیس  است؛  کرده  می فلج  جمهوری   رئیس  است؛  کرده  فلج 
می  می کنند  اعالم  رسماً  می مردم  می کنند  اعالم  رسماً  ""مردم  گوید گوید 

توان با مقاومت تحریم را بی اثر کرد.توان با مقاومت تحریم را بی اثر کرد.""
که  دارد  وجود  زیادی  موارد  که     دارد  وجود  زیادی  موارد     
مسووالن از مردم هزینه می کنند و در مسووالن از مردم هزینه می کنند و در 
به مطلوب کردن مردم""   به مطلوب کردن مردممصادره  ""مصادره  واقع واقع 
عمال  اما  شود  می  مسئوالن  عمال رویکرد  اما  شود  می  مسئوالن  رویکرد 

منافع مردم تامین نمی شود.منافع مردم تامین نمی شود.
یادداشتی که روزنامه شرق در  یادداشتی که روزنامه شرق در    در     در 
است  آمده  کرد  منتشر  ارتباط  است همین  آمده  کرد  منتشر  ارتباط  همین 
بیان  در  هرچند  است  این  بیان واقعیت  در  هرچند  است  این  ""واقعیت 
شایستگی های  و  عظمت  شایستگی های   و  عظمت  ""سیاسیونسیاسیون"" 
""سلبریتی هاسلبریتی ها""   بیان  در  و  ایران  بیان ملت  در  و  ایران  ملت 
بارها  مردم،  به  آنها  همیشگی  بارها وام داری  مردم،  به  آنها  همیشگی  وام داری 
تکرار می شود ولی هر دو گروه در عمل تکرار می شود ولی هر دو گروه در عمل 
و واقعیت کمترین چسبندگی و احساس و واقعیت کمترین چسبندگی و احساس 
و  دارند  مردم  منافع  تأمین  به  را  و تعلق  دارند  مردم  منافع  تأمین  به  را  تعلق 
صرفا  را  گفتن  صرفا   را  گفتن  ""مردممردم""  گروه  دو  گروه هر  دو  هر 
به  مقبولیت بخشی  جایگاه،  کسب  به برای  مقبولیت بخشی  جایگاه،  کسب  برای 
آن و استتار نیات و اهداف خود به کار آن و استتار نیات و اهداف خود به کار 
و  را جامع  و   را جامع  ""مردممردم""  نظام  اگر  نظام می گیرند.  اگر  می گیرند. 
کامل بفهمد و صدای همه آحاد جامعه کامل بفهمد و صدای همه آحاد جامعه 
و مطالبات  برای خواست ها  و  و مطالبات را شنیده  برای خواست ها  و  را شنیده 
آنها تدبیر کند، می تواند وجه آسیب دیده آنها تدبیر کند، می تواند وجه آسیب دیده 
رمردمی بودنر نظام را احیا کرده و زمینه رمردمی بودنر نظام را احیا کرده و زمینه 
را برای یک پوست اندازی به نفع مردم و را برای یک پوست اندازی به نفع مردم و 
فراهم  انقالب  دوم  گام  در  نظام  فراهم مصالح  انقالب  دوم  گام  در  نظام  مصالح 

سازد.سازد.""
رود  می  آن  بیم  رویکرد  این  در  رود     می  آن  بیم  رویکرد  این  در     
بخش  صدای  نتواند  حکمرانی  نظام  بخش که  صدای  نتواند  حکمرانی  نظام  که 
یک  در  و  بشنود  را  جامعه  از  یک مهمی  در  و  بشنود  را  جامعه  از  مهمی 
وسیعی  طیف  خطرناک،  وسیعی   طیف  خطرناک،  ""مغالطهمغالطه"" 
و  شود  سرکوب  یا  و  حذف  و   شود  سرکوب  یا  و  حذف  ""مردممردم""  از از 
فضای دوقطبی فضای دوقطبی ""خودی و غیر خودیخودی و غیر خودی""  

در جامعه تقویت گردد. در جامعه تقویت گردد. 
وقتی صدای بخش مهمی از جامعه، به وقتی صدای بخش مهمی از جامعه، به 
بهانه آنکه جزء مردم نیستند و بهانه آنکه جزء مردم نیستند و ""در صف در صف 
نشود، شکاف  دارند شنیده  نشود، شکاف قرار  دارند شنیده  دشمندشمن""قرار 
و  شود  می  تر  بیش  جامعه  در  و طبقاتی  شود  می  تر  بیش  جامعه  در  طبقاتی 
بازتولید  سبب  نابرابری  و  شکاف  بازتولید این  سبب  نابرابری  و  شکاف  این 

خشم می شود.خشم می شود.
جامعه  در  خشم  خواهیم  می  اگر  جامعه     در  خشم  خواهیم  می  اگر     
بازتولید نشود، می بایست با همه مردم بازتولید نشود، می بایست با همه مردم 
دسته  چند  به  را  آنها  و  باشیم  دسته مهربان  چند  به  را  آنها  و  باشیم  مهربان 
امام  اولین توصیه های  از  نکنیم.  امام تقسیم  اولین توصیه های  از  نکنیم.  تقسیم 
علی )ع( به مالک اشتر نیز مدارا با مردم علی )ع( به مالک اشتر نیز مدارا با مردم 

بود، حتی مردمی که گناه کرده باشند:بود، حتی مردمی که گناه کرده باشند:
دل  پوشش  را  مردم  با  دل مهربانی  پوشش  را  مردم  با  ""مهربانی 
و  دوست  همه  با  و  ده  قرار  و خویش  دوست  همه  با  و  ده  قرار  خویش 
مهربان باش. مبادا هرگز، چونان حیوان مهربان باش. مبادا هرگز، چونان حیوان 
شکاری باشی که خوردن آنان را غنیمت شکاری باشی که خوردن آنان را غنیمت 
دانی؛ زیرا مردم دو دسته اند، دسته ای دانی؛ زیرا مردم دو دسته اند، دسته ای 
برادر دینی تو، و دسته دیگر همانند تو برادر دینی تو، و دسته دیگر همانند تو 
از  گناهی  اگر   ... می باشند  آفرینش  از در  گناهی  اگر   ... می باشند  آفرینش  در 
بر  و  ببخشای  را  آنان  می زند،  سر  بر آنان  و  ببخشای  را  آنان  می زند،  سر  آنان 
دوست  که  گونه  آن  مگیر،  سخت  دوست آنان  که  گونه  آن  مگیر،  سخت  آنان 
بر بخشش   ... ببخشاید  را  تو  بر بخشش داری خدا   ... ببخشاید  را  تو  داری خدا 
از کیفر کردن  و  از کیفر کردن دیگران پشیمان مشو،  و  دیگران پشیمان مشو، 
شادی مکن، و از خشمی که توانی از آن شادی مکن، و از خشمی که توانی از آن 

رها گردی شتاب نداشته باشرها گردی شتاب نداشته باش""..
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خطرکاهش وزن !؟

شروین حاجی پور به »فعالیت تبلیغی علیه نظام« متهم شد
مجید کاوه وکیل مدافع شروین حاجی پور در توییتر نوشت: »پس از آنکه دو مجید کاوه وکیل مدافع شروین حاجی پور در توییتر نوشت: »پس از آنکه دو 
اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و ترغیب و تحریک افراد به اعمال خشونت آمیز اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و ترغیب و تحریک افراد به اعمال خشونت آمیز 
توسط شعبه توسط شعبه 1111 بازپرسی دادسرای ساری به شروین حاجی پور تفهیم شد، او با  بازپرسی دادسرای ساری به شروین حاجی پور تفهیم شد، او با 

تبدیل قرار بازداشت موقت به وثیقه به مبلغ یک صد میلیون تومان آزاد شد. تبدیل قرار بازداشت موقت به وثیقه به مبلغ یک صد میلیون تومان آزاد شد. 
از کشور به مدت 66 ماه  ماه  او  از کشور به مدت به موجب قرار نظارت قضایی، دستور منع خروج  او  به موجب قرار نظارت قضایی، دستور منع خروج 

صادر شد.«صادر شد.«

زوم

همه از مردم سخن می گویند. اما کدام مردم؟!
ویتالی کلیپچکو، شهردار کی یف در کانال تلگرامی خود نوشت: مرکز و بخشی از ویتالی کلیپچکو، شهردار کی یف در کانال تلگرامی خود نوشت: مرکز و بخشی از 
مناطق پایتخت اوکراین هدف حمله های موشکی روسیه قرار گرفته و از شهروندان مناطق پایتخت اوکراین هدف حمله های موشکی روسیه قرار گرفته و از شهروندان 
خواست به پناهگاه ها بروند. خبرگزاری آلمان از وقوع چند انفجار شدید در مرکز خواست به پناهگاه ها بروند. خبرگزاری آلمان از وقوع چند انفجار شدید در مرکز 
کی یف خبر داده و در تصویرها و ویدئوهایی که در شبکه های اجتماعی منتشر شده کی یف خبر داده و در تصویرها و ویدئوهایی که در شبکه های اجتماعی منتشر شده 
ستون های دود دیده می شود. برخی شاهدان عینی از اصابت سه یا چهار موشک به ستون های دود دیده می شود. برخی شاهدان عینی از اصابت سه یا چهار موشک به 

مرکز شهر کی یف خبر داده اند در اغلب آنها مراکز غیرنظامی هدف قرار گرفته اند.مرکز شهر کی یف خبر داده اند در اغلب آنها مراکز غیرنظامی هدف قرار گرفته اند.

پیرو اعالم تحریم های انگلیس علیه چند مقام و واحدی از یک نهاد جمهوری پیرو اعالم تحریم های انگلیس علیه چند مقام و واحدی از یک نهاد جمهوری 
اسالمی ایران، سفیر این کشور توسط مدیرکل غرب اروپا به وزارت امور خارجه اسالمی ایران، سفیر این کشور توسط مدیرکل غرب اروپا به وزارت امور خارجه 
احضار شد. وزارت خارجه ایران اعالم کرد: در این مالقات مراتب اعتراض شدید احضار شد. وزارت خارجه ایران اعالم کرد: در این مالقات مراتب اعتراض شدید 
جمهوری  داخلی  امور  در  مداخله  بدلیل  انگلیس  به  ایران  اسالمی  جمهوری جمهوری  داخلی  امور  در  مداخله  بدلیل  انگلیس  به  ایران  اسالمی  جمهوری 
اسالمی ایران به سفیر اعالم و اقدام مداخله جویانه این کشور قویا محکوم شد. اسالمی ایران به سفیر اعالم و اقدام مداخله جویانه این کشور قویا محکوم شد. 

سفیر اظهار داشت مراتب را بالفاصله به لندن منعکس خواهد کرد.سفیر اظهار داشت مراتب را بالفاصله به لندن منعکس خواهد کرد.

وقِت درسِت تصمیم گیری  

بمباران مناطق مسکونی اوکراین توسط روسیه

احضار سفیر انگلیس در تهران

سهمیه بنزین کاهش یافت
بهارنیوز:بهارنیوز: به تازگی طرح جدید یارانه جدید بنزین در کیش اجرایی شده است  به تازگی طرح جدید یارانه جدید بنزین در کیش اجرایی شده است 
که سهمیه بندی بنزین جدیدی به همه افراد در کیش تعلق گرفته است. پرویز که سهمیه بندی بنزین جدیدی به همه افراد در کیش تعلق گرفته است. پرویز 
محمدنژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی گفت: حدود سه ماه محمدنژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی گفت: حدود سه ماه 
است که اعمال محدودیت دریافت بنزین تا سقف است که اعمال محدودیت دریافت بنزین تا سقف 3030 لیتر در استان گیالن بدون  لیتر در استان گیالن بدون 
اخذ نظر از کمیسیون انرژی مجلس با هدف مدیریت و بهینه سازی مصرف در اخذ نظر از کمیسیون انرژی مجلس با هدف مدیریت و بهینه سازی مصرف در 

حال اجرا است و ما پیگیر دریافت اطالعات از نتیجه اجرای این طرح هستیم.حال اجرا است و ما پیگیر دریافت اطالعات از نتیجه اجرای این طرح هستیم.

تصویب الیحه ساماندهی صنعت خودرو
فارس: فارس: نمایندگان مجلس شورای اسالمی با کلیات الیحه دوفوریتی الحاق یک نمایندگان مجلس شورای اسالمی با کلیات الیحه دوفوریتی الحاق یک 
تبصره به ماده تبصره به ماده 100100 قانون ساماندهی صنعت خودرو موافقت کردند.به گزارش  قانون ساماندهی صنعت خودرو موافقت کردند.به گزارش 
ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی صبح روز سه شنبه ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی صبح روز سه شنبه 
مجلس گزارش کمیسیون صنایع و معادن در خصوص الیحه دو فوریتی الحاق مجلس گزارش کمیسیون صنایع و معادن در خصوص الیحه دو فوریتی الحاق 
یک تبصره به ماده یک تبصره به ماده 100100 قانون ساماندهی صنعت خودرو را بررسی کرده و در  قانون ساماندهی صنعت خودرو را بررسی کرده و در 

نهایت با نهایت با 1۹۹1۹۹ رای موافق کلیات این الیحه را به تصویب رساندند. رای موافق کلیات این الیحه را به تصویب رساندند.

تلفن سفارش آگهی: 09133475191
تلفن: 42231335

 www.sokhanetazeh.com:سایت اینترنتی
                  sokhan.tazeh@Gmail.com:پست الکترونیکی
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صفحه 1
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مدریعامل  و کارکنان
  شرکت فرآوری مس ردخشان تخت گنبد

جناب آاقی محسن نیک ورز

با خبر شدیم قلب مهربان و رئوف والده گرانقدرتان در تپش دیدار حق به 

تعظیم ایستاد و به ملکوت اعلی پیوست، این ضایعه جانگداز و اسفبار را محضر 

حضرتعالی و بیت با کرامتتان از صمیم قلب تسلیت و تعزیت عرض نموده، از 

درگاه حضرت حق برای حضرتعالی و سایر بازماندگان اجر جزیل و صبر جمیل 

مسئلت می نماییم،  الهی  واسعه  غفران  عزیز آسمانی  برای شادی روح آن  و 

روحش شاد و یادش گرامی باد.

دادستان محترم شهرستان سیرجان

 بازگشت همه به سوی اوست


