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 دریایی از بی دانشی در شهرسازی و راهسازی
 این نوع شهرسازی داد می زند که در سال های گذشته به نام تعهد به تخصص و علم بی توجهی شده، حال آنکه در واقع تعهدی هم وجود نداشته  است!

 براي طراحي فني روگذرها و زیرگذرها باید از استانداردها و ضوابط فني موجود در آیين نامه طراحي راه ها استفاده شود
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روزهای زیادی از رفتنت میگذرد، درست یک سال...

امروز یک سال است که دیگر صدای گرمت را نشنیده ایم

به مناسبت اولیـن سالگـرد درگذشت
 پدری مهربان و همسری فداکار؛

زنده یاد مهندس  محمد مهدی  بیگ زاده 
 ساعت 15  روز چهارشنبــه 15 دی ماه بر سر تربت پاکش در بهشت زهـرای آبــاده 

گردهم آمده و با قرائت فاتحه ای یاد و خاطره اش را زنده نگه می داریم .

گان خانواده اهی بیگ زاده، رفعتی  و ساری بست

و روی ماهت را ندیده ایم،از  روز رفتنت شادی هیچ کداممان واقعی نبوده است. 

هنوز خیالت با ماست،و خاطراتت سهم تلخ روزهای شیرینمان شده است ...

آگهی فراخوان شماره 1400/15/ف  
تامین سنگ آهن مگنتیتی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر 

شرکت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد جهت برنامه ریزي استفاده از ظرفيت هاي معدني و استفاده بهينه و حداکثري از مواد خام معدني 
داخل کشور ، اقدام به شناسایي کليه معادن سنگ آهن در حال استخراج و تامين کنندگان سنگ آهن حقيقي و حقوقي مورد تائيد ، جهت تامين بخشي از 
مواد اوليه مورد نياز کارخانجات خود نماید.لذا از کليه واجدین شرایط که توانمندي تامین ماهیانه حداقل 5000 )پنج هزار( تن سنگ آهن مگنتیتي را داشته 

باشند جهت شرکت در فراخوان و ارسال مدارك دعوت به عمل مي آید.
مدارك مورد نياز اشخاص حقوقی:

1-اساسنامه و اظهار نامه ثبتی شرکت )مرتبط با موضوع فراخوان(
2-آگهی تاسيس شرکت در روزنامه رسمی با آگهی آخرین تغييرات شرکت حاوی معرفی صاحبان امضاهای مجاز

3-تصویر برابر با اصل پروانه بهره برداری از معدن و اعالم موقعيت معدن و یا دپوی سنگ آهن 
4-سوابق کاری مشابه با ارائه تناژ ، حجم و ميزان فعاليت

5-مدارك دال بر توان تامين ساليانه شرکت )معدن(
6-مشخصات فنی محصوالت توليدی و هر گونه مدارك مرتبط با موضوع فراخوان

مدارك مورد نياز اشخاص حقيقی:
1-تصویر برابر با اصل پروانه بهره برداری از معدن و اعالم موقعيت معدن و یا دپوی سنگ آهن 

2-تصویر برابر با اصل شناسنامه و کارت ملی و سایر مدارك مرتبط با دارنده ی پروانه بهره برداری معدن 
3-مشخصات فنی محصوالت توليدی و هر گونه مدارك مرتبط با موضوع فراخوان

4-سوابق کاری مشابه با ارائه تناژ
5-مدارك دال بر گواهی تامين ساليانه دارنده پروانه بهره برداری

شرکت کنندگان در فراخوان الزم است مدارك فوق را در پاکت دربسته مهر و موم شده قرارداده )روی پاکت نام شرکت یا شخص حقيقی ، شماره و 
موضوع فراخوان قيد شود( و حداکثر تا روز یکشنبه مورخ 1400/10/26 به نشانی دفتر مرکزی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر واقع در خيابان دکتر 
فاطمی ، روبروی هتل الله ، ساختمان نگين ، پالك 273 ، دبيرخانه مرکزی، یا به نشانی دفتر کميسيون معامالت شرکت معدنی و صنعتی گل گهر واقع در 

کيلومتر 50 جاده شيراز ارسال نمایند.
جهت کسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن های 03441424166و 03441424062 تماس حاصل فرمائيد.

 کمیسیون معامالت
 شرکت معدني و صنعتي گل گهر



      خبر

اهدای یک عدد دستگاه آژیتاتور انکوباتور 
به سازمان  انتقال خون

به گزارش روابط عمومی اداره کل انتقال خون استان کرمان، یداهلل 
پایگاه  در  حضور  با  سیرجان  سالمت  خیرین  مجمع  رییس  قربانی 
انتقال خون این شهرستان، یک عدد دستگاه آژیتاتور انکوباتور پالکت 

را به این پایگاه اهدا کرد. 
دکتر ایرج شکوهی ضمن تقدیر و تشکر از این کار ارزنده  با بیان 
بیمار  به هزاران  یاری رساندن  انتقال خون  به  این جمله که کمک 
نیازمند به خون در کشور است، عنوان کرد: بخشی از اقدامات خوب 
انتقال خون شهرستان سیرجان در حال رخ دادن  و مثبتی که در 
است متعلق به همت و حمایت مجمع خیرین سالمت سیرجان است 
و خیرین این مجمع با اهدای این دستگاه مسیر خدمت این پایگاه 
را هموارتر کردند و دست در دست هم توانستند در یاری رساندن به 
بیماران در کنارانتقال خون باشند. الزم به ذکر است دستگاه آژیتاتور 
آزمایشگاههای  در  پالکت  فرآورده  نگهداری  برای  پالکت  انکوباتور 

انتقال خون استفاده می شود. 

کاهش دماو بارش برف در راه است
 کارشناس هواشناسی استان کرمان از ورود سامانه جدید بارشی 

طی روزهای پایانی هفته به کرمان خبر داد. 
مریم سالجقه با اشاره به صدور هشدار زرد هواشناسی در کرمان 
به خبرنگار مهر گفت: این سامانه از روز چهارشنبه وارد استان کرمان 
می شود و موجب بروز بارندگی شدید و پراکنده در مناطق مختلف 

استان به خصوص در شمال و غرب استان می شود.
از  و  آغاز  استان  غرب  و  شمال  مناطق  از  دما  کاهش  گفت:  وی 
یکشنبه آینده مناطق جنوبی را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. فعالیت 
سامانه بارشی جدید از اواخر وقت چهارشنبه آغاز و با توجه به کاهش 
از  استان دور  و غرب  مناطق شمال  از  بسیاری  در  برف  بارش  دما، 

انتظار نیست. در مناطق جنوبی بارش باران پیش بینی می شود.
سالجقه افزود: شدت فعالیت این سامانه نسبت به سامانه قبلی به 

مراتب کمتر خواهد بود.
وی ادامه داد: کاهش دما به زیر صفر و تداوم آن و وقوع یخ بندان 
های شبانه، افزایش ابر، وزش باد نسبتاً شدید، بارش برف و باران در 
و یخ  لغزندگی  باران،  بارش  استان، در جنوب  و غرب  نیمه شمالی 
زدگی سطح معابر و جاده ها، کاهش دید افقی درنیمه شمالی استان 
از  رواناب  شدن  جاری  و  آبگرفتگی  احتمال  برف،  بارش  واسطه  به 

جمله مخاطرات این سامانه است.

شهرستان  انتظامی  فرماندهی  سرپرست 
ساله   ۳۵ خانم  یک  غرق شدن  از  سیرجان 
و دختر ۳ ساله اش هنگام عبور از سیل آب 
جاری شده زیر پل راه آهن روستای چاه دراز 

خبر داد.
پی  در  نژاد گفت:  رمضان  منصور  سرهنگ 
بر  مبنی  با ۱۱۰  کامیون  راننده  تماس یک 

گرفته شدن یک دستگاه خودروی پژو پارس 
هنگام عبور از سیالب جاری شده در زیر پل 
راه آهن روستای چاه دراز بالفاصله مأموران 

پاسگاه خیرآباد به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: با حضور ماموران در محل حادثه 
مشخص شد یک دستگاه خودروی پژو پارس 
و  راننده  خردسالش  دختر  و  خانم  یک  که 

سرنشین آن بودند هنگام عبور از سیالب زیر 
شدند  گرفتار  والی  گل  میان  در  پل  این  
آبگرفتگی  دلیل  به  آنها  هردوی  متاسفانه  و 

خودرو جان باختند.
شهرستان  انتظامی  فرماندهی  سرپرست 
ساعته  چندین  تالش  به  اشاره  با  سیرجان 
این  کردن  خارج  برای  امدادی  واحدهای 

به  الی  و  گل  میان  از  ها  جسد  و  خودرو 
شهروندان تاکید کرد: در ترددهای پیاده یا 
سواره از محل عبور سیل آب و دیگر گذرگاه 
های آب که ممکن است موقت هم به سبب 
بارندگی های شدید ایجاد شده باشند بسیار 
مراقب باشند چرا که امکان به گل نشستن و 

وقوع حوادث این چنینی وجود دارد.

گلزار  در  حضور  حاشیه  در  بابایی  دکتر 
مزار سردار سپهبد  زیارت  و  شهدای کرمان 
شهید حاج قاسم سلیمانی افزود: در این سفر 
با تشکیل تیم های تخصصی، مشکالت مرکز 
استان کرمان )شهداد و گلباف( و شهرستان 
و  سیرجان  بم،  راور،  زرند،  رفسنجان،  های 

بافت به صورت ویژه مورد بررسی کارشناسان 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور قرار می 

گیرد.
واحدهای  برخی  از  بازدید  به  اشاره  با  وی 
ثبتی استان کرمان، تاکید کرد: در این سفر 
بررسی مشکالت خانواده  به  ویژه  به صورت 

استان  ایثارگران  و  جانبازان  شهدا،  های 
کرمان پرداخته خواهد شد.  

امالک کشور  و  اسناد  ثبت  سازمان  رییس 
گلزار  در  که  بود  بزرگی  نعمت  کرد:  تاکید 
شهدای کرمان حضور یافته و به مقام شهدا 
قاسم  حاج  شهید  سپهبد  سردار  ویژه  به 

سلیمانی ادای احترام کنیم. 
و  ایسنا  از  نقل  به  ایران  رویداد  گزارش  به 
استان  دادگستری  عمومی  روابط  از  نقل  به 
می  تالش  کرد:  خاطرنشان  بابایی  کرمان، 
برای  این سفر قدم های خوبی  شود که در 

مردم کرمان برداشته شود.

اتمام عملیات اجرایی و تامین  تایید  جلسه 
ریلی  بزرگ  شبکه  از  بهره برداری   امکان 
شرکت  نمایندگان  حضور  با  گل گهر  منطقه 
گل گهر،  منطقه  مدیریت  و  عمران  توسعه 
نمایندگان شرکت معدنی و صنعتی گل گهر، 
ایران،  اسالمی  جمهوری  راه آهن  سازمان 
پیمانکار  و  راه  اتحاد  شرکت  پروژه،  مشاور 

پروژه، شرکت سی بی جی برگزار شد.
نقل  به  معدن نامه  خبری  پایگاه  گزارش  به 
شرکت  بین الملل  امور  و  روابط عمومی  از 
گل گهر،  منطقه  مدیریت  و  عمران  توسعه، 
حضور  با  ساعته  چهار  بازدیدی  ابتدا  در 
نمایندگان شرکت توسعه، عمران و مدیریت 
و  نمایندگان شرکت معدنی  منطقه گل گهر، 

جمهوری  راه آهن  سازمان  گل گهر،  صنعتی 
اتحاد  شرکت  پروژه،  مشاور  ایران،  اسالمی 
سی بی جی  شرکت  پروژه،  پیمانکار  و  راه 
که  شد  انجام  پروژه  قسمت های  تمامی  از 
بازدیدکنندگان، ضمن اعالم رضایت از کمیت 
و کیفیت پروژه، در جلسه تایید اتمام عملیات 
از شبکه  بهره برداری   امکان  تامین  و  اجرایی 
به طور  پروژه  این  و  کردند  پیدا  ریلی حضور 
جمهوری  راه آهن  سازمان  تحویل  موقت 

اسالمی ایران گردید.
ریلی  زیرساخت های شبکه  احداث  عملیات 
پروژه های  بزرگترین  از  که  گل گهر  منطقه 
مرحله  دو  شامل  می باشد  کشور  ریلی 
زیرسازی و روسازی است که زیرسازی شبکه 

ریلی با همت نیروهای ورزیده و نخبه شرکت 
گل گهر  منطقه  مدیریت  و  عمران  توسعه، 
شامل انجام کلیه عملیات های خاکی، احداث 
تقاطع   ۴ آب رو،  پل   ۱۵ شامل  فنی  ابنیه 
غیرهمسطح زیرگذر و ۵ تقاطع غیرهمسطح 
قرار  عمرانی  برنامه های  اولویت  در  رو گذر 
زیرسازی  خاکی  عملیات  حجم  گرفت. 
مترمکعب،  میلیون  یک  حدوداً  ریلی،  شبکه 
با  که  دربرداشت  خاک ریزی  و  خاک برداری 
شده  اجرا  ریال  میلیارد   ۴۰۰ حدود  هزینه 

است.
ریلی  شبکه  روسازی  بخش  در  همچنین 
تخصصی،  برنامه ریزی  با  نیز  گل گهر  منطقه 
۷۲ کیلومتر شبکه ریلی با بهره گیری از ۹۰۰ 

ذوب آهن  شرکت  ساخت  ریلی  پروفیل  تن 
ساخت  ریلی  سوزن  دستگاه   ۱۰۰ اصفهان، 
شرکت ایرید، اجرا شد. بخش اعظم این پروژه 
ریلی با یاری گرفتن از توان تولید داخلی ملی 
و همچنین توانمندی پیمانکاران بومی شکل  

گرفته است.
گل گهر،  منطقه  در  اجراشده  ریلی  پروژه 
حوزه  ریلی  پروژه های  شاخص ترین  از  یکی 
صنعت در ایران اسالمی محسوب می شود و 
ایستگاه مبادله ای آن با ۲۹ خط موازی ریلی، 
عریض ترین ایستگاه ریلی اجرا شده در سطح 
خط   ۶ به صورت  که  می آید  شمار  به  کشور 
آنتنی طراحی و اجرا گردیده است و ظرفیت 
حمل بار آن در سال ۱۰ میلیون تن می باشد.

 غرق شدن یک مادر و فرزند سه ساله اش هنگام عبور از سیالب در سیرجان

مشکالت شش شهرستان استان کرمان در حوزه امالک و اسناد بررسی می شود

تایید اتمام عملیات اجرایی و
 تامین امکان بهره برداری  از شبکه بزرگ ریلی منطقه گل گهر

بههمتکانونهنرموسسهفرهنگی
معراجاندیشهگلگهرمحققشد؛

فراگیری اصول پایه فیلمنامه 
نویسی توسط عالقمندان

سلسله  صورت  به  نویسی  فیلمنامه  آموزشی  کارگاه 
جلسات دوره ای با تدریس رضا مسلمی زاده کاری است 
که به همت کانون هنر موسسه فرهنگی معراج اندیشه 
گل گهر و با حضور جمعی از عالقمندان به این مبحث 

در حال برگزاری است. 
این کارگاه در راستای توجه به فعالیت های فرهنگی 
برگزار  نویسی  فیلمنامه  حوزه  استعدادهای  پرورش  و 
می شود و در آن عالقه مندان می توانند مباحث پایه 
زاده  مسلمی  گفته  به  بگیرند.  فرا  را  فیلمنامه نویسی 
کارگاه  در  که  عالقمندانی  آموزشی؛  دوره  این  مدرس 
حضور پیدا می کنند مباحث پایه فیلمنامه نویسی را به 

صورت کارگاه آموزش خالقیت می آموزند. 
در این دوره از کارگاه ها؛ توصیف صحنه، عنوان صحنه، 
مکالمات  و  گفتار  فیلمنامه،  های  شخصیت  توضیح 
درونی و بیرونی داستان، حالت شخص، نما در فیلمنامه، 
گفتار موازی و... به هنرجویان آموزش داده خواهد شد.

همچنین با توجه به اینکه این کارگاه به صورت فعالیت 
دوطرفه برگزار می شود؛ هنرجویان با ارائه کارهای عملی 

خود، اداره بخشی از کارگاه را برعهده خواهند گرفت. 
استقبال خوبی که از برگزاری کارگاه آموزش فیلمنامه 
نویسی صورت گرفته؛ نشان می دهد پتانسیل کارهای 
و شاخه  نویسی  فیلمنامه  فیلم،  تولید  در حوزه  هنری 
با  و  دارد  وجود  سیرجان  در  آن  به  مربوط  های 
آموزش های صحیح می توان این پتانسیل ها را از بالقوه 

به بالفعل تبدیل کرد.

خبر
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2 مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی کرمان گفت: با توجه به تاثیرگذاری و محبوبیت جهانی “حاج قاسم سلیمانی” جشنواره “سردار آسمانی” دارای ظرفیتی بین المللی است. به گزارش ستاد خبری سومین جشنواره تئاتر سردار آسمانی “محمد رضا علیزاده” 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان در گفتگویی اختصاصی با “کرمان نو” گفت: با توجه به تاثیرگذاری و محبوبیت جهانی “حاج قاسم سلیمانی” جشنواره “سردار آسمانی” دارای ظرفیتی بین المللی است. “علیزاده ” با اشاره به تاریخچه برگزاری 
جشنواره افزود : از بنیانگذاری جشنواره دراربعین شهادت “سردار” تا سومین دوره شاهد روند رو به رشدی بودیم. او می گوید: اولین دوره، برگزاری محدودی داشتیم. دور دوم با تکیه بر تجارب دور قبل، پس از برنامه ریزی خوب، با مرکزیت شهر کرمان و 
همکاری شهرستانهای رفسنجان و سیرجان برگزار شد. به گفته علیزاده جشنواره در تجربه دوم، جایگاه خود را پیدا کرد و تقریبا با استقبال خوبی مواجه شد. هر چند شیوع بیماری کرونا، شرایط خاصی را تحمیل کرد. وی افزود :اکنون با ارزیابی تجارب قبل، 
با انسجام و یکپارچگی بهتر، در آستانه برگزاری سومین دوره هستیم. مدیر کل ادامه داد: در این دوره، تمرکز جشنواره در شهر کرمان است. امسال بخش تئاتر خیابانی اضافه شد. اجرا در مکانهای پرجمعیتی مثل مزار سردار، بازار کرمان و.. باعث استفاده 

بیشتر مردم می شود. علیزاده گفت: بخش نمایشنامه نویسی هم با استقبال بهتری نسبت به دوره های گذشته مواجه شده است. رادیو تئاتر جایگزین بخش صحنه ای شد. ظرفیت رادیو منجر به تولید آثار فاخری جهت ترویج مکتب سلیمانی می شود.

تاکیدبرظرفیت
بینالمللیجشنواره

تئاتر“سردار
آسمانی”

جناب آاقی دکتر محمد ندیمی و خانواده محترم سعید پور
مصيبت وارده را به شما تسليت عرض نموده، برای 
آن مرحومه رحمت الهی و برای عموم بازماندگان صبر 

و شکيبایی مسئلت داریم.
خانواده  رفوزنده

جناب آاقی محمود جوارهی
همکار گرامی؛

ضایعه درگذشت مــادر گرانقدرتان را خدمت شما و 
خانواده محترم تسليت عرض نموده، از درگاه احدیت 
برای آن مرحومه علو درجات و برای شما صبر و شکيبایی 

مسئلت داریم.

دمرییت و کارکنان رشکت رفیکو

آگهی مناقصـه عمومـی یک مرحلـه ای 
جهت انجــام خدمـــات داربست بنـــدی 
مجتمع جهان فوالد سیرجان »شماره 42-00-خ«

در نظر دارد  انجام خدمات داربست بندی خود را به شرکتهای واجد  شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان 
صالحيت واگذار نماید؛ 

لذا از کليه شرکت های دارای توانایی و تجربه مناسب و سوابق مورد قبول ، دعوت به عمل می آید حداکثر 
تا تاریخ 1400/10/25، پاکات خود را به آدرس مندرج در اسنادمناقصه ارسال نمایند.

شرکت های متقاضی می توانند جهت اطالع از چگونگی تنظيم پيشنهاد فنی و مالی و سایرشرایط مناقصه، 
اسناد و مشخصات موضوع مناقصه را از طریق مراجعه به آدرس اینترنتی www.sjsco.ir قسمت 

خرید  و فروش - مناقصه ها دریافت نمایند.
*اسناد و مدارک: 

1-درخواست رسمی با ذکر شماره و موضوع مناقصه) اعالم آدرس ایميل، شماره تماس تلفن ثابت و همراه 
الزامی است. (

2-اساسنامه و مدارك ثبتی. ) شماره ثبت، کد اقتصادی و شناسه ملی، گواهی ثبت، گواهی آخرین تغييرات 
و ... ( )مجددا تاکيد ميگردد شرکت پيمانکار باید بومی شهرستان سيرجان باشد(

3-رزومه، سوابق اجرا و نمونه قراردادها و توافقنامه های انجام شده مرتبط با موضوع مناقصه.)قرارداد و 
رزومه ارسالی باید مربوط به سال 95 تا کنون و مرتبط با موضوع مناقصه باشد(

4-مدارك و مستندات توان مالی با اسناد و مدارك مثبته.
5-گواهی اعالم رضایت کارفرمایان قبلی در خصوص خدمات مذکور در موضوع مناقصه.

6-دانلود،تکميل وارسال فرم »خوداظهاری تامين کنندگان« از نشانی اینترنتی SJSCO.IR قسمت خرید وفروش
*شرایط :

1-محل اجرا؛ شهرستان سيرجان، کيلومتر 50 جاده سيرجان-شيراز، کيلومتر 3 جاده اختصاصی گل گهر - 
شرکت مجتمع جهان فوالد سيرجان می باشد.

2-ارائه اسناد و مستندات مذکور هيچگونه حقی برای متقاضيان ایجاد نمی کند.
3-شرکت مجتمع جهان فوالد سيرجان در قبول یا رد هر یک از پيشنهادات مختار می باشد.

4-جهت کسب اطالعات بيشتر با شماره 09139964877 تماس حاصل نمایيد.)پاسخگویی در ساعات اداری (
5-هزینه چاپ آگهی، بر عهده برنده مناقصه می باشد.

واحد رخیدخدمات مجتمع جهان فوالد سیرجان

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  
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3 سرپرست دفتر سالمت و تندرستی وزارت آموزش و پرورش درباره ی نگرانی خانواده ها از 
شیوع اومیکرون و اظهارنظرهای برخی از اعضای ستاد ملی مقابله با کرونا مبنی بر غیرحضوری 
شدن مدارس، گفت: »وزارت بهداشت و وزارت آموزش و پرورش نظرات خود را ارائه می دهند، 
در نهایت ستاد مقابله با کرونا تصمیمات خود را به ما ابالغ می کند تا ما آن ها را به ادارات 
کل استان ها ارسال  کنیم. هرچه را که ستاد ملی مقابله با کرونا به ما ابالغ کند قطعا باید 

اجرا شود«.

هرچهستادکرونا
ابالغکند،اجرا

میکنیم

انتقال بیمار با بالگرد اورژانس هوایی
 به گزارش روابط عمومی اورژانس پیش بیمارستانی سیرجان؛ در ساعت ۱۱:۰۰ روز  سه شنبه ۱۴ دی ماه ۱۴۰۰، آقای ۶۰ 
ساله ای که در اثر شروع عالئم سکته مغزی در منطقه ی روستایی گل گهر   داشته  و نیاز به اقدامات فوری درمانی زیر ۳ ساعت 
از شروع عالئم داشت توسط بالگرد اورژانس هوایی سیرجان از پد بالگرد توسعه آهن منطقه گل کهر  به بیمارستان امام رضا)ع( 
منتقل شد و سریعا با حضور پزشک متخصص مغز و اعصاب خانم دکتر توفیقی تحت مداوا قرار گرفت. این ماموریت توسط آقایان 

شکوهیان و ساالری از تیم پرواز و نیکخو و رحمانی از تیم زمینی انجام شد .

دوبانده  از  استانداری اش  زمان  در  حسینی  رزم  علیرضا 
روگذری  و  زیرگذر  یک  بهبود  و  اصالح هندسی  و  شدن 
رونمایی کرد که امروز یکی از گودال های مدیریت شهری 
در  گل آلود  دریاچه ی  نه  که  آبگرفتگی  است.   سیرجان 
با  آهن.  راه  پل  خروجی  امام رضا  بلوار  انتهای  سیرجان 
وانت های  توسط  آب  کشیدن  و  شهرداری  تالش  وجود 
حمل موتور پمپ  از ساعت ۷ صبح روز دوشنبه تا ظهر ، 
باز حجم آب آن قدر زیاد بود که ساعت ۱ ظهر ترافیکی 
اینکه مشکل  بود. به عالوه  ناحیه را موجب شده  این  در 

آب گرفتگی نیز هنوز حل نشده بود. 
می زند  داد  سازی  روگذر  زیرگذر  و  شهرسازی  نوع  این 
که در همه ی سال های گذشته به نام تعهد به تخصص و 
علم بی توجهی شده حال آنکه در واقع تعهدی هم وجود 
نداشته  است. این مشکل در همه ی سال های گذشته بوده 
و شهرداران زیادی رفته و آمده اند اما این مشکل به قوت 

خود باقی مانده و حل نشده است.
و  نشده  گرفته  جدی  چندان  هیچگاه  که  مشکلی 
کرده  تکثیر  هم  سازی  راه  در  را  خود  حاال  و  نمی شود 
است. اما امسال همین مشکل نه چندان جدی جان یک 
مادر و دختر را گرفت. با اولین باران جدی در شهرستان 
یک آبگرفتگی  در زیرگذری غیراستاندارد قربانی گرفت و 
خبر خیلی زود به طور سراسری از سیرجان مخابره شد و 

حتا سر از شبکه های خبری ماهواره ای درآورد. 
شرایط  این  مالی  متضرران  همه ی  و  قربانی  خانواده ی 
حق دارند مدعی اداره ها و سازمان های مربوطه ای بشوند 
چنین  قبول  و  تایید  که  چرا  شرایط اند.  این  مقصر  که 
میان  این  بوده.  آنان  عهده ی  به  غیراستاندارد  سازه های 
چه فرقی می کند که پیمانکار نابلد بوده یا پیمانکار از سر 

وته کار زده تا پول بیشتری دستش را بگیرد؟
و  روگذر  ساخت  پروژه های  این  پایان  در  وقتی  چرا 

هزار  با  و  می شود  افتتاح  و  می خورد  تایید  مهر  زیرگذر، 
بوق و کرنای تبلیغاتی روبان شان چیده می شود، مسوولی 

تجمیع  و  باران  آب  هدایت  تکلیف  که  نمی پرسد 
مگر  چیست؟  افتاده  گود  نقطه ی  یک  در  نشدن شان 
برای  مهندسی  حلی  راه  علم  غلبه ی  عصر  در  می شود 
چنین مشکل پیش پا افتاده ای نباشد؟ امروزه که هیچ 
ساخت  بر  ناظر  مهندسان  هم  پیش  سال   ۲۵۰۰ حتا 
تخت جمشید حساب کانال کشی برای هدایت آب های 
در  یا  بوده اند  کرده   را  سیالب  و  بارندگی  از  ناشی 
نقش  میدان  شده  فکر  هم  عباس  شاه  دوران  اصفهان 
تجمع  گودال  به  تبدیل  میدان  که  را ساخته اند  جهان 

آب باران نشود.
مسووالن اگر کمی تخصص مهندسی داشتند بایستی 

رعایت  روگذر  و  زیرگذر  طرح  اجرای  که  می دانستند 
ضوابط فنی خاص خودش را می طلبد.

برای مثال کف زیرگذر نباید عمیق و زیرزمینی باشد و 
باید قابل رویت باشد.

گشایش هایي  داراي  مي بایست  گذر  زیر  ورودي هاي  یا 
باشد که حداکثر نور و هوا تامین شود.

آن  در  هوا  که  باشد  گونه اي  به  مي بایست  سازه  بدنه 
جریان داشته باشد.

به گونه اي  باید  زیرگذر  و  بدنه و کف روگذر  و  سقف 
اقلیمي  مطلوب  نا  شرایط  مقابل  در  را  آن  که  باشد 
و....( برف  و  تند-طوفان-باران  هاي  )آفتاب شدید-باد 

حفظ کند.
بدنه هاي  و  سقف  روي  از  برف  و  باران  آب  هدایت 
براي  که  باشد  گونه اي  به  باید  زیرگذر  کف  و  روگذر 

عبور و مرور مشکل ایجاد نشود.
باشد  داشته  پنهان  گوشه هاي  نباید  زیرگذر  فضاي 

آن  یا فضای  بماند  پنهان  از چشم ها  وقوع هر حادثه  که 
جرم خیز باشد.

از  باید  زیرگذرها  و  روگذرها  فني  طراحي  براي 
طراحي  نامه  آیین  در  موجود  فني  ضوابط  و  استانداردها 

راه ها استفاده شود.
چنین  ساخت  فنی  نکات  تک  تک  کردن  گوشزد 
سازه هایی از حوصله ی مخاطب این یادداشت بیرون است 
آنکه  امید  اما  است.  دانشگاهی  و  تخصصی  دانش  یک  و 
کار  فنی سرلوحه ی  اصول  رعایت  و  تخصص  این پس  از 
تا  بگیرد  قرار  سیرجان  و شهرسازی  سازی  راه  مسووالن 

از این پس جان و مال شهروندان به بازی گرفته نشود.
هم  کنونی  نشسته ی  مسند  به  تازه  شهردار  آنکه  امید 

بتواند این فلک مشکالت را سقف بشکافد. 

آبگرفتگیهاییکهشیرینیبارندگیرابهکامشهروندانتلخمیکند؛

غرق سیالب ندانم کاری
      گروه شهر

  عکس ها: سید محسن فروزنده

  ایـن نـوع شهرسـازی و زیرگـذر روگـذر سـازی 
بـه  داد می زنـد کـه در همـه ی سـال های گذشـته 
نـام تعهد بـه تخصـص و علـم بی توجهی شـده حال 
آنکـه در واقـع تعهـدی هـم وجـود نداشـته  اسـت. 
ایـن مشـکل در همـه ی سـال های گذشـته بـوده و 
شـهرداران زیـادی رفتـه و آمده انـد اما این مشـکل 

بـه قوت خـود باقـی مانـده و حل نشـده اسـت.

آگهي فراخوان شناسایي و ارزیابی شرکت ها
 به شماره 1400/6/ف )نوبت سوم(

شرکت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد به منظور»بومي سازي بریکرهاي 33 

کیلوولت خال« اقدام به شناسایی و ارزیابی سازندگان واجد شرایط نماید. 

لذا متقاضيان مي توانند جهت اخذ اسناد فراخوان شناسایي و ارزیابی شرکت ها و سازندگان 

به آدرس الکترونيکي WWW.GEG.IR مراجعه و اسناد مذکور را از بخش مناقصه و مزایده 

دانلود نمایند و پاکت خود را که حاوي مدارك خواسته شده جهت شناسایي و ارزیابي مي باشد، 

حداکثر تا تاریخ یکشنبه مورخ 1400/10/26 به نشاني دفتر کميسيون معامالت مجتمع و یا  

دبيرخانه دفتر مرکزی تهران تحویل نمایند. شرکت در فراخوان حاضر و ارسال پاکت هيچگونه 

حقی جهت ارجاع کار ایجاد نمی نماید.

                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

آگهی فراخوان  مناقصه عمومی )یک مرحله ای ( واگذاری امور 

سرویس دهی ایاب و ذهاب دانشکده علوم پزشکی و واحدهای تابعه

دانشکده علوم پزشکی سیرجان در نظر دارد واگذاری امور سرویس دهی ایاب و ذهاب دانشکده علوم پزشکی 
را از طریق سامانه تدارکات الکترونيکی دولت برگزار     2000092962000027 و واحدهای تابعه به شماره 
نماید.کليه مراحل برگزاری مناقصه ازدریافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت 
ها از طریق در گاه سامانه تدارکات الکترونيکی 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 الکترونيکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1400/10/15  روز چهارشنبه می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت  14:00  روز پنج شنبه  تاریخ 1400/10/23         
مهلت زمانی ارائه پيشنهاد: ساعت 14:45 روز سه شنبه   تاریخ 1400/11/05  

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 9 روز چهارشنبه   تاریخ 1400/11/06  
زمان  جلســــه توجيهی: ساعت 10 روز دوشنبه مورخ 1400/10/27 

جهت دریافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها به آدرس ذیل مراجعه نمایند. 
الف: آدرس : بلوار سيدجمال جنب پارك ترافيک دانشکده علوم پزشکی   و تلفن:42340625

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

روابط  عمومی دانشکده علوم پزشکی سیرجان

گزارش تصویـری از اقدامات شهرداری 
 در خصوص رفــع آبگرفتگــی معابــر سیرجان
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مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمان با اشاره به بارش باران طی چند روز اخیر در برخی مناطق 
این استان گفت: بارش باران در جنوب کرمان امروز موجب طغیان آبنما و مسدود شدن ۲ مسیر فرعی 

زهکلوت - ایرانشهر و رودبار - کهنوج شده است.
مجید سعیدی افزود: بعد از پایان بارش ها و فروکش کردن آب، این محور ها مجدد بازگشایی خواهند 
شد. طبق پیش بینی نقشه های هواشناسی و به گفته رییس مرکز پیش بینی هواشناسی استان کرمان 
بارش باران و برف از عصر چهارشنبه هفته گذشته در برخی مناطق این استان خود به طور متناوب شروع 

شده و اوج بارش ها طی امروز و فردا پیش بینی شده بود.  

بارشباران۲محور
فرعیکرمانرا
مسدودکرد

بازدید فرماندار از ساختمان در حال ساخت مرکز توانبخشی
به گزارش روابط عمومی فرمانداری ویژه شهرستان سیرجان هاالدینی فرماندار سیرجان به همراه معاون امور عمرانی و جمعی 

از روسای ادارات شهرستان از روند احداث  مرکز توانبخشی و مراقبتی شبانه روزی معلوالن ذهنی باالی ۱۴ سال راز بازدید و از 
نزدیک در جریان مسائل، مشکالت و کمبودهای این مرکز قرار گرفتند. این پروژه در زمینی بمساحت ۱۰ هزار متر مربع در سال 
۹۹ توسط خیر بزرگوار جناب آقای حسین  عباسلو  کلنگ زنی شد که تاکنون ۷۲ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و تا پایان سال 

جاری اتمام و به بهره برداری خواهد رسید.  در این بازدید در خصوص  تامین برق وگاز مجتمع تصمیماتی اتخاذ گردید.

پذیرای سامانه  روزهایی که پشت سر گذاشتیم  در  سیرجان 
بارشی خوبی بود. پس  از مدت ها چشم  انتظاری؛ مردم سیرجان 
روستاهای  و  شهر  سطح  در  الهی  رحمت  بی امان  بارش  شاهد 
اطراف بودند. این بارش در برخی از مناطق به شکل برف هم زمین 
را سفیدپوش کرد تا شهری که بیش  از یک  سال تشنه باران بود؛ 

بتواند لبی تر کند.
با این بارش رحمت الهی، زمین های تفتیده سیرجان توانستند 
جانی دوباره بگیرند و پس از مدت ها خشکی و بی بارانی؛ از این 
بارندگی متناوب سیراب شوند. سوالی که مطرح می شود این است 
که این میزان از بارندگی چقدر می تواند به افزایش ذخایر آبی و 
تامین آب شرب شهر کمک کند؟ در گزارش پیش رو به این مبحث 

پرداخته ایم: 
نمی توان انتظار پر شدن سد را داشت

اسدی رییس امور آب منطقه ای سیرجان با اشاره به بارش خوبی 
که پشت سر گذاشتیم می گوید: با ورود سامانه بارشی چند روز 
قبل، حدود ۳۸ میلیمتر بارندگی برای سیرجان ثبت شد که میزان 
قابل قبولی است اما نباید فراموش کرد که از این میزان بارش؛ 
انتظار معجزه  نمی توان داشت. با توجه به این که یک سال و نیم در 
سیرجان بارندگی نداشتیم این میزان بارندگی ممکن است در آب 
های سطحی یک تأثیر جزئی بگذارد؛ آن هم به طور موقت، اما تاثیر 

معناداری روی سفره های آب زیرزمینی نخواهد داشت.
 با این حال، این حجم از بارش باز هم امیدوار کننده بود و امیدوارم 
در آینده هم تکرار شود. وی به ذخیره آب سد تنگوییه اشاره کرده 
و اضافه می کند: در حال حاضر ذخیره آبی سد تنگوئیه کمتر از یک 

سوم است. وضعیت سد به این شکل نیست که با 
یک بارندگی ۳۸ میلیمتری یا حتی ۶۰ میلیمتری 
تغییر آنچنانی کند و انتظار داشته باشیم سد پر 
شود. قطعاً آورده رودخانه مقدار بیشتری می شود 
و بنیه رودخانه را بیشتر می کند اما اینکه انتظار پر 
شدن یا سرریز سد را داشته باشیم، معقول نیست. 
مگر اینکه بارندگی های آینده هم شدید باشد و به 

این مساله کمک کند.
 چرا که به دلیل عدم بارندگی در یک سال و نیم 
گذشته، زمین ها خشک است و باعث می شود آب 
حاصل از این بارندگی ها به طور کامل جذب زمین 
شود. ولی اگر بارندگی های آینده را پیش رو داشته 
باشیم با توجه به اینکه زمین آب خود را جذب 

کرده، می توانیم شاهد جاری شدن آب بر روی زمین نیز باشیم.
مشکل تامین آب شرب نداریم

اسدی در خصوص تامین آب شرب سیرجان نیز خیال مردم را 
راحت کرده و خاطرنشان می کند: در حال حاضر هیچ مشکلی 
امیدواریم  نباشند.  نگران  و مردم  نداریم  تامین آب شرب  برای 
بارندگی های بیشتری را هم پیش رو داشته باشیم تا ذخیره سد 

بیشتر شود و با خیال راحت تر به استقبال فصول گرم برویم.
 وی در پاسخ به این سوال که بارندگی اخیر به میزان جذب آب 
در روستاها چه کمکی کرده؟ می گوید: در مناطقی که آب های 
سطحی را داریم قطعا این بارندگی تاثیر می گذارد؛ مثل قنوات 
کوهستانی و چشمه ها که از آب رودخانه استفاده می کنند. اما برای 
جاهایی که چاه های عمیق و بعضاً با عمق ۲۰۰ متر وجود دارد 

این بارندگی ها تاثیر آنی و لحظه ای نمی گذارد 
و تاثیر آن باید در دراز مدت مشخص شود. 
در حالت کلی؛ هم ترسالی و هم خشکسالی 
بر وضعیت سفره های آب زیرزمینی تاثیر دراز 
مدت دارد و برای تاثیرات لحظه ای نمی توان 
با قاطعیت سخن گفت. با این حال بارندگی 
اخیر توانست کام مردم سیرجان را شیرین و 

لب دشت های خشکیده را تر نماید.
باید منتظر بارش های آینده بود

مثل  کویری  شهرهای  مساله  اصلی ترین 
سیرجان تامین آب شرب است که به گفته 
میرشاهی رییس اداره آب و فاضالب روستایی 
و شهری؛ فعالً در این زمینه مشکلی نداریم. 
وی با اشاره به کمک بارندگی های اخیر به افزایش ذخیره های آبی 
می گوید: نزوالت جوی اخیر در حوزه روستاها و تامین آب آن 
مناطق کمک خوبی به ما خواهد کرد. همچنین باعث می شود 

ورودی سد تنگوییه نیز تغییراتی را داشته باشد.
 امیدواریم در آینده نزدیک شاهد بارش های بیشتری باشیم تا 
ذخیره سد تنگوییه در شرایط مساعد قرار گیرد و اطمینان داشته 

باشیم از تامین آب شرب همشهریان. میرشاهی تامین آب شرب 
شهروندان سیرجانی را بدون هیچ مشکلی عنوان کرده و خاطر 
نشان می کند: در حال حاضر خوشبختانه هیچ مشکلی برای تامین 
آب شرب شهروندان نداریم. ولی امیدمان به بارش های پیش رو 

است تا خیال ما از تامین آب در فصول گرم هم راحت شود.
 این بارش ها به افزایش ذخیره سد کمک می کند؛ هرچند اندک 
است اما می تواند امید بخش باشد. ما در تعدادی از روستاهای 
کوهستانی چاه های کم عمقی داریم که بارندگی ها باعث می شود 
آبگیری خوبی داشته باشند. بارش برف در مناطق کوهستانی هم به 

آبگیری سفره های زیر زمینی کمک می کند. 
همه این ها در مجموع باعث می شود ذخیره آب سد شهرستان 
افزایش پیدا کند و بتوانیم تابستان آینده را بدون دغدغه تامین آب 

شرب سپری کنیم. 
شاید بارندگی ۳۸ میلیمتری چندان زیاد به نظر نرسد؛ اما برای 
شهری کویری مثل سیرجان که مدت ها در انتظار بارش باران به 
سر برده بود همین حجم از بارش هم می تواند امیدوارکننده باشد و 
طبق آنچه که رییس امور آب منطقه ای سیرجان و رییس اداره آب 
و فاضالب روستایی و شهری سیرجان به آن اشاره کردند؛ در حال 
حاضر با مشکل تامین آب شرب روبرو نیستیم، اما وجود همین 
بارش های اندک می تواند ذخیره ای باشد تا با دست پر به استقبال 

تابستان آینده برویم.
 با این حال نباید این نکته مهم را هم فراموش کرد که برای تامین 
آب و نبود مشکل در آب مصرفی شهرستان؛ همشهریان سیرجانی 
نیز باید وارد میدان عمل شوند و با صرفه جویی و مصرف صحیح 
آب تصفیه شده؛ از هدر رفت آن جلوگیری کرده و به حفظ ذخایر 

سد کمک نمایند.

نگاهیبهتاثیربارندگیهایاخیربرذخیرهآبیشهرستان؛

زمیـن تشنـه و بـاران رحمـت
      هدی رضوانی پور

»بزرگ بود / و از اهالی امروز بود / و با تمام افق های باز 
نسبت داشت/ و لحن آب و زمین را چه خوب می فهمید/ 
شعر  این  بود...«  واقعیت  پریشان  حزن  شکل  به  صداش/ 
پارسال  سهراب سپهری وقتی دوباره در ذهنم جوشید که 
خبر درگذشت محمدمهدی بیگ زاده را شنیدم. مردی بود 
مردستان. چه زود یک سال گذشت و اولین سالروز درگذشت 

ایشان از راه رسید. 
انتقادی اش در نشریات  نوشته های  با  را پیش تر  بیگ زاده 
می شناختم و البته در فضای مجازی با او در ارتباط بودم. 

چندباری هم برای گپ و گفت یا در جلساتی مثل دانشگاه 
صنعتی سیرجان یا شورای شهر دیده بودم. مرد شریفی بود 
و برای شهر و مردم و آینده شان دل می سوزاند. دردمند بود 
و دغدغه  داشت. دغدغه ی محیط زیست شهرستان سیرجان، 
و  انسانی  سرمایه های  دغدغد ی  و  کویر  این  آب  دغدغه ی 

منابع طبیعی این سرزمین.
میراث او برای ما دانش زمین شناسی و تجربه ی ژرفی است 
که به شکل یادداشت در نشریات برای مان به یادگار گذاشت. 
گذاشت و آرزوها داشت آویزه ی گوش کنیم. علم تحصیلی و 
تجربه ی عملی را با هم در آمیخته بود و همیشه تاکید داشت 
که آزموده را آزمودن خطاست و نباید راه اشتباه گذشتگان 

را دوباره رفت.
از آلودگی هوا، اشتباه بودن انتقال آب و تبعیض های موجود 
در شرکت های معدنی سیرجان سخن می گفت و از کمبود 
کم آب  منطقه  در  توسعه  طرح های  به  اجتماعی.  سرمایه 
گل گهر بدون توجه به عمر مفید معادن نقد داشت و از سهم 

آیندگان از منابع طبیعی حرف می زد. 
با  که  بود  زیر زمینی  آب های  منابع  شدن  تهی  نگران 

زیر زمینی  پمپاژ آب شور  معادن موجب  استخراج هم زمان 
شود و باعث خشک شدن کویر نمک و اطراف آن و ایجاد 

ریز گردها.
می گفت آب   سفره های آب زیرزمینی در همه جای دشت 
سیرجان به هم مرتبط هستند و بنابراین هر برداشت یا انتقال 
می شود  زیرزمینی  آب  افت سطح  باعث  دشت  این  از  آبی 
و متاسفانه در حال حاضر مقدار قابل توجهی آب رایگان از 
دشت سیرجان به سوی معادن روانه است. درحالی که انتقال 
۱۰۰ لیتر آب در ثانیه از خلیج فارس هم باز برای طرح های 
کافی  گل گهر  منطقه  در  شده  افتتاح  طرح های  و  توسعه 
نخواهد بود و به احتمال زیاد استفاده از آب های زیرزمینی 

سیرجان ادامه خواهد یافت. 
در بحث معادن و فوالدسازی، تجربه ی گرانقدر اندوخته ی 
سال های  در  که  می شد  یادآور  و  می آَورد  میان  به  را  خود 
منظور  به  که  ایران  فوالد  صنایع  ملی  شرکت   ۵۷ تا   ۵۳
با  بود،  تاسیس شده  مستقیم  احیای  روش  به   فوالد  تولید 
آمایش سرزمینی در محل های مناسب برای احداث کارخانه 
فوالد که نیاز به آب و گاز داشت، ۵ نقطه را انتخاب کردند؛ 

اهواز،  بوشهر،  کنگان،  بندر  بندر عباس، 
مبارکه اصفهان و سرخس مشهد. قرار بود 
کنستانتره سنگ آهن مصرفی بندر عباس 
و کنگان از معدن کودرموخ هندوستان و 
اهواز و مبارکه اصفهان از گل گهر سیرجان 
و چادر ملوی یزد و سرخس مشهد از معدن 
سنگان خراسان تامین شود. این که گفته 
به  گل گهر  آهن  سنگ  باید  چرا  می شود 
اصفهان برود بر این اساس بوده و این که 
آن ها  بدهیم  آهن  سنگ   چرا  شد  گفته 
فوالد بسازند به علت این است که  آن ها 

آب و گاز دارند. 
اگر این تفکر در کل کشور نهادینه شود 
خوزستان هم باید بگوید که چرا ما خوراک 

پتروشیمی ها را که در سراسر ایران احداث شده اند بدهیم و...
 ۲۵ سال دیگر را پیش بینی می کرد که معادن منطقه همه 
زیرزمینی  آب  مدت  این  در  که  درحالی  شده اند  استخراج 
هم  را  نمک  کفه  حتا  و  قطار بنه  چاه  دراز،  سیرجان،  دشت 

خشک خواهند شد و در نهایت دو، سه کارخانه فوالد شاید 
برای ما بی آب ها باقی بمانند.به مشکل بیکاری جوانان اشاره 
شرکت های  در  بازنشسته ها  مجدد  شدن  شاغل  و  می کرد 
معدنی که منع قانونی دارند.  روحش شاد و یادش گرامی باد

یادبودیبرایزندهیادمحمدمهدیبیگزاده

لحنآبوزمین
راچهخوبمیفهمید

  عکس: سید محسن فروزنده

تولیدی و بازار مبل امام علی )ع(

 سرویس چوب کامل ویژه جهیزیه عروس شامل؛

بوفه بزرگپا تختیمیز جلو مبلیمیز ناهارخوریرختکن،جاکفشی

تشک طبی فنریمبـــل کمد لباسی سرویس خواب میز آرایش

ایام فاطمیـه تسلیت باد

تعداد محدود و مدت محدود

سرویس خواب و مبلمان اقساطی بدون پیش پرداخت

همگی یکجا : 29/800/000 تومان

 انتهای بلـوار اصلی حجــت آبــاد  
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ایرنا: وزیر آموزش و پرورش اولویت اصلی این وزارتخانه را تربیت اجتماعی دانش آموزان خواند و 
گفت: در این مسیر باید همه الزامات را به کار گرفت.  نوری   در  بازدید از دبستان پسرانه معلم در شهر 
کرمان به دشواری های کار فرهنگیان در دوران کرونا اشاره کرد و افزود: کار معلمان در دوران کرونا 
دو چندان شده است. وزیر آموزش و پرورش: تربیت اجتماعی دانش آموزان در اولویت ماست.نوری به 
منظور شرکت در آیین اختتامیه دومین جشنواره فرهنگی هنری علمدار  یادواره سپهبد شهید سلیمانی 

به استان کرمان سفر کرده است.

تربیتاجتماعی
دانشآموزاندر
اولویتاست

ارتقای کیفیت تعلیم در نظام آموزشی برنامه جدی می خواهد
ایرنا: نماینده ولی فقیه در استان کرمان تعلیم، تربیت و انقالبی بودن را سه ماموریت بزرگ و حساس آموزش و پرورش خواند و گفت: بخش 
تعلیم برنامه جدی نیاز دارد تا سطح کیفیت آن ارتقا پیدا کند.   حجت االسالم و المسلمین حسن علیدادی  سلیمانی روز سه شنبه در دیدار وزیر 
آموزش و پرورش به تشریح اهمیت تعلیم در نظام آموزشی پرداخت و افزود: آموزش و پرورش مانند گذرگاهی است که همگان برای کسب علم و 
دانش باید به نوعی باید از آن عبور کنند.  امام جمعه کرمان تصریح کرد: رهبر معظم انقالب اسالمی محور انقالبی بودن است و آموزش و پرورش 
انقالبی می تواند کشور را متحول کند. وی از دلسوزان نظام مقدس جمهوری اسالمی خواست در هر پست و جایگاهی به ارتقا و پیشرفت آموزش 

و پرورش کمک کنند.

تنها  نه  لک لک ها  و  بچه  سبد  افسانه ی  دیگر 
جوابگوی نیاز امروز جامعه نیست که مسیرش به 
اولین  به خود  درخت زولبیا ختم می شود. خود 
با  همراه  نوجوانان  برای  جنسی  حس  تجربه ی 
ترکیبی از شگفت زدگی، ترس، کنجکاوی و لذت 
اتفاق  همراه است. جای تاسف آنجاست که این 
بخواهد در سن و سالی بیفتد که دختر یا پسر 
هنوز دبستانی است و هیچ آموزشی نسبت به این 
مسائل ندیده.  ندیدگی، ناآگاهی و ناآشنایی بچه ی 
مسائلی،  چنین  به  نسبت  رسیده  بلوغ  به  زود 

احتمال و درصد انحرافات جنسی را باال می برد.
شبکه های  در  دخترشان  ارتباطات  از  والدین 
رابطه ی  سالمت  نگران  و  می ترسند  اجتماعی 
و  هستند  همساالن  گروه  در  بچه های شان 
در  بچه ها  کنجکاوی های  برابر  در  که  نمی دانند 
زمینه ی مسائل جنسی چه واکنشی نشان بدهند 
و چه بگویند. در واقع پدر و مادرها نیز آموزشی 

در این زمینه ندیده اند.
پدیده نوجوان دبستانی

یکی از آسیب های عصر ارتباطات هم این است 
که پدیده ها یی مثل بلوغ زودرس بروز در کرده اند.

دبستانی  نوجوان  پدیده ی  بالینی،  روانشناسان 
داده اند که شامل چه  توضیح  و  داده اند  را شرح 

ویژگی ها و شاخصه هایی است.
به سمت دنیای  تغییر جهان  با  در حال حاضر 
مدرن، تغییرات زیادی در سبک زندگی افراد اتفاق 
افتاده و به نظر می رسد خیلی از مسائل نیاز به 
بررسی مجدد دارد و باید به شکل دیگری تعریف 

و تعبیر شوند؛ یکی از این مسائل پدیده ی نوجوان 
دانش آموزانی  که  معنی  این  به  است  دبستانی 
که  داریم  دبستانی  شناسنامه ای  سن  نظر  از 
ویژگی های جسمی از جمله بلوغ دوره نوجوانی را 
بروز می دهند . این یعنی تغییر سن بلوغ به سنین 
پایین تر و به نظر می رسد مساله ای همگانی است 
و البته با توجه به شرایط افراد، نحوه بروز و میزان 
از  بسیاری  اینکه  کما  بود  خواهد  متفاوت  بروز 
خانواده ها و والدین را درگیر و نگران کرده است. 
با بررسی هایی که انجام می شود دلیل اینکه این 
پدیده را در عوامل مختلف می توان دید؛ به طور 
کلی تغییر در سبک زندگی در تمامی زمینه ها 
اطالعات  از  دنیایی  به  آسان  از جمله دسترسی 
که ممکن است به شکل مناسب یا نامناسب در 
اختیار فرزند ما قرار بگیرد، تغییر سبک ارتباطات 
والدین،  فرزندپروری  جمله  از  خانوادگی  درون 
تغییر عادات خواب و تغذیه و هزاران عامل دیگر 
که به شکل گروهی و فردی قابل بررسی هست را 

می توان از جمله علت ها دانست.
که  پدیده  این  حاضر  حال  در  می رسد  نظر  به 
داشته  صعودی  روند  شده  شروع  مدت هاست 
باشد و تا مدت ها جوامع مختلف و خانواده ها را 
با راه کارهایی می توان آن   البته  درگیر کند که 

را مدیریت کرد.
دالیل بروز بلوغ زودرس و دامنه ی آن

باید بپذیریم که زمانی دنیا در حال تغییر است، 
ما هم ممکن است  از مسائل پیش روی  خیلی 
با  متفاوت  کامال  شکلی  به  حتا  و  کند  تغییر 
سال های قبل خود را نشان دهد از جمله همین 

وجود  که  ای  مساله  اما  دبستانی  نوجوان  پدیده 
دارد نحوه مدیریت چنین مسائلی هست؛ اینکه 
روانی  و  جسمی  اقتصا دی،  هزینه  کمترین  با 
بیشترین، بهترین و مفید ترین راه حل را داشته 

باشیم.
است  ممکن  مساله  این  ابتدا  در  حال  هر  به 
ناهماهنگی در زمینه های مختلف به وجود بیاورد؛ 
ناهماهنگی بین انتظارات و ویژگی های بروز یافته 
در رفتار از جمله ناهماهنگی بین تصورات والدین 

و ویژگی هایی که فرزند نشان می دهد، ناهماهنگی 
ابعاد مختلف رشدی و  افراد در  بین ویژگی های 

تصورات جامعه.
چنین  درباره ی  ناآگاهی  با  گاهی  متاسفانه 
ناپذیری را برای همه  پدیده هایی عواقب جبران 

از جمله فرزند ما رقم می زند.
عقلی  سن  جنسی،  بلوغ  سن  کاهش  با  اینکه 
به طور کلی رشد و مسائل  نه؟  یا  یافته  کاهش 

مساله ای  گذشته  در  چه  و  حال  در  چه  تحولی 
فردی هست که از فردی به فرد دیگر متفاوت و 

بستگی به عوامل مختلفی دارد.
از جمله تفاوت در  ابعاد رشدی  تفاوت زیاد در 
بلوغ جنسی می تواند آسیب زا  سن عقلی و سن 
باشد و نیاز به توجه دارد. چون رشد و بلوغ جنسی 
زودتر از سن مورد انتظار اتفاق افتاده ناهماهنگی 
رو نشان می دهد؛ فرزند ما سوال هایی را می پرسد 
یا رفتارهایی را نشان می دهد که ما انتظار داریم 
در سن باالتر داشته باشد. رفتارهای جنسی و بلوغ 
نوجوان در سن دبستان که به دور از انتظار هست.

در  یا حتا  به جنس مخالف،  تمایل  اظهار  مثال 
عالیم  بروز  کند.  پیدا  نمود  می تواند  هم  جسم 
ماهانه،  عادت  جنس؛  دو  در  متفاوت  جنسی 
مورد  در  حد  از  بیش  کنجکاوی  یا  زائد  موهای 

روابط پدر و مادر.
چنین  جمله  از  مختلف  مسائل  با  برخورد  در 
تمامی  در  آگاهی  بردن  باال  به  نیاز  پدیده هایی 
ترین  مهم  که  مراقبان  و  والدین  از جمله  اقشار 
ویژه ای  اهمیت  از  هستند  فرزند  با  ارتباط  رکن 
برخوردار است از جمله درک کردن و پیدا کردن 
با راه  اوقات  ارتباط گاهی  برقراری  شیوه درست 
تنها  نه  نادرست  به دنبال آن رفتارهای  و  کارها 
مساله ای حل نمی شود بلکه مشکلی به مشکالت 
موجود اضافه می شود از جمله ترویج ازدواج در 
سن پایین بدون توجه به ابعاد مساله درحالی که 
قرار  اولویت  در  فرزند  درک  و  آگاهی  بردن  باال 

دارد.
گاهی اوقات با راهکارها و به دنبال آن رفتارهای 
بلکه  نمی شود  حل  مساله ای  تنها  نه  نادرست 
از  شود  می  اضافه  موجود  مشکالت  به  مشکلی 
جمله ترویج ازدواج در سن پایین بدون توجه به 
ابعاد مساله. والدین در فرزند پروری شان معموال 
یا  و  هستند  سهل گیر  یا  ندارند  را  تعادل  حد 

سختگیر که هر دوی آن ها می تواند آسیب زا باشد. 
سبک نادرست می تواند موجب ناسازگاری بشه و 

توانمندی ها را کم کند.
راهکار برای اولیای خانه و مدرسه

 باال بردن آگاهی و درک فرزند در اولویت قرار 
دارد؛ البته تنها وظیفه والدین و مراقبین نیست 
که شرایط را در نظر بگیرند همه جامعه باید دست 
ناامنی،  احساس  فرزند  تا  بدهند  هم  دست  به 
احساس حقارت و هزاران احساس نامناسب دیگر 

را نداشته باشد.
منفی(  یا  و  )مثبت  پدیده ها  به  ما  نگاه  نوع 
می تواند شروع خوب یا بد را رقم بزند که تا انتها 

ادامه پیدا می کند.
دادن حس پذیرفتن، درک کردن، امنیت و همراه 
بودن فرزند ما را به شکل درست رشد می دهد و 

به سمت و سوی درست هدایت می کند.
از  محیطی  اطالعات  میزان  رسد  می  نظر  به   
طرق مختلف از جمله فضای مجازی و دوستان 
و همساالن که جزئی از محیط و اجتماع هستند 
و تاثیر به سزایی دارند و با تبادل اطالعات زمینه 
ساز بروز زودرس پدیده بلوغ را فراهم می کنند. 
پس بنابراین محیط چه به شکل فیزیکی و چه به 
شکل روانی می تواند این پدیده را زودتر از موعد 

در فرزند ما شکل دهد.
و  آموزش  که  مهمی  نقش  با  می رود  انتظار 
این  برای  دارد  افراد  تربیت  و  تعلیم  در  پرورش 
مربوطه  کارشناسان  نظر  با  برنامه هایی  مساله 
داشته باشد، این نقش در ابعاد مختلف می تواند 
به  این پدیده  خود را نشان دهد هم در هدایت 
سمت و سوی درست و هم نقش اجتماعی و به 

اهمیت  از  روابط همساالن که خود  ویژه اصالح 
ارائه  دیگر  طرف  در  است.  برخوردار  ویژه ای 
برنامه های آموزشی که فرزند ما را برای رو به رو 
شدن با چنین مساله ای مجهز کند، می تواند نقش 

فعالی را داشته باشد.
به نظر می رسد با توجه به تغییراتی که گفته 
شد )سبک زندگی به طور کلی( تا حدی رو به رو 
شدن با چنین پدیده ای ناگزیر است؛ اما باال بردن 
آگاهی همه اقشار جامعه و به ویژه در راس آنها 
نهاد خانواده در مورد تحول و ویژگی های تحول، 
استفاده  صحیح،  ارتباط  برقراری  فرزند،  درک 
رو،  پیش  شرایط  و  امکانات  از  جا  به  و  درست 
فراهم کردن فرصت های تخلیه انرژی هیجانی به 
شکل درست و... می تواند آسیب های این پدیده 
را به حداقل برساند و تهدید ها را به فرصت تبدیل 

کرد. 
قالب های  در  تواند  می  خانواده ها  برای  آموزش 
متعدد ارائه شود؛ در یک طرف خانواده هایی که 
به  رو  پدیده  این  با  هنوز  و  دارند  فرزند کوچک 
الزم  اطالعات  کسب  با  می توانند  و  نشده اند  رو 
طرف  در  شوند،  رو  به  رو  پدیده  این  با  مفید  و 
فرزندان شان  که  دارند  قرار  خانواده هایی  دیگر 
وارد این مرحله شده اند و آگاهی الزم را در نحوه 
برخورد ندارند و یا خانواده هایی که به دلیل این 
مساله دچار بحران شده اند. در هر صورت آموزش 
خانواده مبتنی بر ارتباط صحیح والدین فرزند و 
خانواده درمانی می تواند کمک کننده باشد و این 
خانواده ها سعی کنند از راهنمایی روانشناسان و 

مشاوران استفاده کنند.

پدیدهیبلوغزودرسوپیشگیریازانحرافجنسِیکودکانونوجوانان

گنجشک ها 
با ارزن روپایی نمی زنند!       سميرا سرچمی

و  راهکارهـا  بـا  اوقـات  گاهـی    
نادرسـت  بـه دنبـال آن رفتارهـای 
نـه تنهـا مسـاله ای حـل نمی شـود 
بلکه مشـکلی بـه مشـکالت موجود 
اضافـه مـی شـود از جملـه ترویـج 
ازدواج در سـن پاییـن بـدون توجه 
بـه ابعـاد مسـاله. والدیـن در فرزند 
تعـادل  حـد  معمـوال  پروری شـان 
و  یـا سـهل گیر هسـتند  ندارنـد  را 
آن هـا  دوی  هـر  کـه  سـختگیر  یـا 

باشـد.  آسـیب زا  می توانـد 

      سميرا سرچمی

آهن آالت دست دوم و انواع ضایعات
 شما را با باالترین قیمت در محل  خریداریم.
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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 7 ، واحد 1 
0 9 1 3 1 4 1 0 1 2 9   - 3 2 6 5 8 3 1 6 تلفــن: 

    آگهی مناقصه عمومی جابجایی ضایعات کارخانه 
   ذوب و ریخته گری در داخل مجتمع )سایت سیرجان(

    دومرحله ای »شماره 39-00-خ«
شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه  جابجایی ضایعات کارخانه ذوب و 

ریخته گری در داخل مجتمع )سایت سيرجان( خود اقدام نماید؛ 
لذا از شرکت های دارای حداقل دوسال سابقه باربری، دارای ماشين آالت ملکی و دارای مجوز باربری که 
بومی شهرستان سيرجان می باشند، دعوت به عمل می آید حداکثر تا تاریخ 1400/10/25، پاکات خود را به 

آدرس مندرج در اسنادمناقصه ارسال نمایند.
شرکت های متقاضی می توانند جهت اطالع از چگونگی تنظيم پيشنهاد فنی و مالی و سایرشرایط مناقصه، 
اسناد و مشخصات موضوع مناقصه را از طریق مراجعه به آدرس اینترنتی www.sjsco.ir قسمت 

خرید  و فروش - مناقصه ها دریافت نمایند.
*اسناد و مدارک: 

1-درخواست رسمی با ذکر شماره و موضوع مناقصه) اعالم آدرس ایميل، شماره تماس تلفن ثابت و همراه 
الزامی است. (

2-اساسنامه و مدارك ثبتی. ) شماره ثبت، کد اقتصادی و شناسه ملی، گواهی ثبت، گواهی آخرین تغييرات 
و ... ( )مجددا تاکيد ميگردد شرکت پيمانکار باید بومی شهرستان سيرجان باشد(

3-رزومه، سوابق اجرا و نمونه قراردادها و توافقنامه های انجام شده مرتبط با موضوع مناقصه.)قرارداد و 
رزومه ارسالی باید مربوط به سال 95 تا کنون و مرتبط با موضوع مناقصه باشد(

4-مدارك و مستندات توان مالی با اسناد و مدارك مثبته.
5-گواهی اعالم رضایت کارفرمایان قبلی در خصوص خدمات مذکور در موضوع مناقصه.

6-دانلود،تکميل وارسال فرم »خوداظهاری تامين کنندگان« از نشانی اینترنتی SJSCO.IR قسمت خرید وفروش
*شرایط :

1-محل اجرا؛ شهرستان سيرجان، کيلومتر 50 جاده سيرجان-شيراز، کيلومتر 3 جاده اختصاصی گل گهر - 
شرکت مجتمع جهان فوالد سيرجان می باشد.

2-ارائه اسناد و مستندات مذکور هيچگونه حقی برای متقاضيان ایجاد نمی کند.
3-شرکت مجتمع جهان فوالد سيرجان در قبول یا رد هر یک از پيشنهادات مختار می باشد.

4-جهت کسب اطالعات بيشتر با شماره 09139964877 تماس حاصل نمایيد.)پاسخگویی در ساعات اداری (
5-هزینه چاپ آگهی، بر عهده برنده مناقصه می باشد.

واحد رخیدخدمات مجتمع جهان فوالد سیرجان



شماره677
15دی1400 ورزش

6 به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان سیرجان به نقل از هیات فوتبال،سرپرست 
هیات فوتبال سیرجان در پایان دوره مربیگری فوتبال D آسیا و فوتسال سطح یک ایران گفت؛ 
امسال مجوز ۵ دوره آموزشی دریافت کردیم که ۳ دوره ی آن را تا به امروز برگزار کرده ایم 
و ۲ دوره دیگر نیز طی ماه آینده داریم. رسول بلوردی گفت: دوره ی مربیگری A بانوان آسیا 
را فرصتی کم نظیر برای فوتبال سیرجان دانست و گفت؛ این سطح کالس  در مراکز استان ها 
برگزار می شود و برای اولین بار در بهمن ماه، سیرجان میزبان مربیان بانوی سراسر کشور است.

۴۰ مربی 
سیرجانی ارتقا 

یافتند

دعوت بازیکنان فوتبال تیم شهرداری به اردوی تیم ملی
اردوی آماده سازی تیم ملی فوتبال بانوان از روز سه شنبه ۱۴ دیماه در جزیره کیش آغاز شد. به گزارش مدیریت ارتباطات 
شهرداری سیرجان، مریم ایراندوست سرمربی تیم ملی فوتبال بانوان ۲۶بازیکن را به اردوی کیش فراخواند و عارفه السادات 
سیدکاظمی، فاطمه امینه برازجانی، ملیکا متولی و افسانه چترنور از تیم فوتبال بانوان شهرداری سیرجان به این اردو دعوت شدند 
که هیچ کدام سیرجانی نیستند. گفتنی است آخرین اردوی آماده سازی تیم ملی فوتبال بانوان پیش از اعزام به رقابت های جام 

ملت های آسیا ۲۰۲۲ هند، از ۱۴ تا ۲۳ دیماه جاری به میزبانی سازمان منطقه آزاد کیش برگزار می شود.

گروه ورزش : محمد تقي ابوالهادي؛ وکیل پایه یک 
انظباطي  کمیته  راي  پرونده  مورد   در  دادگستري 
علیه باشگاه گل گهرگفت: کمیته انضباطی فدراسیون 
باشگاه  علیه  رایي  ۲۵آذر،  تاریخ  در  کشور  فوتبال 
عالوه  آن  موجب  به  که  کرد  صادر  سیرجان  گل گهر 
به  بازی  فوتبال گل گهر در سه  تیم  نقدی،  بر جزای 

صورت ۳برصفر بازنده اعالم شد.
اریک باگناما، بازیکن »غیرمجاز« نیست

حسب ماده ۶۲ مقررات فدراسیون فوتبال، استفاده از 
بازیکن غیرمجاز ممنوع می باشد. این درحالي ست که 

اریک باگناما، بازیکن »غیرمجاز« نیست.
و  نقل  مقررات   ۲۴ و   ۲۳ بندهاي  حسب  چراکه 
که  است  شخصي  خارجي  مجاز  بازیکن  انتقاالت، 
است  غیرایراني  ملیت  و  پاسپورت  شناسنامه،  داراي 
که در دوره زماني مجاز به استخدام باشگاه در می آید. 

که این بازیکن همه این شرایط را دارد و مشمول ماده 
۶۱ نمی شود.

بازیکنان  جذب  دستورالعمل  در  صورت  هر  در 
خارجی، بازیکن آفریقایي باید حداقل در دوساِل اخیر، 

چهار بازی ملی داشته باشد.
تیم  بازیکناِن  از  یکی  انضباطی،  کمیته  گفته ی  به 
گل گهر به ناِم اریک باگناما اهِل افریقا این شرایط را 
نداشته ودر نتیجه این باشگاه با این مجازات سنگین 
روبرو شده است. صرف نظر از صحت و سقم آن، در 

این مجال چند مطلب قابل تامل است:
 شاید امکان داشت که در زماِن ثبت نام، این شرایط 
به دقت مورد بررسی قرار  نام،  توسط مسئوالِن ثبت 

می گرفت تا این مشکل ایجاد نشود.
 ادعای جعلی بودن مدارک هم مطرح شده که صرف 
به  است،  نشده  ثابت  قضایی  مراجع  در  اینکه  از  نظر 
که  همانطور  و  نبوده  مقصر  باشگاه  که  می رسد  نظر 
نشدند،  متوجه  نام  ثبت  زمان  در  مربوطه  مسووالن 

لذا  نبودند.  اشتباه  این  متوجه  هم  باشگاه  مدیران 
باشگاه، ممکن  به مجموعه ی  تعمیم خطای یک فرد 
است با اصل شخصی بودن مجازات ها تعارض داشته 

باشد.
انضباطی  مقررات   ۱۰۷ و   ۹۴ مواد  در  اینکه  مضافاً 
نظر  در  مجازات  تعلیق  و  تخفیف  جهات  فدارسیون، 
گرفته شده است. با این توضیح که با توجه به شرایط 
و اوضاع و احوال، با رعایت اصل انصاف، این مجازاِت 

سنگین و کم سابقه تعدیل گردد.
باتوجه  و  نبوده  قطعی  صادره  رای  اینکه  به  نظر 
کمیته  که  است  امید  باشگاه،  تقصیر  اثبات  عدم  به 

استیناف، تجدیدنظر اساسی به عمل آورد.
نظر رییس کمیته استیناف در مورد کسر امتیاز

استیناف  کمیته  رییس  صالحي؛  اعالم  دنبال  به 
گل گهر   کردن   بازنده  بر  مبني  اولیه  راي  نباید  که 
بالفاصله در جدول اعمال می شد برخي نقطه نظرات 
حقوقي در مقابل این نظریه ایجاد شد که از یک سو 

براتي رییس قبلي کمیته تطبیق مقررات  معتقد بود 
که در ماده ۱۱۲ انضباطي ایران و بند یک ماده ۶۱ 
انضباطي فیفا  آمده که آرا انضباطي به جز در موارد 
مالي داراي اثر تعلیقي نیست از طرف دیگر هوشنگ 
نصیرزاده؛ کارشناس حقوقي معتقد است که بر طبق 
بند ۲ ماده ۶۱ انضباطي فیفا هرگاه راي بدوي صادر 
توقف  تقاضاي  می تواند  راي  از  متضرر  شخص  شد 
راي نیز داشته باشد و دستور توقف می تواند از طرف 
استیناف  عضو  قدیمی ترین  یا  رییس  نایب  یا  رییس 
هم پذیرفته شود. و لذا از آنجا که باشگاه گل گهر در 
دفاعیات خود تقاضاي توقف اجراي راي را داشته لذا 
نباید راي بدوي در جدول اعالم میشد نصیرزاده ادامه 
داد بیانات رییس استیناف اتفاقاً مطلب جدیدي را در 
اجراي  آنکه  بر   مبني  میدهد  آموزش  ورزش  حقوق 
و  نیست  صد  در  صد  طور  به  بدوي  تنبیهات  فوري 
قانونگذار این حق را داده است که شخص متضرر از 
اجراي  توقف  درخواست  دفاعیه  الیحه  کنار  در  راي 

اوال  باید  اجرایي  عوامل  پس  باشد  داشته  هم  را  آن 
هفت روز اول را هیچ اقدامی  نکنند و منتظر استیناف 
خواهي متضرر باشند و پس از ارسال الیحه و پرونده 
به استیناف اگر تجدید نظر خواه درخواست توقف را 
داشت که هیچ اقدامی در تغییر جدول نباید انجام شود 
موقتا  نبود حاال جدول  توقف حکم  اگر درخواست  و 

تغییر پیدا می کنند.
پس نظر رییس استیناف کامال منطقي بود و می گفت 

اجازه بدهید پرونده نزد ما بیاید ببینیم دستور توقف 
راي را دارد یا خیر؟ آنگاه در جدول اعمال کنید که 

کامال با بند ۲ ماده ۶۱ فیفا مطابقت دارد.
اما گفتني است تمامی  این کش و قوس ها ادامه دارد 
از مسوولین  این است که هیچ یک  نکته جالب  ولي 
برخوردي  موضوع  این  عاملین  با  تاکنون  گل گهر 
نکردند و کماکان همکاري با متخلفین ادامه دارد که 

این هم در نوع خود جالب است.

تساوی فوتبال بانوان شهرداری سیرجان پس از یک فصل و نیم در لیگ 
این را داشت که  ایران درصورتی رقم خورد که کمتر کسی تصور  برتر 

یاران جهان نجاتی در خانه با تساوی متوقف شوند.
ملی  بازیکن  ، شش  داشت  اظهار  بازی  این  پایان  در  جهانجاتی  مریم 

پوشان ما با تب بسیار باال  بازی کردند!
بازی  از  ادامه داد: تیم ملی بزرگساالن چهل و هشت ساعت قبل  وی 

هفته هفتم لیگ به ملی پوشان واکسن آسترازیکا تزریق کرده است! 
مقابل  تساوی  از  پس  سیرجان  شهرداری  بانوان  فوتبال  تیم  سرمربی 
از  و  گفت  خود  بازیکنان  سالمتی  مطلوب  نا  وضعیت  از  البرز  نماینده 

برنامه ریزی فدراسیون گالیه داشت. 
وی ادامه داد: شش بازیکن تیم ما حدود به ۱۴ روز است در اردو تیم 

ملی بودند. 
رقیه  برازجانی)مدافع(  فاطمه   ، متولی  ملیکا  )گلر(  سیدکاظمی  عارفه 
جالل نسب )هافبک( شبنم بهشت و افسانه چترنور )مهاجم ( از اواخر 
آذر ماه به اردو تیم ملی دعوت شدند این بازیکنان روز سه شنبه ۷ دی 

ماه بازیکنان ملی پوش در اقدامی عجیب از سوی کادر پزشکی  بدون 
هیچ هماهنگی با باشگاه اقدام به تزریق دوز سوم واکسن آسترازینکا به 
بازی  البرز  امروز مقابل نماینده  این در صورتی بود که  بازیکنان کردند 
میدان  به  درد   بدن  و  باال  تب  در  بازیکن  این شش  و  داشتیم  سختی 
بازیکنان ما کیفیت فنی الزم را نداشته  رفتند که همین سبب شد که 

باشد. 
بایست ۱۴ دی روز سه شنبه  بازیکنان می  افزود:  ادامه  جهانجاتی در 
دوباره به اردو تیم ملی بروند و تا ۱۷ بهمن در اختیار تیم ملی باشند،آیا 
بهتر نبود در راستای همکاری باشگاه ها با تیم ملی آنها هفته آینده به 
بازیکنان واکسن می زدند؟ نه ۴۸ ساعت مانده به بازی لیگ !واقعا چه 

کسی پاسخگو تصمیماتت این چنینی باشند. 
این در صورتی است که دیگر باشگاه ها  لیگ از جمله دو باشگاه خاتون 
بم و سپاهان به این مسئله اعتراض کردند و ماهم معترض هستیم و این 

موضوع را کتبا به سازمان لیگ  اعالم می کنیم.

رایکمیتهانضباطیعلیهباشگاهگلگهرسیرجانپابرجاست

پرونده بازیکن گابنی هنوز برای هواداران نامعلوم است

تیم فوتبال شهرداری سیرجان در خانه متوقف شد

      گروه ورزش

تیم فوتبال آرمان گهر سیرجان که تا 
به اینجا از فصل عملکرد بسیار خوبی 
داشته،در روزی که نه حال فنی تیم 
زیاد خوب بود نه زمین کیفیت باالیی 
حال  در  باران  شدید  بارش  و  داشت 
باریدن بود، حریف پارس جنوبی جم 
به  هرچه  گل  دریافت  از  بعد  و  نشد 

دروازه روزبه سینکی فشار وارد کرد موفق نشد از سد محکم دفاعی این تیم و 
البته خروج های عالی و شجاعانه روزبه، عبور کند و نهایتا با نتیجه یک بر صفر 

برابر نماینده جم شکست خورد.
در این دیدار خط جلو تیم آرمان گهر توان الزم را نداشت و در مصاف های تک 

به تک و البته توپ های بلند برابر مدافعان پارس ناکام میدان بودند.
البته ناگفته نماند این نتیجه در حالی به دست آمد که آرمان گهر ۶ بازیکن 
موسوی،  سجاد  وزیری پناه،  علی  دهقان،  رضا  قربان خانی،  علی  خود  اصلی 
مرتضی نگهداری و ایمان رازانی را به دلیل مصدومیت و علی دهقان را به دلیل 

محرومیت در اختیار نداشت.

باخت در جم زیر بارش شدید باران
حانیه اسالمی بانوی کرمانی به اردوی تیم کامپوند دانشجویان دعوت شد.

حضور  با  دانشجویان  ملی  تیم  انتخابی  و  کامپوند  ملی  تیم  انتخابی  مسابقات 
حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان، مریم کاظمی پور معاون بانوان وزارت ورزش، 
کمان،  با  تیراندازی  فدراسیون  رئیس  شعبانی بهار  علوم،  وزیر  معاون  داداش پور 
بشیریان رئیس فدراسیون ورزش های همگانی در سایت تیراندازی با کمان برگزار 

شد.
در این مسابقات ۴۶ کماندار در بخش بانوان و ۶۵ کماندار در بخش آقایان با هم 

به رقابت پرداختند.
در پایان ۶ دانشجوی برتر در بخش بانوان و ۶ دانشجوی برتر در بخش مردان به 
اردوی تیم دانشجویان دعوت شدند تا در نهایت از بین این افراد سه نفر در بخش 
آینده  سال  در  چین  یونیورسیاد  مسابقات  در  مردان  بخش  در  نفر  سه  و  بانوان 

شرکت کنند.
حانیه  فائزه جعفریان،  زاده،  عاشق  بیتا  وند،  سلیمانی  فرین  ترتیب، سیده  بدین 
اسالمی)کرمان(، فاطمه عزیزی، پریسا سپاهانی در بخش کامپوند بانوان و کیارش 
فرزان، آرمین پاکزاد، امیرمحمد قربان زاده، حسین هادی نیا، رضا دهپور در بخش 

کامپوند مردان به اردوی تیم ملی دعوت شدند.
تیم ملی کامپوند ایران هم خود را برای بازی های آسیایی ۲۰۲۲ آماده می کند.

دعوت دانشجوی کرمانی به اردوی تیم ملی کامپوند

خبــر

لوله بازکنی اعتماد
بازکردن لوله های فاضالب توالت ، آشپزخانه و . . .

6216 669 0913- رضایی

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

09135320842-09132794372

آگهي فراخوان شناسایي و ارزیابی شرکت ها 
به شماره 1400/13/ف )نوبت دوم(

شرکت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد به منظور»بومي سازي تپ چنجر غیر 
مکانیکی on load  با سطح ولتاژ 7 کیلوولت« مطابق با اطالعات موجود نمونه خارجی، اقدام به 
شناسایی و ارزیابی شرکت هاي دانش بنيان واجد شرایط نماید. لذا کليه متقاضيان مي توانند 
جهت اخذ اسناد فراخوان شناسایي و ارزیابی شرکت ها و سازندگان )دانش بنيان( به آدرس 
دانلود  مزایده  و  مناقصه  بخش  از  را  مذکور  اسناد  و  مراجعه    WWW.GEG.IR الکترونيکي 
نمایند و پاکت خود را که حاوي مدارك خواسته شده جهت شناسایي و ارزیابي مي باشد، حداکثر 
تا تاریخ یکشنبه مورخ 1400/10/26 به نشاني دفتر کميسيون معامالت مجتمع و یا  دبيرخانه 
دفتر مرکزی تهران تحویل نمایند. شرکت در فراخوان حاضر و ارسال پاکت هيچگونه حقی جهت 

ارجاع کار ایجاد نمی نماید.
                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

اداره پُست سيرجان
جهت توزیع بسته های پستی

از 2 نفر نيرو آقــــا 
دعوت به عمل می آید.

مراجعه حضوری به آدرس: 

ابتدای خيابان ابن سينا، اداره پست
مراجعه ساعت 

7:30 صبح تا 13:30 بعد از ظهر

در اجرای قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید عرضه مسکن بدینوسیله به اطالع می رساند در اجرای این قانون طبق بند 2 
ماده 1 این قانون مورد تقاضای آقای علیرضا حافظی قهستانی فرزند ابراهیم به شناسنامه 2 کد ملی 3071716524 صادره از سیرجان  شش دانگ 
خانه پالک 1276 فرعی از 1914 اصلی واقع در هماشهر بخش 38  به مساحت 35/3  متر مربع  رای 10109-1400/10/12 که پس از رسیدگی 
هیات حل اختالف موضوع ماده 7 آیین نامه اجرایی قانون فوق الذکر رای به صدور سند صادر نموده، بدینوسیله به اطالع عموم می رساند ظرف 
مدت 20روز از تاریخ انتشار و الصاق این آگهی چنانچه کسی به تقاضای نامبرده معترض است اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد سیرجان  
تسلیم و از تاریخ تسلیم ظرف مدت یک ماه دادخواست اعتراض بر ثبت به مرجع صالح قضایی تسلیم و گواهی مربوطه را به اداره ثبت اسناد  
سیرجان ارائه نماید. چنانچه ظرف مدت 20 روز از انتشار آگهی اعتراض نرسد و یا معترض ظرف یک ماه از تاریخ اعتراض گواهی تنظیم دادخواست 
به مرجع صالح قضایی را ارائه ننماید. سند مالکیت به نام متقاضی صادر و تسلیم می گردد.  م الف 1393  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1400/10/15

محمد  آرمانپور- ریيس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سيرجان

آگهی رای هيات

برگ واگذاری یک قطعه زمين واگذاری بنياد مسکن
 21 قطعه   38 بخش  دهسراج  روستای  پاریز  بخش 
فرعی از 1904فاز سه به مساحت 375 مترمربـــــع
به شمــاره پروانــــه 262/س/96 صــدور پروانـــه
 1396/9/20 کد5 بنام رضا آخوندی زاده کرانــی

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 



دستگیری چهار نفر از عامالن تیراندازی در سیرجان 
سرپرست فرماندهی انتظامی  سیرجان از دستگیری چهار نفر از عامالن تیراندازی 
توسط ماموران انتظامی در این شهرستان خبر داد .سرهنگ منصور رمضان نژاد  اظهار 
داشت پس از اعالم مرکز ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک مورد نزاع و تیراندازی در روستای 
سلیمانیه این شهرستان موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی قرار 
گرفت .وی افزود ماموران کالنتری ۱۷ با حضور به موقع در محل دو نفر از عامالن نزاع 
و تیراندازی را دستگیر کردند و دو نفر از متهمان پیش از حضور ماموران از محل متواری 
شده بودند. سرهنگ رمضان نژاد خاطرنشان کرد: پس از گذشت ۲۴ ساعت با تحقیقات 
تخصصی و بررسی های به عمل آمده توسط پلیس امنیت عمومی  ۲ نفر متهمان متواری 
که از عامالن تیراندازی این درگیری بودند شناسایی و پس از هماهنگی با مقام قضایی 

در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر و از مخفیگاه آنها یک اسلحه شکاری کشف شد .

کشف کاالی قاچاق از وانت پیکان در سیرجان
به  لوازم خانگی قاچاق  از کشف  انتظامی شهرستان سیرجان   سرپرست فرماندهی 
ارزش ۳ میلیارد ریال در بازرسی از یک دستگاه خودروی وانت پیکان در محور سیرجان 
شهربابک خبر داد .سرهنگ منصور  پلیس بیان داشت ماموران پلیس امنیت اقتصادی 
این کنترل خودروهای عبوریس در محور سیرجان شهربابک به یک  این فرماندهی 

دستگاه خودروی وانت پیکان مشکوک و موضوع را تحت بررسی قرار دادند .
وی افزود در بازدید از این خودرو تعداد ۱۶ قلم لوازم خانگی فاقد هرگونه مدارک 
مثبته گمرکی که به صورت قاچاق تهیه شده اند کشف شد سرپرست فرماندهی انتظامی 
شهرستان سیرجان ارزش این محموله مکشوفه را برابر ارزیابی کارشناسان مربوطه سه 
میلیارد ریال اعالم کرد و گفت در این رابطه دو نفر دستگیر و برای انجام اقدامات قانونی 

تحویل مرجع قضایی و اموال قاچاق نیز توقیف و به اداره تعزیرات انتقال داده شدند.

برنده شدن در قرعه کشی همراه اول و برنامه های 
صدا و سیما ترفند کاله برداران است

پرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان سیرجان گفت: شهروندان هوشیار باشند برنده 
شدن در قرعه کشی همراه اول و برنامه های مطرح رادیویی و تلویزیونی یا برقراری 
 تماس تلفنی از طریق شبکه های اجتماعی و ارسال پیامک ترفند کالهبرداران است .

شهروندان  از  تعدادی  گذشته  روز  چند  :در  افزود  نژاد  رمضان  منصور  سرهنگ 
که  کرده اند  اعالم  مراجعه  فرماندهی  این  های  یگان  به  داشتن شکایت  با  سیرجانی 
برنده شده  اول  قرعه کشی همراه  داشته که در  اعالم  و  تماس گرفته  آنها  با  فردی 
با جلب  و  است  کرده  واریز جایزه درخواست  برای  را  کارت شهروندان  و شماره  اید 
دستور  در  موضوع  بررسی  که  است  شده  کالهبرداری  آنها  از   ، شهروندان  اعتماد 
است. شده  آغاز  مجرمین  دستگیری  برای  شهرستان  این  فتای  پلیس  ماموران   کار 

این مقام انتظامی خاطرنشان کرد شهروندان هوشیار باشید کالهبرداری با ترفند تماس 
برنامه  از طریق شبکه های اجتماعی واتساپ و به عنوان برنده شدن در قرعه کشی 
 های مطرح رادیویی و تلویزیونی و یا اپراتورهای تلفن همراه شگرد کالهبرداران است .

سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان سیرجان درپایان به شهروندان توصیه کرد :از 
دادن اطالعات کارت بانکی خود به ویژه پیامک های مربوط به درخواست رمز را به هیچ 

عنوان در اختیار دیگران قرار ندهند.

خبرحوادث

شماره677
15دی1400 رویداد

7
خبــر

مهر: محمد صابری  اظهارداشت: متأسفانه ساعت یک بامداد بر اثر تصادفی که در جاده باغین روی 
داد شاهد بروز یک حادثه بودیم که ۵ دستگاه آمبوالنس به محل حادثه اعزام شدند. این اتوبوس از 
مشهد عازم بندرعباس بوده است. وی افزود: با همکاری عوامل هالل احمر و با آزاد سازی مجروحان، 
کار اعزام آنها به بیمارستان های شهر کرمان در کوتاه ترین زمان ممکن انجام شد. صابری ادامه داد: دو 
مرد ۲۸ و ۲۰ ساله در لحظه تصادف جان باختند و ۹ مرد و ۸ نفر از مصدوم شده تند که حال عمومی 

مصدومان مساعد است.

برخورداتوبوسبا
کامیوندرباغین۲
کشتهو17مصدوم
برجایگذاشت

 اومیکرون اطفال را بیش تر بیمارستانی می کند 
فردای کرمان: دبیر کمیته علمی کشوری کرونا با بیان اینکه تلفیق دو سویه دلتا و اومیکرون فعال وجود ندارد، گفت: »اومیکرون در کشورهایی 
که گسترش وسیع تری داشته، بیش تر سنین پایین را مبتال کرده است و در برخی کشورها حتی آمار ابتال و بستری اطفال را به ۳۰ درصد رسانده 
است دکتر حمیدرضا جماعتی افزود: »به همین دلیل، واکسیناسیون سنین ۵ تا ۱۱ سال ضرورت دارد«.  وی با بیان اینکه اکنون در بیمارستان ها 

مشکلی برای پذیرش بیماران وجود ندارد، اظهار کرد: »تاکید فعلی ما بر رعایت پروتکل ها و تشویق مردم به واکسیناسیون دز سوم است«.
وی درباره شیوع سویه های جدید کرونا از جمله دلمیکرون نیز گفت: »دلمیکرون یک بحث تئوریک است که هنوز از مجامع علمی و محققین 

کشورهایی که شیوع بیش تری از اومیکرون را داشتند، گزارش نشده است«. »تلفیق دو ویروس دلتا و اومیکرون فعال وجود ندارد«.

سال پیش باغ وحش سیرجان در نزدیکي 
هما شهر توسط فردي که شاید مي خواست 
براي شهرش کاري کند افتتاح شد، مکانش 
و  داشت  آب  نه  اما  بود،  وحش  باغ  شبیه 
نه برق و نه برخي امکانات. در همان زمان 
تعدادي حیوان به این مکان منتقل شدند 
اما   بعد گذشت مدت زماني این حیوانات 
از چرخه خارج شدند تنها بازمانده حیوانات 
این باغ وحش  فقط یک شیر نحیف مانده 

و یک جبیر. 
 این شیر که تنها بازمانده چهار شیر باغ 
فعاالن  فشار  از  بعد  است  کرمان  وحش 
محیط زیست براي تنگي قفس در نهایت 
مسووالن باغ وحش کرمان را مجبور کرد 
هماشهر  وحش  باغ  به  را  آنها  از  یکي  تا 
سیرجان انتقال دهند. سه شیر دیگر، همین 
تلف  جا  همان  و  نیاوردند  شانس  هم  قدر 
شدند و دیگري به علت بیماري تاب نیاورد 
حال این روزها  و بعد از سر و صداي زیاد 
انجمن های حمایت از حیوانات، صاحب باغ 
وحش سیرجان بعد از چندین تذکر از سوي 
محیط زیست به دادسرا احضار شد. حاال دو 
راه براي این شیر پیش رو گذاشتند؛ انتقال 

به کرمان یا یوتانایز )مرگ بدون درد(.
به  درمان  براي  قبل  روز  چند  را  جبیر 

محیط زیست منتقل کردند. 
طبق گفته  دامپزشک این باغ وحش دو 
سال قبل در اینجا حداقل چهار گرگ، کل 
و بز و قوچ و میش و بزمجه و همین طور 
اینکه  عقاب طالیي و دال سیاه هم بود و 

این حیوانات چه شدند؟
اما کوهپایه به عنوان دامپزشک که مدرک 
مرتبط با حیات وحش دارد،  نظر دیگري 
از  قبل  سال  سه  که  بازدیدي  در  او  دارد. 
ارزیابي  را  این شیر  و  این مجموعه داشته 
را ۱۲  شیر  دندانهایش سن  روي  از  کرده 
سال تخمین زده. با احتساب این سه سال  
احتماال این که شمایل ظاهریاش دو برابر 
آن را نشان میدهد حاال شیر باید ۱۵ سال 

داشته باشد 
معتقد  کوهپایه 
شیر  این  که  است 
درمان  محل  در  اگر 
حتمي  مرگش  نشود 
که  طور  همان  است: 
فضاي  فیلم هاي  در 
شده  پخش  مجازي 
شیر بیماري پیکا دارد. 
چون زماني که گوشت 
ریختند،  جلوش 
خورد.  را  سنگ 
به  چشمانش  بینایي 
ویتامین  کمبود  دلیل 
وي  رفته.  دست  از 
میشود  است   امیدوار 

درمانش کرد. اما اگر بیهوش  و به کرمان 
براي درمانش منتقل شود تلف مي شود اما 
باید حیوان را همین جا درمان کنیم بعد به 

کرمان انتقالش دهیم. 
وي گفت: اگر اجازه دهند درمان را شروع 
یک کیس خوب  بخواهند  اگر  اما  میکنم، 
براي دانشکده جور کنند، به کرمان انتقالش 
از مردنش یک اسکلت خوب  دهند و بعد 

براي سالن آناتومي دانشگاه تهیه کنند.
محیط  حفاظت  کل  اداره  رسمي  پاسخ 
زیست استان در خصوص اخبار منتشره در 
فضاي مجازي در مورد تنها گونه موجود در 

باغ وحش سیرجان: 
فضاي  در  منتشره  گزارشات  اساس  بر 
در  مجازي  فضاي  و  ها  دررسانه  مجازي 
باغ  وضعیت  و  شیر  قالده  یک  خصوص 
محیط  اداره کل حفاظت  وحش سیرجان 
زیست استان از تعطیلي مجموعه باغ وحش 

خبر داد.
و  طبیعي  محیط  معاون  غفاري  مهندس 
بیان  این خصوص  استان در  تنوع زیستي 
وحش  باغ  مجموعه  در  که  شیري  داشت: 
سیرجان نگهداري مي شود آخرین بازمانده 

از  شیرهایي است که چندین سال در باغ 
وحش متعلق به شهرداري کرمان نگهداري 
مي شده اند. با توجه به کوچک بودن فضاي 
و  کرمان  وحش   باغ  در   شیرها  زیستي 
این  کرمان  شهرداري  وحش  باغ  تعطیلي 
در  نگهداري  منظور  به  صرفا  مسن  شیر 
فضاي مناسب تر به باغ وحش آقاي دري 
در سیرجان منتقل شد و در آخرین بازدید 
اداره نظارت بر حیات وحش استان وضعیت 

جسماني شیر مناسب گزارش شد. 
هاي  ماه  طي  متاسفانه  افزود:  ایشان 
به  دري   آقاي  اظهارات  اساس  بر  گذشته 
دلیل اینکه سارقین وارد محوطه باغ وحش 
اند  کرده  وارد  را   خساراتي  و  شوند  مي 
نیز ظاهرا  باغ وحش  از  حیوانات  تعدادي 
غیر  و  موضوع  پیگیري  که  اند  نموده  فرار 
استاندارد بودن باغ وحش و بررسي تعطیلي 
کامل آن در دستور کار اداره کل قرار مي 
جهت  الزم  اقدامات  و  مکاتبات  و  گیرد 
جبران خسارات و ضرر و زیان حیوانات و 
همچنین ساماندهي تنها حیوان موجود ) 

شیر( صورت پذیرفته است.
  حسب وظیفه قانوني، اداره کل حفاظت 

محیط زیست استان که نظارت بر عملکرد 
باغ وحش  ها را بر عهده دارد با هماهنگي 
انجام شده با مراجع محترم قضایي  و  با 
به  بازدید  باغ وحش  از  دامپزشک   حضور 
عمل مي اورند و  وضعیت شیر مورد بررسي 

قرار مي گیرد. 
و  حفاظت  اداره  رئیس  پورسینا  مهندس 
مدیریت حیات وحش و موزه تاریخ طبیعي 
در خصوص آخرین اقدامات انجام شده بیان 
به علت  باغ وحش سیرجان   داشت: شیر 
کهولت سن و عدم توانایي آن در تغذیه و 
احتماال بیماري دچار ضعف و الغري شده 
با  گردید  تاکید  حاضر  حال  در  که  است 
حیوان،  دندان  و  دهان  مشکالت  به  توجه 
تغذیه آن با گوشت به صورت چرخ شده  و 

مکمل هاي غذایي صورت پذیرد
باغ  وضعیت  به  توجه  با  افزود  ایشان 
وحش سیرجان و وضعیت شیر با سازمان 
حفاظت محیط زیست در خصوص معرفي 
یک مرکز مجاز پیگیري هاي الزم را انجام 
داده ایم و در صورت تمایل مراکز نگهداري 
مجاز واگذاري آن را با توصیه دامپزشکان 
در دستور کار قرار داده ایم اما  بر اساس 

اظهارت کارشناسان و دامپزشکان  به دلیل 
نمودن  بیهوش  ریسک  باالي حیوان،  سن 
انتقال زیاد است و ممکن است  آن جهت 
بیهوشي منجر به تلف شدن  حیوان گردد. 
زنده  زمان  تا  مجبوریم  صورت  آن  در  که 
ماندن حیوان، آنرا در شرایط  استاندارد در 
همین محوطه و با نظارت بیشتر  در فضاي 
نگهداري  دارد  وجود  که  مناسبي  زیستي 

کنیم.
ایشان در مورد اظهارات دامپزشک مستقر 
در شهرستان سیرجان افزود: تصمیمات در 
خصوص انتقال، بیهوشي و مرگ آرام یک 
حیوان بایستي توسط یک تیم کارشناسي 
کارشناسي  تیم  این  در  که  پذیرد  صورت 
ازنظرات متخصصین مختلف )محیط زیست 
و دامپزشک )جراحي،داخلي، بیهوشي و....( 
بهره مي بریم و ابتدا راهکارهاي مختلف را 
تصمیم  بعد  دهیم  مي  قرار  بررسي  مورد 
نهایي را اخذ مي کنیم  و تصمیم یک فرد 
و یا قول یک فرد براي این مهم معقول و 

منطقي نیست. 
کل  اداره  طبیعي  زیست  محیط  معاون 
حفاظت محیط زیست استان کرمان ضمن 
تشکر از احساس مسوولیت شهروندان گرامي 
و سازمانهاي مردم نهاد ابراز داشت : از همه 
تقاضامندیم  طبیعت  دوستداران  و  مردم 
از اخبار منتشره  از هر گونه برداشت  قبل 
مسایل  خصوص  در  مجازي،  فضاي  در 
زیست محیطي موضوع رااز طریق این اداره 
پیگیري  کل )شماره تماس ۳۱۲۱۸۰۱۰( 
نمایند و نسبت به صحت و سقم اطالعات 
حاصل  اطمینان  گرفته  صورت  اقدامات  و 
اداره کل حفاظت محیط زیست  و  نمایند 
استان، این اطمینان خاطر را مي دهد که 
کلیه اقدامات قابل انجام در راستاي بهبود 
وضعیت زندگي حیوان کما في السابق در 
و  داشت  خواهد  و  داشته  قرار  کار  دستور 
این  فني در  و  مالي  هیچ گونه محدودیت 

زمینه وجود ندارد.

              شیری که در باغ وحش مانکن شد

آگهی تجدیداول زمایده 17 قطعه زمین با کارربی مسکونی 

 نوبت دومواقع رد استان رکمان شهرستان سیرجان، شهر نجف شهر

بنياد مسکن انقالب اسالمی استان کرمان در نظر دارد 17 قطعه زمين با کاربری مسکونی و با مشخصات ذکر شده در جدول ذیل واقع در شهرستان سيرجان را از طریق برگزاری مزایده کتبی عمومی به 
فروش برساند. لذا کليه متقاضيان می توانند جهت دریافت  اسناد مزایده با مراجعه حضوری به بنياد مسکن شهرستان سيرجان با رعایت کامل دستور العمل های بهداشتی اقدام نمایند. و برای هماهنگی  
و پرداخت هزینه اسناد و بازدید از نقشه ها و موقعيت قطعات مذکور و سایر شرایط مزایده در تاریخ های مشخص شده به بنياد مسکن انقالب اسالمی شهرستان سيرجان واقع در بلوار سيدجمال الدین 

اسدآبادی مراجعه نمایند. در ضمن متقاضيان جهت کسب اطالعات بيشتر می توانند با شماره تلفن: 42302002 بنياد مسکن شهرستان سيرجان ) آقای مهندس سعيدی( تماس حاصل نمایند.
1-نوع فراخوان: مزایده عمومی کتبی اراضی به شرح جدول ذیل

2-زمان دریافت اسناد: از ساعت 10 صبح روز چهارشنبه 1400/10/08 تا ساعت 14 روز شنبه 1400/10/18
3-محل دریافت اسناد: بنياد مسکن انقالب اسالمی شهرستان سيرجان به آدرس فوق

4- آخرین مهلت ارائه پيشنهادات: ساعت 14 روز سه شنبه 1400/10/28 و محل تحویل بنياد مسکن سيرجان
5- زمان بازگشایی پاکات پيشنهاد قيمت:  روز پنجشنبه مورخ 1400/10/30 بنياد مسکن انقالب اسالمی استان دفتر معاون پشتيبانی

مساحت قطعهشماره قطعهمحل وقوع ملکشهرستانردیف
)متر مربع(

شماره مزایدهقیمت پایه کل قطعه)ریال(

314a36010/000/584/0001400/3نجف شهر فاز 1سیرجان1

460192/67/000/162/5601400/3نجف شهر فاز 2سیرجان2

413300/988/000/168/7921400/3نجف شهر فاز 2سیرجان3

30236012/000/528/0001400/3نجف شهر فاز 2سیرجان4

147347/459/000/310/0551400/3نجف شهر فاز 2سیرجان5

633193/256/000/141/9501400/3نجف شهر فاز 2سیرجان6

635a281/758/000/940/0251400/3نجف شهر فاز 2سیرجان7

451b173/776/800/245/6721400/3نجف شهر فاز 2سیرجان8

339251/246/500/081/2801400/3نجف شهر فاز 3سیرجان9

2922506/700/375/0001400/3نجف شهر فاز 3سیرجان10

مساحت قطعهشماره قطعهمحل وقوع ملکشهرستانردیف
)متر مربع(

شماره مزایدهقیمت پایه کل قطعه)ریال(

2562757/003/406/1681400/3نجف شهر فاز 3سیرجان11

802706/100/380/0001400/3نجف شهر فاز 3سیرجان12

452007/480/080/0001400/3نجف شهر فاز 4سیرجان13

3942007/299/600/0001400/3نجف شهر فاز 5سیرجان14

292a171/85/999/926/0201400/3نجف شهر فاز 5سیرجان15

288337/848/000/051/7961400/3نجف شهر فاز 5سیرجان16

116197/766/900/241/9201400/3نجف شهر فاز 5سیرجان17

روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان رکمان



ویترین آخر

آفتاب  نیوز: وزیر بهداشت، بار دیگر، توان علمی و تحقیقاتی 
ایران در مقایسه با غول های تحقیقاتی جهان را در رده های 
باالتر ارزیابی و اعالم کرد که ایران با موفقیت، امواج کرونا را 
پشت سر گذاشته در حالی که باقی کشور ها در این مبارزه 

ناتوان بودند.
برخی جمالتی که بهرام عین اللهی وزیر بهداشت در مراسم 
فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن نورا اعالم کرد به شرح ذیل 

است:
کرونا به رغم همه مشکالتی که در دنیا ایجاد کرد، اما برخی 
ادعای  که  کشور هایی  داد.  نشان  هم  را  جهان  واقعیت های 
پیشرفته بودن داشتند و ادعای قدرت می کردند و اینکه باید در 
تمام جهان حکومت کنند، خود شدیدا درمانده شده اند و اکنون 
می بینید که به رغم همه امکانات روزانه بیش از ۱۰۰۰ مرگ و 
میر دارند و این نشان می دهد قدرتی که اظهار می کردند واقعی 

نبوده و بسیار پوشالی است.
اظهارات بهرام عین اللهی، نه تنها مجموعه ای از اغراق بود، در 
مواردی حتی به اطالعات نادرست هم آغشته شد از جمله اینکه 
وزیر بهداشت، شیوع امیکرون در کشور را بدون افزایش اعالم 
کرد و خبر نداشت که فقط دو ساعت پیش از آنکه اطالعات 
اشتباه درباره تعداد مبتالیان امیکرون اعالم کند، سرپرست 
مرکز اطالع رسانی آمار ۱۵۹ نفری مبتالیان سویه جدید را در 

صفحه توییترش منتشر کرده است.
محمد هاشمی که طی روز های گذشته هم جدیدترین آمار 
نتایج  استناد  به  امیکرون  سویه  از  شده  شناسایی  مبتالیان 
تست های تشخیصی اعالم کرده بود، در صفحه مجازی خود 
درباره آخرین وضعیت شیوع این سویه نوشت: »موارد مثبت 
شناسایی شده امیکرون در کشور تا امروز ۱۱ دی ماه / تهران 
۲۸، بوشهر ۳، هرمزگان ۴۵، مشهد ۳۵، مازندران ۹، بابل ۴، 
اصفهان ۹، زاهدان ۶، یزد ۸، تبریز ۳، شیراز ۲، قم ۳، اراک 
۱، البرز ۱، ارومیه ۱، شهرکرد ۱. مجموع موارد تایید شده / 

۱۵۹ مورد«
این آمار نشان می دهد که ورود بدون نظارت مسافران از مرز 
آبی استان جنوب شرقی و همچنین آزادی و عادی سازی سفر 
و برگزاری تجمعات آیینی و ملی و مذهبی در استان خراسان 
رضوی، باعث شده که حاال مشهد و استان هرمزگان از بابت 
تعداد مبتالیان امیکرون، از تهران سبقت بگیرند در حالی که 
تا امروز و طی دو سال شیوع کرونا در کشور، پایتخت نشینان 
در صدر بی توجهی به پروتکل ها و آمار باالی بستری و مرگ و 
ابتال ایستاده بودند، اما حاال رقبایی در استان خراسان رضوی و 
استان جنوب شرقی و همسایه با کشور های حوزه خلیج فارس 

و افغانستان، گوی سبقت را از ویترین کشور ربوده اند.

       گوناگون

اصلی ترین  از  یکی  مالیات  بهارنیوز: 
گروه های  خصوص  به  مردم  دغدغه های 
به  عموم »دست  اصطالح  به  و  کم درآمد 
دهان« است؛ یعنی آن هایی که درآمدهای 
سرمایه ای  کاالهای  از  منبعث  هنگفِت 
مقررات  نوع  هر  از  رونمایی  با  و  ندارند 
نرخ های  افزایش  جمله  از  جدید  تعدیلی 

مالیاتی، متضرر می شوند.
سیاست های   ،۹۷ سال  ابتدای  از 
شوک درمانی ارزی، موجب چند برابر شدن 
نرخ ارز و به دنبال آن گرانی تمام کاالهای 
سرمایه ای از جمله زمین و ملک، آپارتمان 
و  طال  و  شخصی  خودروهای  مسکونی، 
سکه گردید و به موجب اصل تسری سود، 
صاحبان  غیرنقدِی  و  نقدی  دارایی های 
این سرمایه ها را چندین برابر کرد. فرض 
کنید فردی صاحب یک دستگاه آپارتمان 
تهران  در  چهارواحدی  یا  سه  مسکونی 
از  پیش  کالنشهرهاست،  از  یکی  در  یا 
شوک درمانی های اخیر، سرمایه این فرد در 
نهایت، چهار واحد سیصد میلیون تومانی 
بود اما اکنون بعد از گذشت فقط سه سال، 
سرمایه های نقدِی بالقوه ی این فرد، حداقل 
ده میلیارد تومان است و این در حالیست 
که به گفته ی نادر مرادی )فعال کارگری و 
رئیس اسبق شورای اسالمی کار کارگران 
گروه های  و  کارگران  تهران(،  آتش نشانی 
زمانی  بازه ی  همین  در  مزدبگیر  مختلف 
هیچ  آن ها  کرده اند؛  پسرفت  شدت  به 
کاالی سرمایه ای نداشته اند تا همپای رشد 
و  ارزش  در عوض  گران شود؛  ارز  قیمت 
قدرت خرید دستمزِد ثابت شان به شدت 
کاهش یافته است تا جایی که دیگر توان 

اجاره یک واحد مسکونی کم متراژ در متن 
شهرها را نیز ندارند!

قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده 
از سیزدهم دیماه

در این شرایط، دولت که به دلیل کسری 
راهکارهای  یافتن  به دنبال  بودجه  شدید 
میزان  از  دارد  قصد  و  است  جایگزین 
اتکای اقتصاد ملی به نفت بکاهد )که البته 
تصمیم بسیار درستی است و باید خیلی 
از تحریم های اخیر در دستور کار  قبل تر 
قرار می گرفت( به دنبال افزایش درآمدهای 
مالیاتی است؛ مالیات باید بخش عمده ای 
از کسری بودجه دولت را تامین کند؛ به 
همین دلیل است که قانون جدید مالیات 
سیزدهم  از  است  قرار  افزوده  ارزش  بر 
دیماه به اجرا دربیاید؛ در این قانون جدید، 
این  از  پیش  که  بسیاری  اقالم  معافیت 
ارزش  بر  مالیات  دایره ی شمول  از  خارج 
و  شده  برچیده  می گرفتند،  قرار  افزوده 
بدون تردید، سربار ۹ درصدی مالیات بر 
ارزش افزوده، گرانی های جدیدی به دنبال 

خواهد داشت.
نادر مرادی در ارتباط با تغییرات اعمالی 
از سیزدهم دیماه و با اشاره به گروه های 
انحای  به  که  سرمایه  و  ثروت  صاحب 
مختلف از پرداخت مالیات فرار می کنند، 
دولت  آیا  که  است  این  سوال  می گوید: 
می تواند از فردی که صاحب چند دستگاه 
ماهی  و  است  تهران  دل  در  آپارتمان 
میلیون   ۲۰۰ حتی  یا   ۱۰۰ به  نزدیک 
تومان از قبِل کرایه خانه ها سود خالص و 
بدون سربار به جیب می زند، ریالی مالیات 
بگیرد؛ چرا در تنظیم پایه های مالیاتی و در 

برنامه ریزی برای افزایش مالیات، می توان 
بی دردسرترین  و  سرراست ترین  سراغ 
شبه پول  صاحبان  از  چرا  رفت؛  راهکارها 
نجومِی  سودهای  دریافت کنندگان  و 
بانکی مالیات نمی گیرند؛ مالیات بر ارزش 
از  است  قرار  که  درصدی   ۹ افزوده ی 
ماکیان،  تخم  واردات  بر  دیماه  سیزدهم 
انواع گوشت، آرد و نان، شیر، پنیر، ماست، 
روغن های  انوع  و  سویا  حبوبات،  و  برنج 
خوراکی، همچنین شیر خشک مخصوص 
تغذیه کودکان، تعلق بگیرد، بار مضاعفی 
کارگر  طبقه ی  نحیف  شانه های  بر  است 
از جمعیت  نیمی  از  بیش  که  مزدبگیر  و 
بالقوه ی  مصرف کننده ی  و  هستند  کشور 
پرداخت  می آیند؛  حساب  به  کاالها  این 
هزینه ی بیشتر برای کاالهای مصرفی، به 
معنای گران شدن سبد معیشت کارگران 
است؛ آن وقت وقتی پای مذاکرات مزدی 
رسمی  تورم  همان  فقط  است،  میان  در 
چند درصدی مرکز آمار را مبنای چانه زنی 
سال  هر  ترتیب،  این  به  و  می دهند  قرار 
تشدید  کارگران  مزدی  عقب افتادگی 

می شود.
به گفته ی مرادی، تلفیق مالیات بر ارزش 
افزوده و مالیات بر درآمد، بخش مهمی از 
دستمزد مزدبگیران را می بلعد؛ سال آینده 
 ۶۰ مزدبگیران  مالیاتی  معافیت  سقف 
یعنی  است؛  درآمد ساالنه  تومان  میلیون 
ماهی ۵ میلیون! و این در حالیست که با 
سیاست های تعدیلی، نرخ خط فقر یا سبد 
تومان  میلیون  دوازده  به  حتماً  معیشت 

خواهد رسید!

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

 چاپ :  مهدویکرمان
نشانی: سیرجان،بلواردکترصادقیروبرویداروخانهآریاکدپستی: 7813713599

تلفن: 42231335
تلفن سفارش آگهی: 09133475191

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

پل نامریی!!! 

تکذیب تعيين ضرب االجل برای مذاکرات وین
وین  در  ایران  مذاکره کننده  تیم  به  نزدیک  منبع  یک  نورنیوز:  از  نقل  به  ایلنا 
شدن  تعیین  خصوص  در  غربی  رسانه های  خبرسازی های  برخی  به  واکنش  در 
ضرب االجل در مذاکرات پیِش رو گفت: هیچ ضرب االجلی برای به نتیجه رسیدن 
مذاکرات تعیین نشده و موضوع اصلی برای هیات مذاکره کننده ایرانی احقاق حقوق 
ملت ایران در چارچوب توافقات قبلی است. او افزود: خبرسازی هایی از این دست که 
مبنای واقعی ندارد و صرفا با هدف تحمیل تشنج به فضای مذاکرات انجام می شود.

زوم

بارقانوِنجدیِد»مالیاتبرارزشافزوده«بردوشمزدبگیران

وام ازدواج 300 ميليون تومانی شد
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از افزایش وام ازدواج تا ۳۰۰ میلیون خبر 
داد.  ولی اسماعیلی گفت: در الیحه بودجه سال آینده دولت رقمی برای وام 
ازدواج مشخص نشده است و کمیسیون اجتماعی مصوب کرده است رقم این 
وام ۱۵۰ میلیون تومان برای هر زوج باشد و در صورتی که زوج زیر ۲۵ سال و 
زوجه زیر ۲۳ سال سن داشته باشند هر کدام می توانند ۱۰۰ میلیون تومان 

بیشتر وام بگیرند.
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سفیر  با  تصویری  ارتباط  در  خرّم  عابدین  تبریز:  از  فارس  خبرگزاری   
جمهوری اسالمی ایران در آنکارا،  که مسووالن اقتصادی استان نیز حضور 
و ظرفیت   مزیت  از  استفاده  بر  رئیس جمهور  تأکید  به  اشاره  با  داشتند، 
استان های مرزی برای گسترش همکاری ها با کشورهای همسایه و با اشاره 
به مشکالت مرتبط با نقل و انتقال پول و مسایل بانکی ناشی از تحریم های 
ظالمانه ، هماهنگی با سیستم بانکی ترکیه برای تهاتر کاالهای صادراتی 

ایران را خواستار شد.

آقایوزیربهداشت!کماغراقکنید

 ایرنا: دور هشتم ماراتن مذاکرات وین که از ششم دی ماه آغاز شده بود، پس 
از یک وقفه سه روزه به دلیل تعطیالت سال نوی میالدی، عصر روز )دوشنبه( به 
وقت محلی از در مرحله دوم سرگرفته شد تا مذاکره کنندگان ایران و کشورهای 
۴+۱ گفت وگوها و رایزنی های خود را در حوزه پیش نویس و محتوای متون برای 

دستیابی به توافق در زمینه لغو تحریم ها ادامه بدهند.

ازسرگيری مذاکرات پس از وقفه تعطيالت ژانویه

تهاتر کاالهای صادراتی ایران با ترکيه

خبرگزاری صدا و سیما: دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی، از اعمال قانون 
مالیات بر ارزش افزوده در سفر های هوایی خبر داد و گفت: با توجه به حذف عوارض 
۵ درصدی شهرداری ها، در مجموع قیمت بلیت هواپیما ۴ درصد گران شد. مقصود 
اسعدی سامانی افزود: پیش از این ۵ درصد قیمت بلیت، عوارض شهرداری اخذ 
می شد، اما در قانون جدید عوارض شهرداری ها حذف شده و به جای آن ۹ درصد 

مالیات بر ارزش افزوده به آن تعلق می گیرد.

گرانی بليت هواپيما با اجرای قانون ارزش افزوده
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کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس  درگاه سامانه تدارکات 
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 1400/10/08 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار مناقصه در سایت تا ساعت 18:00 روز شنبـــه 
تاریخ 1400/10/18

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز سه شنبه  تاریخ 1400/10/28
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 15:00 روز چهارشنبه  تاریخ 1400/10/29 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها
الف- آدرس: سیرجان- میدان انقالب، شهرداری مرکزی، امور قراردادها و تلفن 41325077 - 034

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
دمرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان مرکز تماس: 41934-021     دفتر ثبت نام: 85193768-88969737

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 
جابجایـی و اصالح شبکه ُکندرو و تقاطع مکی آباد

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات )شرح مختصر: جابجایی و اصالح 

سامانه  طریق  از  را   2000005674000095 شماره  به   ) آباد  مکی  تقاطع  و  ُکندرو  شبکه 

تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

آگهي استعالم  عمومي تجدید شده
 شماره 400/23/س

شرکت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد » راهبری،تعمیرات، سرویس و نگهداری سیستمهای 
آنالین کارخانجات خود در بخش هوا و تصفیه خانه فاضالب بهداشتی«  را از طریق برگزاري استعالم عمومي 
به شرکت پيمانکار واجد شرایط واگذار نماید. . لذا کليه متقاضيان مي توانند جهت اخذ اسناد استعالم به 
آدرس الکترونيکي WWW.GEG.IR  مراجعه و اسناد مذکور و دستورالعمل ارزیابي کيفي و فني  را به 

همراه فرم پرسشنامه ارزیابي تأمين کنندگان از قسمت  مناقصه و مزایده  دانلود نمایند . 
دفترکميسيون  محــل  در   1400/10/22 مــورخ  چهارشنبه  روز   14 الي   9 ساعت  پاکات  تحویل  مهلت 
معـامالت مجتمع و یا دبيرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. ضمناً بمنظور بازدید از محل پروژه و پاسخ به 
سواالت احتمالی روز شنبه مورخ 1400/10/18 براي متقاضيان پيش بينی گردیده است  ، الزم به ذکر 
است شرکت معدني و صنعتي گل گهر در قبول و یا رد هر یک یا تمام پيشنهادات واصله بدون نياز به ذکر 

دليل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد .

                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

آگهي مناقصه عمومي تجدیدشده
 شماره  1400/33/ع

دستگاه  اندازي  راه  و  نصب  خرید،   « دارد  نظر  در  عام(  )سهامي  گهر  گل  صنعتي  و  معدني  شرکت 

گازکروماتوگرافیAgilent  مدل 8890 مخصوص روغن ترانس به همراه متعلقات مربوطه« را به شرح 

مندرج در اسناد مناقصه از طریق برگزاري مناقصه عمومي به شرکت فروشنده واجد شرایط واگذار 

  WWW.GEG.IR نماید. لذا کليه متقاضيان مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الکترونيکي

مراجعه و اسناد مذکور را به همراه فرم پرسشنامه ارزیابي تأمين کنندگان از قسمت تأمين کنندگان و 

مشتریــــان مناقصه ها دانلود نمایند.

 مهلت تحویل پاکات ساعت 9 الي 14 روز یکشنبه مــورخ 1400/11/03 در محــل دفترکميسيون 

معـامالت مجتمع و یا دبيرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. شرکت معدني و صنعتي گل گهر در رد یا 

قبول هر یک از پيشنهادات بدون نياز به ذکر دليل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد.

                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 
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کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس  درگاه سامانه تدارکات 
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 1400/10/15 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت 11:30 روز دوشنبـــه تاریخ 1400/10/27
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 12:00 روز پنج شنبه  تاریخ 1400/11/07

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 13:00 روز شنبه  تاریخ 1400/11/09 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

الف- آدرس: سیرجان- میدان انقالب، شهرداری مرکزی، امور قراردادها و تلفن 41325000 - 034
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

دمرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان مرکز تماس: 41934-021     دفتر ثبت نام: 85193768-88969737

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای  انجام عملیات
 اجرای سقف شیروانــی استخر قیــر کارخانـــه آسفالـت شهـــرداری

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات )شرح مختصر: انجام عملیات اجرای 

سقف شیروانی استخر قیر کارخانه آسفالت شهرداری( به شماره 2000005674000097 

را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.


