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 انتخابات شورای شهر سیرجان  در آستانه برگزاری معارفه اعضای جدید شورا؛

 به منزله ی تایید!

آگهـــی تجدید مزایــده

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

 » G.I.A یخســاز 207 قالبــی مدل «
خود را از طریق برگزاری مزایده به فروش رساند. لذا کلیه متقاضیان می توانند جهت 

و  مراجعه   www.parizpishro.irالکترونیکی آدرس  به  مزایده  اسناد  دریافت 

روز  پاکات  تحویل  مهلت   . نمایند  دانلود  مزایده  و  مناقصه  از قسمت  را  مذکور  اسناد 

سه شنبه مورخ 1400/05/19 در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در سیرجان، محله 

کوی فرهنگیان، بلوار پیروزی، طبقه همکف، پالک 36، کدپستی7816947838، شماره 

تلفن42273204-034می باشد. ضمناً بازدید در روزهای شنبه مورخ 1400/05/16 

و یکشنبه مورخ 1400/05/17 از ساعت 8 الی 13 برای متقاضیان بالمانع می باشد.

شرایط شرکت در مزایده :
1-سپرده شرکت در مزایده : 300.000.000 ریال) سیصد میلیون ریال (

2-شرکت در مزایده صرفاً برای کلیه اموال به صورت سرجمع مجاز است.

*این  شرکت در قبول یا رد کلیه یا هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.

* مدت اعتبار قیمت پیشنهادی دو ماه از تاریخ گشایش پاکت ها می باشد.

*هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

 0 9 1 3 2 4 5 5 6 7 6 *متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 

آقای مهندس دهیادگاری تماس حاصل نمایند.

امور حقوقی و قرارداداهی شرکت اپرزی پیشرو صنعت توسعه
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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 1400/05/13 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار مناقصه در سایت تا ساعت 12:00 روز چهار شنبـــه 
تاریخ 1400/05/20

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 12:00 روز شنبه  تاریخ 1400/05/30
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 17:00 روز یکشنبه  تاریخ 1400/05/31 

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

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 
عملیات آبرسانی به فضای سبز  با تانکر آبرسان

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

را از طریق سامانه   2 0 0 0 0 0 5 6 7 4 0 0 0 0 7 به فضای سبز با تانکر آبرسان( به شماره 2

تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
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آگهی مناقصه  حفاظت فیزیکی 

باغات مرکبات مجتمع ارباهیم آباد
شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد در نظر دارد ؛

» حفاظت فیزیکی باغات مرکبات خود واقع در 
شهرستان ارزوئیه، روستای وکیل آباد«

را به صورت شبانه روزی در سطح حدود 300 هکتار از حدود 20 مرداد ماه 1400 تا پایان 

واجد  متقاضیان  به  عمومی  مناقصه  از طریق  ماه(  اسفند  اواخر   ( برداشت محصول مرکبات 

شرایط واگذار نماید.

بدینوسیله از متقاضیانی که توانایی انجام عملیات مناقصه مذکور را دارند دعوت به عمل 

می آید جهت بازدید از محل انجام موضوع مناقصه و اخذ برگ شرایط شرکت در مناقصه 

دفتر  به  اداری  ساعات  در  تعطیل  ایام  جز  به  روزه  همه   1400/05/16 تاریخ  تا  حداکثر 

سیرجان  کشاورزی  شرکت  اسدآبادی،  الدین  جمال  سید  بلوار  سیرجان،  در  واقع  شرکت 

بنیاد  مراجعه و یا با شماره تلفن های: 5430 4230 - 4403 4230 )034(  واحد بازرگانی 

سایت   وب  به  یا  و  تماس  بازرگانی  کارشناس   0912  760  7822 همراه:  شماره  و  شرکت 

11 روز  تا ساعت  حداکثر  را  خود  پیشنهادات  و  مراجعه    www.pistachio-Tooka.ir

یکشنبه 1400/05/17 تحویل دبیرخانه شرکت نمایند.

زمان برگزاری مناقصه: 

روز دوشنبه 1400/05/18 راس ساعت 11 در محل دفتر مرکزی شرکت می باشد

ضمنا برگ شرایط شرکت در مناقصه در تاریخ 1400/05/12 در سایت شرکت درج می گردد.

    شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین 
نیروی انسانی اداره حوادث وفوریتهای پزشکی )اورژانس 115(

وفوریتهای  حوادث  اداره  انسانی  نیروی  تامین  عمومی  دارد»مناقصه  نظر  در  سیرجان  پزشکی  علوم  دانشکده 
پزشکی )اورژانس 115( « به شماره 2000092962000003 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه ازدریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی 
انجام   www.setadiran.ir آدرس   به  الکترونیکی دولت )ستاد(  تدارکات  گاه سامانه  در  از طریق  ها  پاکت 
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 1400/05/13 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت  14:00 روز  پنج شنبه  تاریخ 1400/05/21     
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 14 روز شنبه   تاریخ 1400/06/06 
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 9 روز  یکشنبه   تاریخ 1400/06/07 

زمان  جلسه توجیهی: ساعت 10 روز دوشنبه مورخ 1400/05/25 
جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها به آدرس ذیل مراجعه نمایند. 

الف: آدرس : بلوار سیدجمال جنب پارک ترافیک 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
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سخِن همشهریان: انعکاس
سالم به نشریه سخن تازه که مشکالت شهر را بازگو کرده و پیگیر حل 

آنهاست. اینجا شهرک حضرت ابوالفضل)ع( کنار شهرک آب هست.
این وضعیت را نگاه کنید انگار اینجا سایت تخلیه زباله یک شهره!

اینقدر آشغال چهره زشتی به این شهرک داده که نام مبارک حضرت 
ابوالفضل)ع( را روی آن گذاشته اند.

لطفا منتشر کنید و به گوش مسئولش برسانید با تشکر

سخِن همشهریان: 
کشف دو مرکز رمزارز از۲منزل مسکونی واقع در بخش بلورد و خواجو شهر

 به گزارش روابط عمومی مدیریت برق شهرستان سیرجان
 پس از دریافت گزارشات واصله و بررسی با هماهنگی مراجع قضایی و انتظامی از دو منزل 
مسکونی واقع در روستای اسطور و شهر خواجوشهر بازدید به عمل و دستگاههای ماینر موجود 

جمع اوری و تحویل مراجع انتظامی گردید
⚠ شایان ذکراست شماره تلفن 0344۲۲70616 واحد حراست امور برق سیرجان بصورت 

محرمانه پاسخگوی تماس و پرداخت پاداش به رابطین همکار میباشد

 روند صعودی کرونا در استان کرمان همچنان ادامه دارد و شیوع 
بیماری در کرمان در سایه بی توجهی به دستورالعمل ها روزبه روز 
شدیدتر می شود تا جایی که بزرگترین استان کشور به استان های 
صدر جدول در وخامت و شدت بیماری رسیده و همه اینها در 
شرایطی است که ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت از 
تکمیل ظرفیت اغلب بیمارستان های سراسر کشور خبر داده و 
اظهار داشت: بسیاری از بیمارستان های سراسر کشور به ظرفیت 
کامل رسیده است، مازندران، گلستان، کرمان، هرمزگان، تهران 
البرز از جمله استان های با کمبود تخت هستند، اما این در  و 
پرسنل  توان  کمبود  با  تخت،  کمبود  از  بیش  که  است  حالی 
بهداشت درمان و خستگی مفرط آن ها روبه رو هستیم.حمیدرضا 
رشیدی نژاد رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان نیز با بیان اینکه 
کرمان یکی از بحرانی ترین استان های کشور در بروز کرونا است 
اظهار داشت: نسبت به پیک قبل کرونا بیش از 30 درصد تعداد 
بیماران کرونایی در استان کرمان افزایش یافته و تخت ها به شدت 

در حال اشغال شدن و بیماران بدحال تر هستند.
وی با اشاره به اینکه میزان رعایت پروتکل های بهداشتی در 
این  واگیری  گفت:  یافته  کاهش  درصد  از 40  کمتر  به  استان 
برابر ویروس قبلی کروناست و گفته می شود  ویروس چندین 
شبیه آنفلوانزای معمولی و برخی می گویند شبیه آبله مرغان است 
که عالئم شبیه آنفلوانزا شروع می شود و در برخی افراد خفیف 
بوده و ممکن است توجه نکنند و بیماری در کسانی که مستعد 
وخیم شدن بیماری هستند، شدت پیدا می کند و عمدتا دچار 

درگیری ریوی می شوند و بیماران را بدحال می کند.
همه  اینکه  بیان  با  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
همت و امکانات را بسیج کردیم تا ظرفیت پذیرش بیمار را در 
بیمارستان های استان کرمان داشته باشیم بیان کرد: از ظرفیت 
بیمارستان های نظامی، دانشگاهی و خصوصی استفاده شده و در 
حال حاضر نزدیک به هزار و 700 بیمار کرونایی در بیمارستان های 
استان کرمان بستری هستند که از این تعداد حدود هزار و 100 
بیمار در حوزه علوم پزشکی کرمان بستری است و ما ظرفیت 
سازی می کنیم تا بیماران در راهرو و یا روی برانکارد بستری 

نشوند.
برای  مرکز  هفت  کرمان  شهر  در  کرد:  اظهار  ادامه  در  وی 
واکسیناسیون کرونا ایجاد شده و در مراکز تجمیعی واکسیناسیون 
در استان چهار تیم حضور دارند و برای گروه های شغلی متفاوتی 
خبرنگاران،  جمله  از  شده  اعالم  بهداشت  وزارت  طریق  از  که 
بانک، فعاالن حمل و نقل،  معلمان، اساتید دانشگاه، کارمندان 
قضات و غیره نشست هایی داشتیم و مراکز در حال تجهیز است 
و در دو روز آینده نخستین گروه ها برای تزریق خواهند آمد که 

محل تزریق واکسن این گروه ها به جز مراکز تجمیعی است.

       اخبار

برگزاری کالس حضوری در مدارس کرمان ممنوع است
 مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان گفت: برگزاری کالس حضوری در مدارس دولتی و غیر دولتی، آموزشگاه های 
علمی و مراکز آموزشی وابسته به آموزش و پرورش ممنوع است.  اسکندری نسب افزود: به دلیل شیوع کرونا در استان، 
برگزاری کالس حضوری در مدارس و تمامی مراکز وابسته به آموزش و پرورش، کانون های زبان و آموزشگاه های علمی آزاد 
ممنوع است. وی اظهار کرد: با توجه به مصوبه ستاد مقابله با ویروس کرونای استان کرمان، آموزش حضوری در تمامی مدارس 
و آموزشگاه های علمی و آزاد و زبان های خارجی وابسته به آموزش و پرورش تا اطالع ثانوی تعطیل است و در صورت مشاهده 
با متخلفان برخورد قانونی می شود. اسکندری نسب  گفت: هرگونه تجمع، همایش، سمینار و برگزاری دوره های آموزشی بدون 

مجوز ستاد کرونای استان در مراکز وابسته به آموزش و پرورش تا اطالع ثانوی ممنوع است.

جلب 21 متهم فراری در سیرجان 
فرمانده انتظامي سیرجان از دستگیری ۲1 نفر متهم فراری در این شهرستان خبر داد سرهنگ ایران نژاد درباره جزییات 
این خبر اینگونه عنوان کرد: در اجرای دستور مقام قضایی مبنی بر جلب و دستگیری ۲1 متهم فراری با توجه به حساسیت 
موضوع مراتب در دستور کار پلیس انتظامی سیرجان قرار گرفت وی افزود: در این راستا اکیپی از عوامل انتظامی این پلیس 
پس از فعال سازی منابع خبری با انجام تحقیقات جامع و بررسی های الزم سریعا به محل اختفای متهمین واقع در حوزه 

استحفاظی اعزام هر ۲1 متهم فراری را دستگیر نمودند.

تعداد بیماران کرونایی در استان کرمان 
آغاز ثبت نام خبرنگاران برای واکسن کرونابیش از 30 درصد افزایش یافت

خبرنگاران کرمانی برای دریافت نوبت اقدام کنند مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان با اشاره به باز شدن 
سامانه ی نوبت دهی واکسن کرونا برای خبرنگاران، گفت: »با توجه به مذاکرات انجام شده با مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی، 
سایت برای خبرنگاران و اصحاب رسانه باز شده است و خبرنگاران می توانند از امروز سه شنبه 1۲ مردادماه با مراجعه به 
سایت  نوبت گرفته یا با در دست داشتن کارت ملی به مراکز تزریق واکسن مراجعه کنند«. محمدرضا علیزاده بیان کرد: 
»خبرنگاران سراسر کشور که کد ملی آن ها قبال به مرکز فناوری اطالعات وزارت بهداشت ارسال شده است از هم اکنون 
می توانند از طریق سامانه ی salamat.gov.ir محل، روز و ساعت دریافت واکسن را انتخاب کرده یا با همراه داشتن کارت 
ملی و مراجعه به مراکز تزریق واکسن، نسبت به دریافت واکسن اقدام کنند«. وی افزود: »اسامی خبرنگاران از سه مرجعِ  
ثبت نام در سامانه، دریافت اسامی خبرنگاران عضو صندوق اعتباری هنر و اسامی خبرنگاران عضو خانه مطبوعات دریافت 

شده و در لیست نهایی قرار گرفته است«.

 سرایت پذیری دلتا، روزهای سختی را رقم زده است
 معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان تاکید کرد: میزان سرایت پذیری کرونای دلتا نسبت به سوش های قبلی 
بسیار زیاد است از طرف دیگر رعایت پروتکل های بهداشتی در استان کمتر شده لذا این دو عامل دست به دست یکدیگر 
داده تا این پیک سنگین را تجربه کنیم. دکترحسین صافی زاده با انتقاد شدید از کاهش رعایت پروتکل های بهداشتی در 
کشور اظهار کرد: میزان رعایت شیوه نامه های بهداشتی در کل کشور به حدود 40 درصد رسیده و به تبع آن در استان 
کرمان نیز کاهش پیدا کرده کرده است. وی تاکید کرد: میزان سرایت پذیری کرونای دلتا نسبت به سوش های قبلی بسیار 
زیاد است از طرف دیگر رعایت پروتکل های بهداشتی در استان کمتر شده است لذا این دو عامل دست به دست یکدیگر 
داده تا این پیک سنگین را تجربه کنیم. معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان با اشاره به وضعیت کرونایی شهرهای 

استان کرمان گفت: اکنون وضعیت کرونایی کرمان، قرمز پررنگ است.

تودیع  مراسم  است  قرار  هفته  همین  پنجشنبه ی 
توسط  بعدی شورای شهر  و  فعلی  اعضای  معارفه  و 
بود  درحالی   این  شود.  برگزار  سیرجان  فرمانداری 
از  تا روز سه شنبه ی هفته ی جاری هنوز خبری  که 
نبود.  انتخابات شورای شهر سیرجان  تاییدیه قطعی 
در  فرمانداری  یا  و  بود  نشده  ابالغ  فرمانداری  به  یا 

اعالم همگانی آن دو به شک بود .
به نظر می رسد رایزنی ها برای تایید یا رد صالحیت 
نود در حال  تا دقیقه ی  از منتخبان مورد نظر  یکی 
ترکیب  می تواند  که  رایزنی هایی  است.  بوده  انجام 

شورا را تغییر دهد. 
معاون سیاسی  با رضوی  باره سخن تازه  در همین 
ساعت های  در  که  وی  گرفت.  تماس  فرماندار 
در  نبود،  سخن تازه  تماس   پاسخگوی  صبح  اولیه ی 
ساعت پایانی طی یک تماسی از »به منزله ی تایید 
گفت:  سیرجان  شورای  انتخابات  نتیجه   پنداشتن« 
مراسم معارفه برگزار می شود و ما بر اساس آخرین 
نتیجه  پیش می رویم و فعال تا اثبات تخلف انتخاباتی 
حیطه ی  در  خاطی  فرد  برای  قانون  پیش بینی  و 

جرایم انتخاباتی، کسی را از قلم نمی اندازیم. 
با محمد پیش بین عضو  تازه  باره سخن  در همین 
وی  که  گرفت  تماس  انتخابات  بر  نظارت  شورای 

پاسخگوی تلفنش نبود. 
فرمانداری  عمومی  روابط  عزت آبادی  میالد  اما 
برگزاری  بودن  حتمی  از  باره  این  در  سیرجان 
نشست معارفه در روز پنجشنبه خبر داد. عزت آبادی 
انتخابات را  مسوولیت بالتکلیفی در تایید دیرهنگام 
ففط  سیرجان  "فرمانداری  دانست:  تهران  متوجه 
سیرجان  فرمانداری  او  همین."  بود  کننده  برگزار 
عزت آبادی  کرد.  اعالم  بی تقصیر  زمینه  این  در  را 
تایید  ابالغیه  صدور  پیگیر  تلفتی  فرماندار  گفت: 
انتخابات سیرجان  بود اما با اینکه به طور ضمنی از 
بود ولی   از منتخبان خبر رسیده  رد صالحیت یکی 

هنوز قطعی نبود."
تکلیف  تعیین  تا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  وی 
قرار  چگونه  پس  شورا   بحث  مورد  منتخب  قطعی 
گفت:  شود؟  برگزار  معارفه  مراسم  پنجشنبه  است 
"رسیدگی به این مورد وظیفه ی فرمانداری نیست  و 

ما فقط برگزارکننده ی انتخاباتیم."

حدس و گمان ها
کشور  وزارت  بودن  شک  به  دو  می رسد  نظر  به 
منتخبان  از  یکی  صالحیت  تایید  یا  رد  درباره 
سیرجان گرچه ارتباط موثری به رایزنی های متضاد 
است  داشته  مجرا  طرف  دو  در  سیاسی  ذی نفوذان 
اما دست کم طول کشیدن این ماجرا متکی به تنها 

همین یک علت نبوده.
چه بسا وزارت کشور احتمال بروز نزاع طایفه ای را 
در این ماجرا پیش چشم دارد و بروز چنین احتمالی 
را سبک و سنگین می کند. اما از طرف دیگر اسناد 
تخلف این منتخب شورا موجب سردرگمی در تایید 

یا ردصالحیت فرد مورد نظر شده است. 
از  علی البدل  عضو  دو  که  طبیعی ست  همچنین 
ردصالحیت یک یا دو منتخب شورا نفع می برند و به 

شورا راه پیدا می کنند. 
عضو  دو  حامیان  که  نیست  ذهن  از  دور  بنابراین 
مورد  عضو  ردصالحیت  ماجرای  دنباله ی  علی البدل 
بر  تمسک  با  و  باشند  گرفته  پایتخت  در  را  بحث 
را  خودشان  مهره های  بکوشند  آمده  پیش  تخلفات 
بدون شک  نیز  آن ها  رقیب  بچینند. طیف  شورا  در 
و  نمی نشیند  بی کار  و  نمی گذارد  دست  روی  دست 

الجرم اقدام به خنثاسازی می کند.
را  تصمیم گیری  که  است  صورت  این  در  تنها   
انتخابات  از  قطعی  نتیجه ی  یک  نهایی  تایید  برای 
شورای شهر سیرجان سخت می کند و داوری را به 
بن بست می رساند. بن بستی که در روزها و ساعت های 
پایانی خودش قرار دارد و در نهایت نهاد تصمیم گیر 
نهایی ناچار است به مصداق آن ضرب المثل قدیمی 
دریا  به  دل  رو"  خرما  هم  و  میخوان  رو  خدا  "هم 
بزند و میان خدا و خرما یکی را انتخاب کند. هرچند 
فعاًل  مناقشه  مورد  منتخب  که  می رسد  نظر  به 
به  قرار  هم  اگر  و  شود  باز  جدید  شورای  به  پایش 
رد صالحیت و جایگزینی یک عضو علی البدل باشد 
جلسات  برگزاری  هنگامه ی  در  و  بعدی  ماه های  در 
شورای شهر جدید این اتفاق بیفتد و شاید هم اساسا 
نیفتد. هرچند شنیده ها حاکی از آن باشد یک طیف 
به  سیاسی دنبال تسهیل ورود عضو علی البدل دوم 
شوراست و در این راه وعده هایی به عضو علی البدل 

اول نیز برای کناره گیری داده شده است.

انتخابات شورای شهر سیرجان به روایت معاون سیاسی فرماندار
  در آستانه برگزاری معارفه اعضای جدید شورا؛

 به منزله ی تایید!

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  

آهن آالت دست دوم و انواع ضایعات
 شما را با باالترین قیمت در محل  خریداریم.

0913 278 3052/0913 145 2643
5036 230 0919 خدائی

متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن های : 7175  797  0917 و 

0022  4230  )034( تماس حاصل نمایند.

سایر شرایطجنسیتتحصیالتردیف

۳سال سابقه کار مردمهندس شیمی1
مرتبط با مدرک تحصیلی

۳سال سابقه کار مردمهندس متالوژی2
مرتبط با مدرک تحصیلی

۳سال سابقه کار مردمهندس برق۳
مرتبط با مدرک تحصیلی

مجتمع صنایع الستیک سیرجان 

در نظر دارد جهت تکمیل کادر پرنسلی خود از 3 نفــــر نیــــرو

 با شرایط ذیل جهت همکاری دعوت به عمل آورد؛

 از یک منشی خانم 

مجرد و آشنا به کامپیوتر

با روابط عمومی باال جهت 

همکاری در پیمـــاپنجــره 

دعوت به عمل می آید

0913  347  5249

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

09135320842-09132794372

لوله بازکنی اعتماد
بازکردن لوله های فاضالب 

توالت ، آشپزخانه و . . .
6216 669 0913- رضایی

آگهی فراخوان عمومي شناسایي تامین کنندگان 
سنگ آهن مگنتیتي  به شماره 1400/5/ف

شرکت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد جهت برنامه ریزي استفاده از ظرفیت هاي معدني و استفاده بهینه و 
حداکثري از مواد خام معدني داخل کشور اقدام به شناسایی کلیه معادن سنگ آهن در حال استخراج و تامین کنندگان سنگ 

آهن حقیقي و حقوقي )جهت عقد قرارداد خرید، تبدیل، تهاتر، کارمزد و ...(  نماید. 
لذا از کلیه واجدین شرایط که توانمندي تامین سالیانه 2 تا 3 میلیون تن سنگ آهن مگنتیتي را داشته باشند جهت شرکت در 

فراخوان و ارسال مدارک دعوت به عمل مي اید. 
مدارک مورد نیاز :

1(اساسنامه و اظهارنامه ثبتي شرکت )مرتبط با موضوع فراخوان(
2(آگهي تأسیس شرکت در روزنامه رسمي با آگهي آخرین تغییرات شرکت حاوي معرفي صاحبان امضاهاي مجاز

3(تصویر برابر با اصل پروانه بهره برداری از معدن و اعالم موقعیت معدن و یا دپوی سنگ
4(سوابق کاری مشابه با ارائه تناژ، حجم و مبالغ فعالیت 

5(مدارک دال بر توان تامین سالیانه شرکت 
6(مشخصات فني محصوالت تولیدي و هرگونه مدارک مرتبط با موضوع فراخوان

شرکت کنندگان در فراخوان مي بایستـــي مدارک فوق را در پاکت دربسته و مهر موم شـــده قرار داده )روي پاکت بایستي نام 
شرکت، شماره و موضوع فراخوان قید شود ( و حداکثر تا تاریخ 1400/05/26 به نشاني دفتر مرکزي شرکت معدني و صنعتي گل 
گهر واقع در خیابان دکتر فاطمي- روبروي هتل الله- ساختمان نگین، پالک 273 – دبیرخانه مرکزي و یا به نشاني دفتر کمیسیون 

معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر واقع در کیلومتر 50 جاده شیراز ارسال نمایند.
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 03441424166 تماس حاصل فرمایید.

 کمیسیون معامالت
 شرکت معدني و صنعتي گل گهر

مغازه سوپر مارکت 
با کلیه تجهیزات

دارای 20 سال سابقه کار
واقع در خیابان ابوذرغفاری 

نبش چهارراه فراهی 
اجاره داده می شود.
0916 275 6269

منزل همکف بزرگ
مناسب مطب ها و شرکتها
کف و دیوارها سرامیک
واقع در خیابان نصیری 

شمالی ابتدای کوچه 
رهن و اجاره داده می شود.

0913 062  3023

آگهي مزایـــده عمومــي 
شمـــاره 1400/4/ز

شرکت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد » اقالم ضایعاتی موجود در 
انبارهای« مجتمع خود را از طریق مزایده عمومي واگذار نماید. لذا کلیه متقاضیان مي 
بخش    www.geg.ir توانند جهت اخذ اسناد مزایده به وبسایت این شرکت به نشانی
مناقصه و مزایده مراجعه و اسناد مذکور را دریافت نمایند. مهلت تحویل پاکات ساعت 
9 الي 14روز شنبه مــورخ 1400/5/23 در محــل دفترکمیسیون معـامالت مجتمع و یا 
دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. ضمناً بازدید از اقالم مربوطه روز یکشنبه مورخ 
1400/5/17 مقرر شده است. شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در رد یا قبول هر یک از 

پیشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار می باشد.
                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 
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غالمرضا جهانشاهی  اظهار کرد: دیگر در بیمارستان امام رضا )ع( سیرجان هیچ تخت خالی نداریم و در 
شرایط سختی قرار گرفته ایم. وی ادامه داد: اکثر بخش های بیمارستان های امام رضا )ع( و دکتر غرضی 
به بستری بیماران کووید اختصاص یافته و امیدواریم بیش از این با بحران روبرو نشویم. وی افزود: کادر 
درمان از مردم شهرستان سیرجان استدعا دارند که دستورالعمل های بهداشتی را کاماًل رعایت کرده تا 
خدای ناکرده پشیمان نشویم. جهانشاهی یادآور شد: امیدواریم با زدن ماسک و عدم حضور در دورهمی 

ها و مراسم قدردان زحمات این قشر پر تالش باشید.

 بیمارستان های  
سیرجان دیگر 
تخت خالی ندارد

 هکتار زمین کشاورزی در سیرجان رفع تصرف شد
ایرنا: عملیات آزادسازی 6 هکتار از زمین های کشاورزی شهرستان سیرجان با حکم دادستان روز دوشنبه انجام و حصارکشی 
غیرمجاز و مناطقی که تغییرکاربردی یافته بود تخریب شد. این عملیات در روستای باسفهرجان بخش مرکزی شهرستان سیرجان 
انجام شد.مدیر جهاد کشاورزی سیرجان در این زمینه گفت: در اجرای تبصره ۲ ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ 
ها و حسب دستور دادستان عمومی و انقالب شهرستان سیرجان حصارکشی شش هکتار زمین کشاورزی در روستای باسفهرجان 
که به صورت غیرمجاز تغییر کاربری داشت تخریب شد. اکبر محمودآبادی  ارزش این اراضی را بالغ بر 1۲0 میلیارد ریال عنوان و 

از مردم درخواست کرد هرگونه اقدام تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی را به سامانه 131 اعالم کنند.

سیرجان  شهر  حاشیه  محالت  از  یکی  آباد  مکی 
بی توجهی  مورد  محله  این  ساکنین  که  است 
مسوولین واقع شده اند محله ای که حتی یک اداره 
از این شهر سهمش نشده تا به بهانه همان اندکی 
این  فرهنگ  ارتقای  جهت  در  آمدهایی  و  رفت 
محله شود. محله ایی که فرهیختگان زیادی از آن 
به پا خواسته اند و مسوولین زیادی در آنجا زندگی 
می کنند. از همین روی گزارشی اجمالی از مشکالت 

این محله در پی می آید.
راه صنعت از مکی آباد می گذرد

شده ی  بزرگ  خود  که  رسانه  فعال  شاهبداغی؛ 
محله ی مکی آباد سیرجان است او از مشکالت این 
اجرای  عدم  مشکل  اولین  می گوید:  اینگونه  محله 
پروژه ی زیر گذر صنعت است. اینجا تقاطعی بسیار 
نباشد،  تصادفی  که  نیست  روزی  دارد،  خطرناک 
کلنگ احداث زیرگذر را زدند اما آن را نصفه به حال 
خود رها کرده و گفتند زیرگذر طرح غیرکارشناسی 

بوده و باید اصالح هندسی شود و چهارراه باز شد.
دال های بتنی را گذاشتند و چندین میلیارد خرج 
هندسی   اصالح  گفتند  و  کردند  آسفالت  و  شد 
می شود ولی متاسفانه پس از گذشت چندین سال 
هنوز که هنوز است هیچ کاری انجام نشده و مردم 
شاکی هستند و تنها دلیل آن تملک امالک شخصی 

این محدوده است.
محله ی بی پارک و بوستان

درحال  است.  پارک  و  بوستان  نبود  بعد  مشکل 
حاضر مکی آباد سه پارک دارد، پارک غدیر که به 
چمن آن رسیدگی نمی شود، روشنایی ندارد، وسایل 
تندرستی و بازی ندارد و حتی یک آب سردکن هم 
ندارد، پارک بعدی رو به روی حسینیهی مکی آباد 
است که متاسفانه فقط جدول گذاری شده و چند 
درخت دارد که حاصل شورای چهارم است و هیچ 
که  بهارستان  پارک  است.  نشده  آن  به  رسیدگی 
کتابخانه مکی آباد در آنجاست متاسفانه امکانات و 

زیباسازی ندارد. به درختان اکالیپتوس بلوار اصلی 
رسیدگی نمی شود  و جداول آن ها رنگ آمیزی و 

تعمیر نمی شوند.
گندابی بنام کانال آب های سطحی

شیب کانال های آب های سطحی به درستی طراحی 
انتهای    در  درستی  خروجی  هیچ  و  نشده  اجرا  و 
مکی آباد برای آن ها تعبیه نشده است و این کانال ها 
را لجن گرفته و بلوار اصلی بوی گنداب می دهدکه 

تمام اهالی ناراضی هستند.
مشکالت ترافیکی

که  شیراز  جاده  سمت  از  مکی آباد  ورودی  به 
هیچ  کشی،  هیچ خط  مقدس  دفاع  پل  می رسیم 
راهنمایی  عالیم  و  گذاری  جدول  هیچ  روشنایی، 
رانندگی وجود ندارد و هر روز تصادف پی در پی 
ترافیک  عمده  است.  اینجا صفر  زیباسازی  و  دارد 
مکی آباد به سمت دهیادگار خصوصا بهشت زهرا 
اقدامی  هیچ  قسمت  این  در  است  شهدا  گلزار  و 
ماشینهایی  چون  است  نشده  ترافیک  رفع  برای 
شلوغی  بریدگی   به  میآیند  گهر  گل  ازسمت  که 
می رسند و یک پل عابر پیاده با ارتفاع باال نیازمند 

است که هیچ اقدامی نشده است.
 تخریب منازل مسکونی مردم

کاربردی  تغییر  علت  به  مکی آباد  انتهای  منازل 
کشاورزی به مسکونی تخریب می شوند.

ساکنین آن پول داده  و زمین خریدند و در بافت 
مسکونی هستند اما در حال تخریب هستند. برای 
آسفالت کوچه ها در انتهای محله مکی آباد هیچ 
اقدامی نشده و آسفالت بلوار هم بدون زیر سازی 
صحیح نصب شده است و خیلی جاها نشست کرده 

است و بعد از بارندگی ها بدتر هم خواهد شد.
عدم مدیریت پسماند

مدیریت پسماند در این محله بسیار ضعیف است 
این  زباله داریم که جوابگو  انگشت شماری سطل 
حجم از زباله نیستند یک سطل در فیروزآباد و یکی 
پسماند  مدیریت  رضایی؛  و  است  بلوار  انتهای  هم 
تا  نباشد  ها  آشغال  بین  گوشت  آشغال  که  گفته 

حیوانات باعث پراکندگی زباله ها نشوند.
ایستگاه های فرسوده اتوبوس

ایستگاههای اتوبوس مکی آباد همان ایستگاه های 
زیباسازی هستند.  و  بدون صندلی  پیش  10سال 
اتوبوس های شرکت واحد کامال نامنظم اند. هر وقت 

دلبخواه می آیند. مقصد مشخصی هم ندارند. 
در  سیرجان  شهرداری  وقت  اداری  و  مالی  معاون 
خصوص زیرگذر مکی آباد گفته بود: مشکل اساسی 
زیرگذر مکی آباد مربوط به تملک منازل مسکونی 
اطراف پل است که به تازگی مشکلشان حل شده 
است و نزدیک به پنج میلیارد پرداختی داشته ایم 
و بیست و سه ملک  تجاری و مسکونی داخل این 
و  خریداری  مالکین  بایداز  که  دارد  وجود  مسیر 
تخریب شوند و متاسفانه مالکین منازل با شهرداری 
همکاری الزم را نداشته اند. این خبر مربوط به سال 
مشکل  که  است  شده  ذکر  خبر  این  در  ۹۵است 
آن ها به زودی حل می شود قبل از سال ۹۵ هم 
زیرگذر صنعت نیز در حد همین حرف مانده بود و 
این زیرگذر زاده شورای اول است و پنج دوره شورا 
را به خود دیده است و مشکلی حل نشده است. از 
دید همه ی رسانه ها و خبرنگارانی که عضو ثابت 
جلسات علنی شورای شهر سیرجان هستند معضل 
زیرگذر صنعت یک مشکل الینحل است که ثابت 
کرده است  جان شیرین همشهریان کم ارزش تر از 

بحث تملک منازل محدوده این طرح است.
پوشیده  احدی  بر  آباد  مکی  محله ی  مشکالت 
نیست و همه می دانند این محله فقط فرزند عزیز 
انتخابات است  خصوصا که بارها مورد سو استفاده 
آرای طایفه ای قرار گرفته است این محله خیلی ها 
را به شورا فرستاده است ولی خود روی رسیدگی 
این افراد ندیده است.اگر در خاطر مسوولین بماند 
این محله در واپسین روزهای نزدیک به انتخابات 
زیر  بدون  آسفالتی  اما  آسفالت شد  شورای ششم 
سازی صحیح اما آسفالتی که فقط شامل بلوار اصلی 
آن شد. آسفالتی که از کوچه هایش خاک بلند می 

شود!!

روز دوشنبه ۱۱ مردادماه آیین افتتاحیه و 
کلنگ زنی پروژه های شهری شهرداری، 
با حضور جمعی از مسوولین شهرستان و 

معاونت های شهرداری صورت گرفت.
در آیین افتتاحیه و کلنگ زنی سه پروژه 
زباله  بازیافت  سوله  بازار،  جمعه  سایت 
و  حضور  که  رضا  بهشت  مصلی  سوله  و 
همراهی فرماندار ویژه سیرجان، اعضای 
شورای پنجم و برگزیدگان شورای ششم 
مسئوالن  و  سیرجان  شهردار   ، شهر 
شهری را داشت؛ رضا سروش نیا، شهردار 
بازار  افتتاحیه سایت جمعه  در  سیرجان 
بیان داشت: در سال های گذشته به دلیل 
بهداشتی  نظر  از  بازار  جمعه  جایی  جابه 
شورا  همکاری  با  که   داشت  مشکالتی 
پنجم و پیگیری نماینده محترم سیرجان 
در  شهرستان  شهرسازی  و  راه  رئیس  و 

مرکز استان این پروژه انجام شد.
وی افزود: این زمین به مساحت 3 و نیم 
هکتار و با مبلغ ۵ میلیارد و نیم زیر نظر 
اجرا  شهرداری  عمرانی  و  فنی  معاونت 
را  بسیاری  های  قابلیت  محل  این  شد. 
بتوانند  شهروندان  امیدواریم  و  داراست 

بهترین بهره را از آن ببرند.
شهرستان  فرماندار  بهاالدینی،  سهراب 
ابراز  ضمن  پروژه  این  افتتاح  در  نیز 
جمعه  ی  پروژه  کار  پایان  از  خرسندی 
بازار گفت: نیاز یک محل ثابت و دائمی که 
کامال براساس اصول و قوانین بهداشتی و 
مهندسی ساخته شده باشد و برای امری 
چون جمعه بازار درنظر گرفته شود بسیار 

حس میشد.
از اینکه به دغدغه ی شهری پاسخ داده 
برای  دائمی  محلی  دارای  اکنون  و  شد 

جمعه بازار هستیم خرسندیم.
پتانسیل  به  باتوجه  داد:  ادامه  بهاالدینی   
این محل، میتوان از آن به عناوین زیادی 
دایر  برای  محلی  و  خودرو  بازار  جمله  از 
موقت  و  مختلف  های  نمایشگاه  نمودن 

بهره برد.
جا دارد از تالش تمام مسوولین دلسوز به 
ویژهواحد شورای شهر و شهرداری در این 
خصوص تشکر کرد زیرا این قبیل پروژه ها 
توسعه ی شهری چون سیرجان کمک  به 

ویژه میکنند.

سایت  سوله  زنی  کلنگ  در  نیا  سروش 
داد  توضیح  خصوص  این  در  زباله،  جدید 
که: با همکاری کمیسیون بهداشت شورای 
شهر و با مشاوره با دانشکده علوم پزشکی 
در فاز اول درزمینی به مساحت ۲۷۰۰ متر 
هزینه  تومان  میلیارد   ۸ حدود  و  مربع  

 ۱۰ پیشرفت  که  است  گرفته شده  نظر  در 
درصدی آن را شاهد هستید. به زودی این 
محل، محل مناسب برای دپو و دفن زباله 
های سطح شهر خواهد بود و باتوجه به نیاز 
و  به سمت  نیز  بهداشت شهر  سایت،  این 

سویی بهتر خواهد رفت.

های  سگ  پناهگاه  از  بازدید  این  طی 
بالصاحب نیز بازید شد و در همین بازدید 
از  سگ  قالده   ۸۰۰ حدود  که  شد  مطرح 
برای  محل  این  به  آوری  سطح شهر جمع 
عقیم  و  واکسینه  بهداشتی،  معاینات 
شدن آورده شده اند و روندکاری پناهگاه 

بسیار خوب بوده و زنده گیری سگ های 
روستایی نیز آغاز شده است.

اخیرا  اینکه  به  باتوجه  گفت:  نیا  سروش 
اکثر سگ هایی که در سطح شهر مشاهده 
نتایج  یعنی  هستند  دار  پالک  میشوند، 
مثبتی که از وجود پناهگاه دریافت کردیم 
و از این بابت خوشحالیم که به آرامش این 
مخلوقات خداوند و همشهریان کمک ویژه 

شده است.
 شهردار سیرجان در بازدید از آرامستان 
و  نماز  نبود سوله ی  به  باتوجه  کرد:  بیان 
داغدیده  مردم  به  آن  نبود  از  که  سختی 
تاسیس  و  به ساخت  اقدام  میشد،  حاصل 
سوله نماز بهشت رضا نمودیم که جدای از 
اینکه برای بهشت رضا واجب محیطی بود، 
بود و اجر اخروی دارد.  نیز  واجب شرعی 
در فاز اول مصلی بهشت رضا سوله نماز در 
مساحت ۱۲۰۰ مترمربع و با مبلغ ۶ میلیارد 
و ۲۰۰ میلیون تومان در حال اجراست که 
 ۵۰ حدود  پروژه  این  فیزیکی  پیشرفت 

درصد است.
دستگاه  کرد:  اضافه  سیرجان  شهردار 
شده  اندازی  راه  و  خریداری  سوز  البسه 
فصل  تا  که  آن هستیم  دنبال  به  و  است  

زمستان شاهد افتتاح آن باشیم.
از کوره ی  افتتاح  بازدید و  نیا در  سروش 
البسه سوزی، واقع در بهشت رضا توضیح 
از  پس  شهر،  شورای  پنجم  دوره  در  داد: 
محیط  و  بهداشت  کمیسیون  بررسی 
زیست شورای شهر در خصوص مشکالت 
بهداشتی جمعه بازار، نحوه دفن نامناسب 
بهشت رضا  و مشکالت  زباله های شهری 
سالمت  و  بهداشت  اهمیت  به  توجه  با 
قرار  کار  دستور  در  پروژه  سه  شهروندان 
گرفت که دو پروژه ی قبلی را طی بازدید 
توضیح دادم و پروژه ی آخر، همین کوره 
نقش  که  شد  خریداری  سوزی  البسه  ی 
رقم  جامعه  بیشتر  بهداشت  در  مهمی 

خواهد زد.

گزارشی از یکی از محالت حاشیه ای شهر؛

حال و روز ناخوش محله مکی آباد
        معظمه صادقی

  عکس ها: سید محسن فروزنده

افتتاح و کلنگ زنی سه پروژه عمرانی زیر نظر کمیسیون بهداشت و محیط زیست شورای شهر

با افتتاح سایت جمعه بازار، دو پروژه ی دیگر کلنگ خورد



ملي جوانان  و کمیته  ایران  اسالمي  فوتبال جمهموري  فدراسیون  اعالم   طبق 
رضا فتح ابادي مربي سیرجاني از سیرجان به عنوان استعداد باب تیم هاي ملي 
پایه انتخاب و به هیات فوتبال استان کرمان معرفي شد. گفتني است از استان 
چند مربي دیگر نیز هستند که در لیست فدراسیون فوتبال قرار گرفته اند. گفتني 
است رضا فتح ابادي سال قبل به عنوان مربي در تیم خوشه طالیي ساوه مشغول 

فعالیت بود.

انتخاب مربي سیرجاني 
به عنوان استعداد یاب 

 تیم هاي ملي پایه

 برگزاری فستیوال سراسری در شهرستان
خبــر

هیات فوتبال سیرجان با همت آکادمی فوتبال گل گهر قصد دارد در تمامی شهرها ، بخش و روستای های سیرجان فستیوال 
فوتبال برگزار کند. گفتنی است این فستیوال فوتبال با هماهنگی و برنامه ریزی مسوولین ورزش محالت و در رده سنی زیر 
1۲ سال برگزار خواهد و نفرات منتخب توسط مربیان همان محالت و با نظارت کمیته استعداد یابی شهرستان برای ارتقا سطح 
کیفی بازیکنان مستعد آموزش داده می شوند. الزم به ذکر است برای طرح استعدادیابی در محالت و بخش ها این استعداد یابی 
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دعوت  به  مردادماه،   ۱۲ شنبه  سه  روز 
خبرنگاران  و  مسوولین  از  شهرداری 
و  ها  افتتاحیه  ی  ادامه  در  شهرستان 
ی  پروژه  شهرداری،  های  زنی  کلنگ 
دوم  فاز  و  آسفالت  کارخانه  ی  شده  تمام 
خوان  پالک  شهری  کنترل  های  دوربین 
افتتاح و دو پروژه ی مجموعه ورزشی در 
زنی  کلنگ  نیکان  پارک  و  ابوریحان  بلوار 

شدند.
حضور  با  که  ها  بازدید  این  آغاز  در 
شهردار  شهر،  شورای  اعضای  فرماندار، 
و معاونت های شهرداری و اصحاب رسانه 
پایان  ی  پروژه  افتتاح  گرفت،  صورت 
از  که  بود  آسفالت  ی  کارخانه  ی  یافته 
مورد  و  عمرانی  مهم  های  پروژه  جمله 
نیا، شهردار  و سروش  بود  نیاز شهرستان 
توضیح  پروژه  این  خصوص  در  سیرجان 
روزترین  به  و  مجهزترین  از  یکی  داد: 
با  کارخانه های آسفالت موجود در کشور 
و  خریداری  تومانی  میلیارد   ۱۵ ای  هزینه 
در محل مشخص شده نصب و راه اندازی 
هزار   ۱۰ کارخانه،  این  خرید  ضمن  شد. 
 ۱۴۰۰ تا   ۹۷ سال  از  سال   ۴ در  قیر  تن 
خریداری شده بود و با توجه به مشکالتی 
نماینده  با پیگیری های  به وجود آمد،  که 
ی شهر این مسائل رفع شد و اکنون مبلغ 
روز  به  شده  خریداری  قیرهای  همین 

حدود ۸۰ میلیارد تومان است.
این آینده نگری را وام دار اعضای شورای 
پنجم هستیم و جای تقدیر و تشکر دارد.

واجب  احتیاجات  جمله  از  کارخانه  این 
سیرجان بود و با افتتاح آن شاهد خواهید 
فاضالب  ی  پروژه  اتمام  از  پس  که  بود 
در  را  آسفالت  واقعی  نهضت  ما  شهری 

شهر سیرجان دارا هستیم.
یا  و  کوچه  یک  نمودن  آسفالت  ی  هزینه 
معابر حدود 3۰۰ میلیون تومان است اما ما 
در مجموعه ی شهرداری به دلیل اینکه به 
فکر آبادانی شهر خود هستیم با خودیاری 
آسفالت  به  اقدام  تومان  میلیون   ۱ حدود 

کوچه ها و معابر میکنیم.
آسفالت،  نهضت  زودی  به  امیدواریم 

اجرا  آنگونه که در شان همشهریان است 
شود.

شهرستان  فرماندار  بهاالدینی،  سهراب 
ضمن خداقوت به شورای شهر و مجموعه 
امروزه ی شهری  نیاز  گفت:  ی شهرداری 
موقعیتش  به  توجه  با  که  سیرجان،  چون 
روز  پیشرفت  و  روزه  هر  ی  توسعه  به  رو 
و  مجهزی  به  ای  کارخانه  است،  افزون 
و  است  آسفالت  ی  کارخانه  همین  برتری 
بر  دستی  که  مسوولینی  تمام  از  دارد  جا 
قدردانی  و  تشکر  داشتند  کار  این  اجرای 

کنیم.
در  مشارکت  با  هم  مردم  امیدواریم 
پرداخت مالیات و عوارض هایشان به یاری 
و  شهر  تا  بشتابند  شهرداری  ی  مجموعه 

میهنی آباد داشته باشیم.
نیز  پنجم  شورای  عضو  عسکری،  محمد 
اصلی  های  دغدغه  جمله  از  داشت:  بیان 
پروژه  برای  موانع  رفع  پنجم  شورای 
از  و  بود  زیر ساختی شهر  و  عمرانی  های 
مهمترین آن ها میتوان به آسفالت شهری 

اشاره نمود.
بر همین اساس در آغاز کار شورای پنجم 
به  اقدام  گرفت  صورت  که  تعامالتی  با 
تاسیس کارخانه ای مجهز و کاربردی برای 
اجرای عملیات نهضت آسفالت شهرستان 
و  هستیم  آن  افتتاح  شاهد  امروز  که  شد 
پیشرفت  شاهد  آتی،  ادوار  در  امیدواریم 

عمران و توسعه ی شهر خود باشیم .
از  ها،  پروژه  ی  افتتاحیه  بعدی  گام  در 
رونمایی  شهرداری  عمرانی  های  ماشین 
 ۵۰۰ و  میلیارد   ۱۸ ی  هزینه  با  که  شد 
تا  بودند  شده  خریداری  تومانی  میلیون 
شهر  عمران  و  ساخت  زیر  های  بحث  در 

یاری دهنده باشند.
گفت:  مراسم  این  در  سیرجان  شهردار 
ماشین هایی که مشاهده میکنید از جمله 
دیگر  و  کمپرسی  و  لودر  مکانیکی،  بیل 
عمرانی  بخش  نیاز  مورد  آالت  ماشین 

شهرسازی و راه سازی شهرستان است.
با وجود این تجهیزات بسیاری از عملیات 
توجهی  قابل  سرعت  با  ما  عمرانی  های 

شاهد  زودی  به  و  رفت  خواهند  پیش 
و  شهرسازی  ی  زمینه  در  خوبی  اتفاقات 

راه سازی شهرستان خواهیم بود.
پروژه  به  مربوط  تیر  سوم  ی  افتتاحیه 
 ۱۴ ی  هزینه  با  نظارتی  های  دوربین  ی 
در  نیا  سروش  که  بود  تومانی  میلیارد 
فاز  کرد:  تصریح  نیز  پروژه  این  خصوص 
 ۱۴ ی  هزینه  با  نظارتی  های  دوربین  دوم 
این  که  شد  افتتاح  امروز  تومانی  میلیارد 
بسیاری  اهمیت  امنیتی  نظر  از  پروژه 
دارد و خوشحالیم در مدت زمان مناسبی 
راه  نیز  را  پروژه  این  دوم  فاز  توانستیم 

اندازی و به بهره برداری برسانیم.
امیدواریم با وجود این دوربین ها وضعیت 
به  پیش  از  بیش  حتی  امنیتی  و  روانی 

وجود آید.
این دوربین ها، در زمینه ی  کاربرد دیگر 
شهرسازی ست که امیدواریم با کمک این 
گذشته  از  بهتر  تر  دقیق  بسیار  تجهیزات 
پیش برود. کلنگ یک سوله ی ورزشی در 

انتهای خیابان ابوریحان زده شد.
قدردانی  ضمن  شهردار  نیا،  سروش 
صمیمانه از شورا شهر و همکارانش اظهار 
داشت: این زمین که در گذشته به عنوان 
یک زمین ورزشی برای کودکان بود، امروز 
قرار است با کاربری یک سوله ی ورزشی 
این  ورزش ساکنان  برای  محلی  به  تبدیل 

محل باشد.

پروژه ای که برنامه ی آن در شورای پنجم  
پی ریزی شد و حدود ۱۰ در صد در بخش 
زودی  به  و  داشته  پیشرفت  فونداسیون 
خواهیم  آن  برداری  بهره  و  شاهد ساخت 

بود.
و  مربع  متر   ۲۵۰۰ مساحت  با  پروژه  این 
با مبلغ ۶۰ میلیارد  اعیانی ۱۸۴۰ مترمربع 
ریال که پی ریزی اش انجام شده و تامین 

اعتبار صورت گرفته است.
ادامه داد: خدا را شاکریم که دغدغه  وی 
ساکنان  مناسب  ورزشی  امکانات  نبود  ی 

این منطقه هم از میان برداشته شد.
نیکان  پارک  به  زنی  کلنگ  آخرین  در 
سروش  رضا  و  رسیدیم  ثاراهلل  شهرک 
پارک  این  زنی  کلنگ  مراسم  در  نیا 
گفت: یکی از دغدغه های اصلی ساکنان 
برای  مکانی  از  استفاده  ثاراهلل،  شهرک 

گذران اوقات فراغت بود.
 شکر خدا این دغدغه با همکاری مسکن 
شهرسازی که زمین پروژه را اهدا کردند 
 ۶ حدود  ای  سرمایه  که  شهرداری  و 
تعیین  با  تومان  میلیون   ۲۶۰ و  میلیارد 

پیمانکار، حل شد.
محل  دراین  که  اکنون  هم  افزود:  وی 
 ۱۰ حدود  پروژه  هستیم  شما  خدمت  در 
هم  زودی  به  و  داشته  پیشرفت  درصد 

شاهد افتتاح این پروژه خواهیم بود.

سال ها است بحث فوتبال پایه در جامعه ورزش و 
فوتبالی مطرح است، اما متأسفانه فوتبال پایه در 
ایران جایگاهی ندارد و کمتر توجهی به آن می شود 
و تاکنون در حد یک شعار برای گریز مدیران از 

انتقادها بوده است.
اهمیت فوتبال پایه به اندازه ای است که می توان به 
جرأت گفت یکی از عوامل موفقیت تیم های بزرگ 
این کشورها به فوتبال  فوتبال در دنیا، پرداختن 

پایه و توجه به زیرساخت ها است.
چند سالی است که استان کرمان و علی الخصوص 
شهرستان سیرجان هم به واسطه شرکت های مس 
و گل گهر و سرمایه مالی که در این استان ها وجود 
در  هرچند  شدند،  موفق  فوتبال  ورزش  در  دارد 
زمینه جذب بازیکنان تراز اول و مربیان نامی برای 
از  اما  بلند کردند  خود در کشور سری در سرها 

بازیکن سازی اصولی غافل شدند.
نکته قابل توجه در این بخش عدم حضور بازیکنان 
بومی و مستعد در ترکیب این تیم ها  و نبود جایگاه 
مناسبی برای استعدادهای این استان در تیم های 

صنعتی مس و گل گهر!؟
با  دور  سال های  در  کرمان  مس  حضور  از  پس 
ترکیب ۵0 درصدی بازیکنان بومی در لیگ برتر و 
حتا جام باشگاه های آسیا دیگر هیچ تیمی از استان 
نحوه  به  بومی خود  پتانسیل های  از  تا  نشد  موفق 

احسن استفاده کند.
شاید بسیاری خرده بگیرند و ورزش حرفه ای را 
با داشتن چنین تفکراتی درست ندانند، اما سهم 
بچه های مستعد استان کرمان از این همه سرمایه 

چه می شود؟
هیچ  کرمان  استان  در  اصولی  استعدادیابی  آیا 

مفهوم و معنایی دارد؟
اولین مشکل در فوتبال پایه استان چیست؟ چرا 
هدف  با  سالی  چند  نمی شوند  حاضر  باشگاه ها 
گامی برای  بومی خود  بازیکنان  روی  بر  گذاری 
ارتقای بازیکنان مستعد بردارند؟ چرا مدیران ما در 

استان کرمان همه نتیجه گرا شدند؟
و هزاران اما و اگر و  چراهای  دیگر که از مسایل 

سیاسی در ورزش گرفته تا رقابت و  قدرت نمایی 
خرید  برای  هم،  برابر  در  استانی  هم  باشگاه های 
مسایل  دلیل  به  که  کیفیتی  اسمی بی  بازیکنان 

مالی به این استان کوچ می کنند!
در استان می شود، باشگاه مس کرمان را برای همه 
برتر،  لیگ  در  پایه  تیم های  وجود  زد،  مثال  گان 

وجود تیم مس نوین در لیگ دسته دوم کشور.
زمینه  در  حدودی  تا  قدیمی  استان  باشگاه  این 
بازیکن سازی و ارتقای مربیان با این تیم ها کارهایی 
انجام داده است اما در واقع وقتی به تیم های پایه 
همین باشگاه هم نیم نگاهی می اندازیم می بینیم 
که سهم  تیم های پایه در امکانات، دستمزد مربیان 

و توجه به استعدادها بسیار اندک است.
که  هم  رفسنجان  استانی مس  هم  تیم  دیگر  اما 

اولین سال حضور خود در لیگ برتر را تجربه کرد 
به یکباره بومی گرایی و استعداد های بومی خود را به 
فراموشی سپرد و همه چیز را به پایتخت نشینان 

سپرد!
در سالهای گذشته تا کنون اکثر مدیران باشگاه ها 
با شعار فوتبال پایه در تمامی ادوار آمدند و در عمل 

چیز دیگری شد!
امکانات  بهترین  همیشه  پیشرفته  کشور های  در 
باالترین دستمزد و بیشترین توجه در پایه ها اتفاق 
همگان  که  قطر  همسایه  کشور  در  حتا  می افتد، 
اذعان دارند یک پروسه بلند مدت را به خوبی به 
سرانجام رساند و در رشد بازیکن و مربی در آسیا از 

همه سبقت گرفت.
حال مدتی است که باشگاه گل گهر سیرجان پس 

از حضور دوساله خود در لیگ برتر فوتبال ایران 
به این نتیجه رسیده که داشتن تیم در لیگ برتر 
با نبود بازیکنان بومی خود یک معضل است و در 
اقدامی مناسب استارت تشکیل یک آکادمی مدرن 
را در فوتبال کشور زده است و در گام اول با حضور 
»عباس چمنیان« مربی نام آشنای فوتبال ایران و 
تیم ملی در این راستا برنامه های بلند مدتی را در 

دستور کار قرارداده است.
مدیران بومی گل گهر وقتی عدم حضور بازیکنان 
در  کردند،  مشاهده  گهر  گل  تیم  در  بومی را 
اهمیت  با  تا  به کار شدند  اقدامی پسندیده دست 
استعداد های  برای  را  راه  پایه  تیم های  به  دادند 
در  که  که  کاری  کنند،  باز  سیرجانی  مستعد 
سپرده  فراموشی  به  کامال  گذشته  مدیریت های 

شده بود!
این  ایران نژاد«  »وحید  مدیریت  زمان  در  البته 
دوران  آن  جوان  مربی  به  دادن  بها  بومی با  مدیر 
از مربیان  این مربی به یک چهره  »قاسم شهبا« 
موفق بومی بدل شد که بازیکنان بزرگی همچون 
مسلم  پورخسروانی،  عباس  ایران نژاد،  -محسن 
به  و..  شهسواری  علی  رفعتی،  امیر  فیروزآبادی، 
سطح اول فوتبال ایران معرفی شدند ودر نهایت 
این بازیکنان سال ها در فوتبال ایران از نام استان و 

شهرستان دفاع کردند.
دیگر  ایران نژاد«  »وحید  مدیریت  دوران  از  پس 
کمتر به مربیان بومی مستعد و بازیکنان این شهر 
بها داد شد و این معضل بزرگ تاکنون ادامه داشته 

است.
 اما هم اکنون در مدیریت جدید باشگاه گل گهر 
دکتر  و شنیده های حاکی ست،  گفته  به  توجه  با 
ارتقای  و  بومی گرایی  دنبال  به  »اسفندیارپور« 
سطح کیفی مربیان و بازیکنان بومی این شهر است.

تاسیس آکادمی گل گهر در مرحله اول و استفاده 
از مربیان جوان و جویای نام و اهمیت به تیم های 

پایه در سرلوحه کار این باشگاه قارا گرفته است.
حال باید دید آیا معضل عدم بازیکن سازی و حتا 
مربی سازی در فوتبال استان و شهرستان با دید 

مدیران بومی تغییر می کند؟
در  نوین  گهر  گل  تیم  نبود  هنوز  هم  هرچند 
مربیان  و  بازیکنان  ارتقاء  سطح  برای  سیرجان 
انتظار  به  باید  هم  باز  اما  می شود،  بومی احساس 
نشست و دید که آکادمی گل گهر روند نوینی را 
در ادامه مسیر پیشه می گیرد و یا بازهم مدیران 
بزرگساالن خود سر در گم  تیم های  در هیاهوی 
می شوند و اهمیت آکادمی و تیم های پایه بی اساس 

می شود؟
مدت  بلند  برنامه های  موفقیت  راستای  در  قطعا 
تیم  بدنه  در  مربیانی  باید  گهر  آکادمی گل 
جوان  تفکرات  با  که  باشند  گهر  گل  بزرگساالن 
نه  آینده ی  در  تا  باشند  داشته  همخوانی  گرایی 
بازیکنان سیرجانی  منتظر درخشش  دور  چندان 

در کشور باشیم.

فوتبال پایه، پلی برای آینده، اما!
      رضا فتح آبادی

پیش بازی استقالل و گل گهر 
سیرجان در جام حذفی

فوتبال  حذفی  جام  های  رقابت  نهایی  نیمه  مرحله 
کشورمان فردا برگزار خواهد شد و تیم های استقالل 
تهران و فوالد خوزستان باید به مصاف حریفان خود 
بیستم  فصل  که  تهران  استقالل  فوتبال  تیم  بروند. 
با هدایت فرهاد مجیدی در  رقابت های لیگ برتر را 
رده سوم به پایان رساند باید رو در روی گل گهر امیر 

قلعه نویی قرار گیرد.
هافبک  اسماعیلی  فرشید  بازی  این  در  استقالل  تیم 
خود را به دلیل مصدومیت در اختیار ندارد. همچنین 
گفته می شود شیخ دیاباته مهاجم اهل مالی آبی ها هم 
داد  خواهد  انجام  تیم  این  برای  را  بازی خود  آخرین 
از این بازی راهی کشور خود خواهد شد و به  و بعد 
فرهاد مجیدی جدا  از جمع شاگردان  صورت رسمی 

می شود.
فرهاد مجیدی همچنین از بازیکنان استقالل خواسته 
گهر  گل  با  دیدار  روی  را  تمرکزشان  تمام  تا  است 
بگذارند و از حاشیه سازی و ُکری خوانی در اینستاگرام 

خودداری کنند.
گهر  گل  با  بازی  برای  استقالل  احتمالی  ترکیب 

سیرجان به شرح زیر است:
یزدانی،  سیاوش  دانشگر،  محمد  حسینی،  حسین 
وریا  قایدی،  مهدی  مطهری،  ارسالن  محمد نادری، 
غفوری، مسعود ریگی، متین کریم زاده، آرش رضاوند 

و شیخ دیاباته.
تیم گل گهر سیرجان در این فصل از مسابقات لیگ 
برتر عملکرد خوبی را از خود نشان داد و با هدایت قلعه 
گهری ها  گل  گرفت.  قرار  جدول  پنجم  رده  در  نویی 
برای رسیدن به این مرحله تاکنون از سد تیم های مس 
کرمان، پارس جنوبی جم و آلومینیوم اراک گذشته اند 
و در صورت پیروزی مقابل استقالل گام بزرگی را برای 

کسب عنوان قهرمانی لیگ برتر، برمی دارند.
تیم گل گهر مصدوم و محرومی برای این بازی ندارد 
اما گفته می شود که گادوین منشا مهاجم نیجریه ای 
این تیم همانند دیاباته در استقالل، آخرین بازی خود 
را برای گل گهر انجام خواهد داد و پس از این بازی 
راهی تیم دیگری در خارج از ایران که تاکنون اسمی از 

آن نیاورده است؛ خواهد شد.
این بازی ساعت 1۹ و 30 دقیقه در ورزشگاه آزادی و با 

قضاوت سید وحید کاظمی آغاز خواهد شد.

    خبر

آیین بهره برداری و کلنگ زنی چند پروژه ی عمرانی شهرداری

کارخانه ی آسفالت سیرجان، افتتاح شد
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و  حضوری  ارتباط  برقراری  امکان  که  کرونایی  شرایط  در 
گفتگوهای تخصصی با فعاالن حوزه هنری وجود ندارد؛ فضای 
در  را  گفتگوها  این  بتوان  تا  فراهم می کند  را  مجازی شرایطی 
بستر مجازی و با افراد سرشناس انجام داد. لیلی گلستان مترجم، 
ابراهیم  ایرانی و دختر  نویسندگان  انجمن  نگارخانه دار و عضو 
که  است  کشور  مشهور  نویس  فیلمنامه  و  کارگردان  گلستان، 
نمایشگاه های تخصصی  برگزاری  و  در حوزه هنرهای تجسمی 
این  دارد.  طوالیی  ید  معتبر  نگارخانه های  ایجاد  و  نقاشی  آثار 
متولد   ۱3۲3 سال  در  هنرمند  خانواده ای  در  معتبر  گالری دار 
شده و سال هاست که به صورت حرفه ای فعالیت هنری خود را 
دنبال می کند. نام لیلی گلستان برای بسیاری از هنرمندان حوزه 
گالری داران سراسر کشور،  و  هنرهای تجسمی، مجموعه داران 
نامی آشنا و آمیخته با هنر است. در ادامه گفتگویی که به صورت 
مجازی با این چهره برجسته در حوزه هنرهای تجسمی و گالری 

داری انجام شده است را از نظر می گذرانید:

 مردم شما را هنرمند و فردی بسیار پر انرژی در این سن و سال 
می دانند؛ چقدر با این نظر آن ها موافقید؟ 

هنرمند را موافق نیستم چون اثر هنری خلق نمی کنم بلکه 
به  و  کرده  جمع آوری  گالری ها  و  نگارخانه ها  در  را  هنری  آثار 
دست عالقه مندان به هنر می رسانم. اما فردی پر انرژی هستم و 
با این گفته موافقم. ما به صورت خانوادگی فعال و پر انرژی بوده 
و هستیم. چیزی که دائماً در زندگی خانوادگی ما مطرح می شده 
این است که همیشه باید یک کار مثبت انجام دهیم. تالش، کار، 
فعالیت و انرژی مثبت به مهمترین عادت زندگی من در آمده و 
باعث می شود به آرامش خاطر برسم. زمانی که کاری را انجام 
می دهم و خوب از آب در می آید و راضی هستم؛ انرژی من را دو 

چندان می کند.
و جامعه چگونه  قبال مخاطب  در  را  مسوولیت یک هنرمند 

تعبیر می کنید؟
هنرمند باید حتماً متعهد و مسوول باشد. او نمی تواند از اجتماع 
خودش جدا باشد. هنرمند به مردم نیاز دارد و مردم هم به هنرمند. 
بنابراین وقتی که یک اثر هنری مثل شعر، داستان، نقاشی، فیلم 
و... به وجود می آید حتما آن هنرمندی که دارد کار می کند باید 
یک مسوولیت اجتماعی را در خود حس کند. هنرمند می تواند با 
اثر خود دید بیننده را باز کند و به او لذت هنرش را منتقل کند 
و همین کار یک نوع انجام تعهد و مسوولیت است. با این کار، 
هنرمند به آدمی که خسته است کمک می کند حالش خوب 
باشد یا به آدمی که ناراحت است کمک می کند از آن فضا بیرون 
بیاید. همه این فعالیت ها جزو تعهدات و مسوولیت های هنرمند 
است. تکنیک و فن هم به کمک اجرای این تعهد می آید. هنرمند 
باید نسبت به جامعه احساس مسوولیت داشته باشد و گرنه اصاًل 
نمی تواند در دل جامعه حضور داشته باشد و مردم را به خود راغب 

و متمایل کند.
شما ایده نمایشگاه صد اثر صد هنرمند را مطرح کرده اید که 

بسیار مورد استقبال واقع شده، از این ایده در دوران کرونا و 
قبل از آن بگویید.

ایده صد اثر صد هنرمند برای بیست ونهمین سال متوالی 
است که فعالیت می کند و از زمانی که کرونا شیوع پیدا کرد 
مجبور شدیم این نمایشگاه را به صورت آنالین برگزار کنیم. 
امکان برگزاری آن  این نمایشگاه بسیار شلوغ است و  چون 
فراخوان  نداشت؛  وجود  کرونا  شرایط  به  توجه  با  گالری  در 
نمایشگاه را در فضای مجازی منتشر کردیم. بسیار هم از سوی 
هنرمندان نقاش مورد استقبال واقع شد و آثار خود را از طریق 
ایمیل ارسال کردند، آثار در نمایشگاه بارگذاری شد و فروش 
خیلی عجیبی هم داشت. مردم هم در شرایط کرونا استقبال 
بسیاری از این نمایشگاه کردند. ایده صد اثر صد هنرمند که 
۲۹ سال قبل مطرح شد یک برنامه تابستانه بود به مدت یک 
ماه. همه نمایشگاه های گالری گلستان معموالً یک هفته ای 
برگزار می شود ولی این ایده را یک ماهه برگزار کردیم. هر 
اثری که خریداری می شد توسط مردم، بالفاصله اثر دیگری 
از همان هنرمند جایگزین آن می شد. بنابراین هر چند روز 
یک بار به واسطه فروش آثار و تجدید آثار جدید با نمایشگاه 
جدیدی روبرو بودیم و مخاطبان به طور مداوم کارهای جدید 
ما را می دیدند. اما در فضای مجازی امکان این جایگزینی وجود 

ندارد و تنها اثر تا زمانی که به فروش نرفته قابل رویت می باشد. 
در طرح صد اثر صد هنرمند برای هر بودجه و هر سلیقه ای اثر 
هنری در نظر گرفته شده بود و با قیمت های متفاوت تا همه 
اقشار جامعه بتوانند از آن استفاده کنند. آثار این نمایشگاه با دقت 
زیادی انتخاب می شد. بنابراین طرح مورد استقبال واقع شد. آثار 
نمایشگاه امسال نفیس تر و متنوع تر هستند و بازه قیمتی آن ها 
هم از ۲00 هزار تومان تا یک میلیارد تومان است. 740 اثر برای 
نمایشگاه امسال به دست ما رسید که ۵00 اثر از بین آن ها انتخاب 
شد که در سبک ها و تکنیک های مختلف کار شده اند و سالیق 

مختلف را پوشش می دهند.
گالری دار چه وظایفی در قبال هنرمند و مخاطب دارد؟

ارائه  هنرشناس  افراد  به  را  هنرمند  اثر  می کنیم  سعی  ما 
کنیم. گالری دار بودن بسیار لذت بخش و در عین حال کار سختی 
است. چون اول باید کیفیت آثار ارائه شده در نمایشگاه را حفظ 
یا  می شود  دیده  آن ها  اثر  ما  کار  واسطه  به  که  افرادی  کنید. 
توسط مجموعه دارها خریداری می شود یا در حراج تهران شرکت 
افراد قدردانی هستند که این مایه خوشحالی  می کنند معموالً 
است و معموالً ارتباط خود را بر پایه تجارت با آن ها  نمی گذاریم 
بلکه این رابطه بسیار دوستانه است. در گالری دار بودن باید احترام 
هنرمند را داشته باشید و به بالیدن و ارتقای او کمک کنید. وظیفه 
دیگر گالری دار جلب اعتماد خریدار است. این اتفاق اگر بیفتد 
اعتبار می شوید. در غیر این صورت شما را تاجر و  شما دارای 
فروشنده فرض می کنند و این یعنی عدم موفقیت. ما از ابتدای 
کار برای خریداران تسهیالت خوبی قائل شدیم. اولین بار در تاریخ 
گالری داری در ایران آثار را به صورت قسطی می فروشیم تا همه 
افراد بتوانند آثار دلخواه خود را خریداری کنند. خیلی از این افراد 

مجموعه دار و عالقمند به هنر شده اند و این اتفاق مهمی است که 
در گالری گلستان افتاده. وظیفه دیگر گالری دار آموزش است. یک 
گالری دار باید سبک آثار خریداری شده را به خریدار بشناساند و 
به سواالت مخاطب به درستی پاسخ بدهد. باید از هنر سررشته 
داشته باشد و به فرهنگ این کار واقف باشد. گالری دار موظف 
استفاده  گالری خود  در  که  را  هنری  آثار  اطالعات  کلیه  است 

می کند به مخاطب آموزش بدهد.
یک هنرمند چگونه می تواند المان های ایرانی را در کار خود 

پیاده کند؟
هنرمند باید خودش باشد. نیازی نیست حتماً عناصر و المان های 
ایرانی را به زور در کار خود ارائه بدهد. بهمن موسس و سهراب 
سپهری به شدت کارهای ایرانی را در آثار خود پیاده کرده اند در 
حالی که خودشان بوده اند. اصاًل قبول ندارم هنرمند برای ایرانی 
نشان دادن روح اثر خود از تلفیق کار ایرانی و خارجی یا سبک های 
جدید استفاده کند و به زور به آن هویت بدهد. برای حضور در 
نمایشگاه های خارجی نمی توان به اثری به زور هویت ایرانی داد. 
هنرمند باید هنر خودش را پیاده کند. به کیفیت و هنر بودن آن 

اثر در نمایشگاه های خارجی نگاه می کنند نه به ایرانی بودن آن.
آن ها  از  نمایشگاه  به  هنرمندان  ورود  برای  گالری ها  برخی 

ورودی می گیرند. چقدر با این کار موافقید؟
متاسفانه من هم اخیراً شنیده ام که این اتفاق می افتد و از هنرمند 
پول می گیرند و اثر را در نمایشگاه می گذارند که به نظر من کار 
درستی نیست. شما اگر کار هنرمند را در نمایشگاه بفروشید یک 
درصدی برمی دارید. اینکه ورودی بگیرید اصاًل کار جالبی نیست. 
در گالری گلستان کلیه آثار بدون ورودی شرکت می کنند. هر 
به گالری دار اختصاص پیدا  اثری که فروخته می شود درصدی 

می کند. این که می آیند برای آن ورودی در نظر می گیرند از اعتبار 
گالری دار کم می کند و بدتر از آن اینکه برای حضور در نمایشگاه 
رزومه  به  که  می گویند  و  می گیرند  ورودی  هنرمند  از  مجازی 
تو اضافه می شود. در حالی که فکر می کنم حضور در نمایشگاه 
مجازی در رزومه هنرمند موثر نباشد. ما به پیشینه هنرمند توجه 
نمی کنیم. فقط به اثر هنری او نگاه می کنیم که کیفیت داشته 
باشد. بهتر است هنرمند پولی برای ورود به یک نمایشگاه چه 

حضوری و چه مجازی پرداخت نکند.
نظر شما در خصوص برگزاری حراجی آثار هنری چیست؟

متوجه  عادی  مردم  و  می شوند  هنر  رونق  باعث  حراجی ها 
می شوند خرید هنر یک نوع پس انداز است چرا که قیمت آن 
فروخته  آثاری که  باالتر می رود. در حراجی ها هم  طی سال ها 
می شود مردم را با هنرهای تجسمی آشنا می کند. هیچ مخالفتی 
با حراجی ها ندارم و خیلی خوشحالم که حتی حراج تهران اتفاق 
افتاده. این اتفاق کمک شایانی به اقتصاد هنر می کند. اینکه چه 
کسانی می توانند وارد این حیطه شوند به مجریان آن حراجی 
مربوط است که چه شرایطی برای حراجی خود در نظر گرفته اند. 
هر کسی مقررات و سالیق خودش را دارد. باید آثاری را وارد کنند 
که بتوانند آن را بفروشند. اما در کل وجود حراجی ها می تواند 

کمک بسیار خوبی به اقتصاد هنر باشد. 
-ارتباط گالری دار و هنرمند باید چگونه باشد؟

اگر کیفیت کاری باال باشد و گالری دار هم زحمتی را که در خور 
هنرمند است کشیده باشد فکر می کنم آن هنرمند می تواند موفق 
شود. متاسفانه بعضی گالری دارها صرفا نمایشگاه می گذارند در 
حالی که اگر هنرمند آثار خوبی دارد چرا گالری داران از آن حمایت 
نکنند؟ چرا با او تعامل خوبی برقرار نکنند؟ این برقراری ارتباط 

با هنرمند می تواند خیلی کارساز باشد به شرطی که گالری دار 
فرهنگ و هنر آن را هم داشته باشد. از طرفی گاهی گالری دار 
تالش خود را می کند اما ارتباط برقرار نمی شود. البته این اتفاق در 
گالری گلستان به ندرت می افتد که تعامل صحیح با هنرمند شکل 
نگیرد. ارتباط گالری دار و هنرمند بستگی دارد به هنر برقراری 
ارتباط گالری دار که بتواند یک ارتباط خوب و صحیح با خالق آثار 

هنری برقرار نماید.
به فعالیت در نمایشگاه های خارجی هم فکر کرده اید؟

خیر. از همان ابتدای کار با خود عهد کردم که فقط در ایران 
فعالیت داشته باشم و اصاًل در نمایشگاه های خارج از کشور شرکت 
نکنم و تمام هم و غم و انرژی خودم را در ایران خرج کنم. چون 
حاال حاالها زمان زیادی می برد تا مردم ما با هنرهای تجسمی 
آشنا شوند. به ویژه در شهرستان ها جای کار بسیار است تا فرهنگ 
گالری داری رواج پیدا کند و صرفاً خریداران به تهران نیایند یا 
در تهران نمایشگاه برگزار نکنند. شهرستان.ها باید گالری دار شهر 
خود را بپذیرند و او را بشناسند و خرید خود را از همانجا انجام 
بدهند. باید سعی کنیم این اتفاق بیفتد که هر گالری دار در شهر 
خود نمایشگاه برگزار کند و تهران را هدف خود قرار ندهد. بنابراین 
برای جا انداختن این فرهنگ در ایران باید این جا ماند و برای آن 

کار کرد و زحمت کشید.
به نظر شما آیا می توان در سیرجان هم گالری راه انداخت؟ برای 

این کار چقدر از حمایت مسووالن می توان بهره برد؟
این  بخواهیم.  چیزی  مسووالن  از  اگر  است  اشتباه  معتقدم 
خواسته انسان را به مسووالن وابسته می کند و باید قوانین آن ها 
را بپذیرید. در حالی که سلیقه گالری دار و مسووالن یکی نخواهد 
بود. می توان در یک فضای کوچک گالری خصوصی ایجاد کرد. 
اصال انتظار اینکه مسووالن برای شما کاری انجام دهند را نداشته 
باشید. افرادی که عالقمند هستند باید خودشان دست به کار 
شوند. سیرجان هم پتانسیل این را دارد که در آن یک گالری 
خیلی خوب راه اندازی شود. در شهرهایی که امکانات مادی افراد 
باال است ایجاد گالری می تواند به راحتی انجام شود. در سیرجان 
هم حتماً گالری های خوب شکل خواهد گرفت اما این کار باید 

کاماًل شخصی باشد و به دور از انتظار حمایت مسووالن.
برای عالقمند کردن مردم سیرجان به هنر تجسمی چه می توان 

کرد؟
هر کاری اتفاق بیفتد که مردم عالقمند به هنرهای تجسمی 
شوند و آن را بشناسند اتفاق مهمی است. می توانید نمایشگاه های 
با مردم گفتگو کنید و به آن ها اطالعات  گروهی برگزار کنید. 
به  بدهید  یا سوژه  و  برگزار کنید  نمایشگاه های ساالنه  بدهید. 
نقاش های سیرجانی که روی آن کار کنند. باید خالقیت به خرج 
دهید تا کار جدیدی اتفاق بیفتد. حتی می توانید در سیرجان 
اکسپو برگزار کنید. هر اقدامی می توانید انجام دهید تا مردم یاد 
بگیرند اثر هنری بخرند و با هنر تجسمی مانوس شوند. امیدوارم 
در سیرجان یک گالری کوچک ایجاد شود و کارهای با کیفیت به 
مردم ارائه شود و کم کم این فرهنگ گالری داری در شهرستان 

شما هم رواج پیدا کند.

لیلی گلستان؛ گالری دار مطرح و فرزند ابراهیم گلستان در گفتگو با سخن تازه:

خرید هنر، یک نوع پس انداز است
        هدی رضوانی پور

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  

آهن آالت دست دوم و انواع ضایعات
 شما را با باالترین قیمت در محل  خریداریم.

0913 278 3052/0913 145 2643
5036 230 0919 خدائی

متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن های : 7175  797  0917 و 

0022  4230  )034( تماس حاصل نمایند.

سایر شرایطجنسیتتحصیالتردیف

۳سال سابقه کار مردمهندس شیمی1
مرتبط با مدرک تحصیلی

۳سال سابقه کار مردمهندس متالوژی2
مرتبط با مدرک تحصیلی

۳سال سابقه کار مردمهندس برق۳
مرتبط با مدرک تحصیلی

مجتمع صنایع الستیک سیرجان 

در نظر دارد جهت تکمیل کادر پرنسلی خود از 3 نفــــر نیــــرو

 با شرایط ذیل جهت همکاری دعوت به عمل آورد؛

 از یک منشی خانم 

مجرد و آشنا به کامپیوتر

با روابط عمومی باال جهت 

همکاری در پیمـــاپنجــره 

دعوت به عمل می آید

0913  347  5249

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

09135320842-09132794372

لوله بازکنی اعتماد
بازکردن لوله های فاضالب 

توالت ، آشپزخانه و . . .
6216 669 0913- رضایی

آگهی فراخوان عمومي شناسایي تامین کنندگان 
سنگ آهن مگنتیتي  به شماره 1400/5/ف

شرکت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد جهت برنامه ریزي استفاده از ظرفیت هاي معدني و استفاده بهینه و 
حداکثري از مواد خام معدني داخل کشور اقدام به شناسایی کلیه معادن سنگ آهن در حال استخراج و تامین کنندگان سنگ 

آهن حقیقي و حقوقي )جهت عقد قرارداد خرید، تبدیل، تهاتر، کارمزد و ...(  نماید. 
لذا از کلیه واجدین شرایط که توانمندي تامین سالیانه 2 تا 3 میلیون تن سنگ آهن مگنتیتي را داشته باشند جهت شرکت در 

فراخوان و ارسال مدارک دعوت به عمل مي اید. 
مدارک مورد نیاز :

1(اساسنامه و اظهارنامه ثبتي شرکت )مرتبط با موضوع فراخوان(
2(آگهي تأسیس شرکت در روزنامه رسمي با آگهي آخرین تغییرات شرکت حاوي معرفي صاحبان امضاهاي مجاز

3(تصویر برابر با اصل پروانه بهره برداری از معدن و اعالم موقعیت معدن و یا دپوی سنگ
4(سوابق کاری مشابه با ارائه تناژ، حجم و مبالغ فعالیت 

5(مدارک دال بر توان تامین سالیانه شرکت 
6(مشخصات فني محصوالت تولیدي و هرگونه مدارک مرتبط با موضوع فراخوان

شرکت کنندگان در فراخوان مي بایستـــي مدارک فوق را در پاکت دربسته و مهر موم شـــده قرار داده )روي پاکت بایستي نام 
شرکت، شماره و موضوع فراخوان قید شود ( و حداکثر تا تاریخ 1400/05/26 به نشاني دفتر مرکزي شرکت معدني و صنعتي گل 
گهر واقع در خیابان دکتر فاطمي- روبروي هتل الله- ساختمان نگین، پالک 273 – دبیرخانه مرکزي و یا به نشاني دفتر کمیسیون 

معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر واقع در کیلومتر 50 جاده شیراز ارسال نمایند.
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 03441424166 تماس حاصل فرمایید.

 کمیسیون معامالت
 شرکت معدني و صنعتي گل گهر

مغازه سوپر مارکت 
با کلیه تجهیزات

دارای 20 سال سابقه کار
واقع در خیابان ابوذرغفاری 

نبش چهارراه فراهی 
اجاره داده می شود.
0916 275 6269

منزل همکف بزرگ
مناسب مطب ها و شرکتها
کف و دیوارها سرامیک
واقع در خیابان نصیری 

شمالی ابتدای کوچه 
رهن و اجاره داده می شود.

0913 062  3023

آگهي مزایـــده عمومــي 
شمـــاره 1400/4/ز

شرکت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد » اقالم ضایعاتی موجود در 
انبارهای« مجتمع خود را از طریق مزایده عمومي واگذار نماید. لذا کلیه متقاضیان مي 
بخش    www.geg.ir توانند جهت اخذ اسناد مزایده به وبسایت این شرکت به نشانی
مناقصه و مزایده مراجعه و اسناد مذکور را دریافت نمایند. مهلت تحویل پاکات ساعت 
9 الي 14روز شنبه مــورخ 1400/5/23 در محــل دفترکمیسیون معـامالت مجتمع و یا 
دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. ضمناً بازدید از اقالم مربوطه روز یکشنبه مورخ 
1400/5/17 مقرر شده است. شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در رد یا قبول هر یک از 

پیشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار می باشد.
                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 



ویترین آخر

در شبکه اجتماعی داخلی، می شود فیلم سیلی زدن به سرباز 
را پخش کرد؟

عصرایران؛ مصطفی داننده- پژمان فر عضو ارشد جبهه پایداری 
در مجلس یازدهم گفته است که:» در صورت اجرای طرح صیانت 
از حقوق کاربران فضای مجازی 10 میلیون اشتغال امن و پایدار 
ایجاد خواهد شد. در حال حاضر حدود 100 هزار شغل در فضای 
مجازی وجود دارد که پایدار نیست، اما در صورت اجرای طرح 

صیانت این اشتغال پایدار خواهد شد.«
با یک طرح مجلس قرار است از 100 هزار شغل ناپایدار به 
هرچه  نظرم  به  برسیم. چقدر خوب!  پایدار  میلیون شغل   10
سریعتر این طرح را اجرایی کنند که مشکل بیکاری در کشور 
به صورت تمام و کمال حل شود. واقعا چرا این همه سال دست 
روی دست گذاشته بودید و طرحی برای صیانت از فضای مجازی 

انجام ندادید؟
از شوخی گذشته و در ادامه این نوشتار از جناب پژمان فر و 
همه آنهایی که به این طرح رای دادند و به دنبال صیانت از فضای 

مجازی هستند یک سوال ساده دارم.
آیا در شبکه های اجتماعی داخلی که انشاهلل بهترین کیفیت 
جهانی را دارند، می شود از سیلی نماینده مجلس به سرباز حرف 
بیداد نماینده  زد و فیلم آن را منتشر کرد؟ می شود به داد و 
ناشایست  رفتارهای  از  می شود  پرداخت؟  گمرک  در  مجلس 

مقامات دولتی سند منتشر کرد؟
االن در یک فرمانداری یک شهر کوچک وقتی فرماندار رفتار 
خالف عفتی انجام می دهد، تمام مردم متوجه آن می شوند. این 
درحالی است که در زمان های نه چندان دور فقط اهالی آن شهر 

یا استان در جریان داستان قرار می گرفتند.
نکند خدای ناکرده این شیشه های این اتاق دودی شود. خدای 
نکرده، نکند دوباره دیوارهای اتاق مسئولین آجری شود و مردم در 
جریان قرار نگیرند. البته که شما استاد برگزاری جلسات غیرعلنی 
هستید و زیاد عالقه ندارید مردم در جریان تصمیمات باشند و 

همین رفتار حسابی ما را می ترساند.
بله، یکی از دالیل عالقه مردم به شبکه های اجتماعی خارجی، 
همین رسیدن اخبار بدون سانسور است. اخباری که در رسانه های 
داخلی به ویژه صداوسیما منتشر می شود الی زر ورق سانسور 

پیچیده شده است و مردم تشنه اخبار بدون سانسور هستند.
مردم دوست دارند مسابقه دو میدانی دختر ایرانی را تماشا 
کنند. صداوسیما این مسابقه را سانسور کرد، آیا در شبکه های 

اجتماعی داخلی می شود این مسابقه را دید؟
من که بعید می دانم. امیدوارم نمایندگان محترم پاسخی برای 
این سوال ها داشته باشند و بدون شفاف شدن همه ی زوایا طرحی 

را در کمیسیونی خاص تصویب نکنند.

وزیر خارجه افغانستان: 
آماده صلح و تقسیم قدرت با طالبان هستیم

روزنامه  با  در گفتگو  افغانستان  وزیر خارجه  اتمر«  مهر: »محمد حنیف   
ایزوستیا اعالم کرد که چنانچه طالبان شرایط خاصی را رعایت کند، دولت 
افغانستان آماده صلح با این گروه است. ما آماده ایم با طالبان کار کنیم. ما 
حاضریم که آنها را به دولت بیاوریم. برای صلح و تقسیم قدرت با آنها آماده ایم. 

وی ادامه داد که شرایط متعددی برای این کار وجود ندارد

       گوناگون

دولت رئیسی اهل تعامل با جهان است

آخرین  به  رسیدن  با  بهارنیوز: 
آخرین  دوازدهم،  دولت  عمر  روز های 
آقای  ریاست  به  دولت  هیات  جلسه 
روحانی تشکیل شد و با عکس یادگاری 
این  در  رسید.  پایان  به  کابینه  اعضای 
دفاع  ضمن  جمهور  رئیس  نیز  جلسه 
موانع  بر  تاکید  و  دولت  اقدامات  از 
از موانع و  لفافه  بار دیگر در  تحریمی، 
عوامل مشکل ساز داخلی سخن گفت 
کافی  اطالعات  و  آدرس  دادن  بدون  و 
شد.  رد  و  کرده  بسنده  گویی  کلی  به 
و  ایرادات  مهمترین  از  یکی  شک  بی 
نقد هایی که به دولت روحانی وارد بود 
مردم  با  شفاف  عدم صحبت  هست،  و 
برای  قوی  رسانه ای  تیم  نداشتن  و 
تعامل با مردم و طرفدارانش بود. بار ها 
و در موقعیت های مختلف، خود ایشان، 
رسانه ای  مشاور  مخصوصا  و  معاونان 
که  افرادی  و  نهاد ها  وجود  به  ایشان 
می کنند  ایجاد  دولت  کار  در  موانع 
اشاره کرده، ولی هیچگاه نام و نشانی از 
آن ها به مردم ندادند. گاهی عامل اصلی 
مشکالت و موانع پیش روی دولت را به 
آن ها منتسب کرده و گاهی در بهترین 
به  را  اقدامات شان  و  نام  افشای  حالت 

آینده حواله کردند.
به راستی چرا آقای روحانی و دولتش 
و  بوده  راست  رو  مردم  با  نخواستند 
پشت  وقایع  چون  و  چند  از  را  مردم 

پرده آگاه سازند؟
مدار  بر  مردم  اکثریت  شک  بی 
اعالم  و  افشا  انتظار  و  بوده  آگاهی 
قوا  جلسات  و  اطالعات  تمام  عمومی 

این  مردم  ولی  ندارند.  را  مسوولین  و 
انتظار را داشتند که همان شجاعتی که 
افراد،  با مشخصات کامل  در مناظره ها 
جریانات  و  آن ها  به  مشکالت  و  موانع 
دیگر منتسب می شد، حداقل در دوران 
خاصه  می داشت.  ادامه  نیز  ریاست 
به  مشکالت  این  تمام  همواره  اینکه 
و مسلما مردمی  ایشان منتسب  دولت 
هم که رای داده بودند به وجدان خود 
و دیگران می بایستی جوابگو می شدند. 
پایان  به  نیز  روحانی  آقای  دولت  آری 
آنچه  گذشته  روال  به  اما  رسید،  کار 
عیان تر از همیشه نمود یافت، این مردم 
نامحرم بودند که فقط تا هنگامه حضور 
شمرده  محترم  رای  صندوق های  در 
امورات  از  نبایستی  آن  از  بعد  و  شده 
مطلع  مسوولین  اقدامات  و  کشورداری 

باشند.
کشور های  در  که  روندی  معموال 
در  خدادادی  درآمد های  به  متکی 
به مردم و در  اتکا  جریان هست، عدم 
نتیجه بی نیازی از آنان است. در کشور 
ما، چون بیشتر بودجه و امورات کشور 
از درآمد نفت و گاز تامین می شود، نه 
مالیات، مسلما این حاکمیت نیست که 
محتاج مردم و نظر مثبت آن ها باشد، 
تا  یارانه  از  که  هستند  مردم  این  بلکه 
نیازمند   ... و  دولتی  بگیران  حقوق 
در  هستند.  ایشان  نگاه  و  حاکمیت 
در  مردم  فضایی  چنین  در  نتیجه 
و  مشروعیت  که  ظاهر  و  پوسته  حکم 
مقبولیتی برای حاکمیت نمود دهند در 
نظر گرفته شده و در این حد به بازی 

گرفته می شوند.
داشته  انتظار  باید  رویه ای،  چنین  با 
انقالبی  اصطالح  به  مجلس  که  باشیم 
بر  اکثریت  مطالبه  و  خواست  خالف 
اینترنت  مسدودسازی  و  محدود  مدار 
که  است  رویکردی  چنین  با  برآید. 
سازمانی مثل صدا و سیما بدون نظر و 
دخالت مردم و با خیال راحت مشی و 
هدف اقلیتی را به خورد اکثریت مردم 
بدهد. چنین اندیشه ای ست که مطالبه 
و مشکالت عدیده مردم، محلی از توجه 
کشور  آینده  برای  نداشته،  انعکاس  و 
و  زیست  محیط  جهانی،  مناسبات  و 
بحران های فزاینده اجتماعی و سیاسی 
و  درست  تصمیم  کشور  روی  پیش 
در  همگی  و  نشده  ایجاد  گشایشی 
گروگان  خاص  اقلیتی  اهداف  جهت 
و  رشد  مسیر  اینگونه  و  شده  گرفته 
نتیجه  می شود.  مسدود  کشور  توسعه 
اینکه؛ دولت روحانی نخواست با مردم 
روراست باشد و شفاف عمل کند، چون؛ 
اوال محصول و برکشیده ساختاری بود 
که مردم را نامحرم و ناچیز می شمارد. 
بعد  روز های  انتظار  دوم، همگی چشم 
انتخابات  و  انتصابات  مسیر  و  بوده 
پست های مهم بعدی خود و هم سلکان 
و خانواده را در نظر داشته و آن را به 
پای آگاه کردن مردم مسدود نکرده و 
وقتی  تجربه،  به  نخواهند سوزاند. پس 
در این شرایط نه پاسخ خواهی هست و 
نه جواب دهی به اعمال گذشته، ماندن 
تا  در مدار حاکمیت بسیار غالب است 

چند صباحی بر اقبال مردمی بودن!

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

 چاپ :  مهدویکرمان
نشانی: سیرجان،چهارراهموحدی،روبرویداروخانهآریاکدپستی: 7813713599

تلفن: 42231335 نمابر:42231335سامانه پیام کوتاه:3000990061
تلفن سفارش آگهی: 09133475191-42231335

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

شادی امواتت!!!

اهل  آینده  اسالمی گفت: دولت  تهران در مجلس شورای  نماینده مردم  مهر: 
تعامل و گفتگو با کشورهای دنیاست اما باید خطوط قرمز نظام جمهوری اسالمی 
در مذاکرات حفظ شود. سید علی یزدی خواه در گفتگو با خبرنگار مهر درباره رویکرد 
دولت سیزدهم در عرصه سیاست خارجی، گفت: قطعاً دولت آینده با رعایت مصالح 
ملی و حقوق مردم، به دنبال مشارکت در امنیت و صلح جهانی و منطقه ای خواهد بود. 

یک مقام مسئول در ارتباط با تهدیدات و اتهام های مطرح شده علیه ایران در ارتباط 
با سانحه کشتی اسرائیلی در دریای عمان به »نورنیوز« گفت: اگرچه جمهوری اسالمی 
ایران، تهدیدات مقامات غربی و رژیم صهیونیستی را بیشتر ژست های تبلیغاتی قلمداد 
می کند اما انجام هرگونه اقدامی علیه منافع و امنیت ملی ایران با پاسخ شدید و قاطع 

روبرو خواهد شد و مسوولیت تبعات آن نیز مستقیما متوجه واشنگتن و لندن است.

زوم

مردم نامحرم هستند؟!

مهر: رهبر معظم انقالب اسالمی حکم ریاست جمهوری حجت االسالم سید 
ابراهیم رییسی به عنوان هشتمین رئیس حمهور اسالمی ایران را به وی اعطا 
کردند. حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب صبح روز )سه شنبه( در 
مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری سیزدهم که در حسینیه امام خمینی )ره( 
برگزار شد، حکم ریاست جمهوری حجت االسالم سید ابراهیم رییسی به عنوان 

هشتمین رئیس جمهور اسالمی ایران را به وی اعطا کردند.

بررسی پیشنهاد تعطیلی دوهفته  ای کشور 
 پایگاه اطالع رسانی وزارت کشور: معاون وزیر کشور و دبیر قرارگاه عملیاتی ستاد 
مقابله با کرونا از برگزاری هجدهمین جلسه این قرارگاه به ریاست دکتر رحمانی 
فضلی وزیر کشور و فرمانده قرارگاه عملیاتی، در روز سه شنبه 1۲ مرداد ماه جاری 
در محل وزارت کشور برای بررسی پیشنهاد اخیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی در خصوص تعطیلی دو هفته ای کشور خبر داد. وی گفت: روز سه شنبه 

تعطیلی دوهفته ای کشور بررسی و نتیجه آن اعالم می شود.
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هشدار ایران به آمریکا و انگلیس درباره هرگونه ماجراجویی

در شبکه اجتماعی داخلی، می شود فیلم 
سیلی زدن به سرباز را پخش کرد؟

رهبر معظم انقالب حکم ریاست جمهوری 
سید ابراهیم رییسی را اعطا کردند

آگهـــی تجدید مزایــده

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

 » G.I.A یخســاز 207 قالبــی مدل «
خود را از طریق برگزاری مزایده به فروش رساند. لذا کلیه متقاضیان می توانند جهت 

و  مراجعه   www.parizpishro.irالکترونیکی آدرس  به  مزایده  اسناد  دریافت 

روز  پاکات  تحویل  مهلت   . نمایند  دانلود  مزایده  و  مناقصه  از قسمت  را  مذکور  اسناد 

سه شنبه مورخ 1400/05/19 در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در سیرجان، محله 

کوی فرهنگیان، بلوار پیروزی، طبقه همکف، پالک 36، کدپستی7816947838، شماره 

تلفن42273204-034می باشد. ضمناً بازدید در روزهای شنبه مورخ 1400/05/16 

و یکشنبه مورخ 1400/05/17 از ساعت 8 الی 13 برای متقاضیان بالمانع می باشد.

شرایط شرکت در مزایده :
1-سپرده شرکت در مزایده : 300.000.000 ریال) سیصد میلیون ریال (

2-شرکت در مزایده صرفاً برای کلیه اموال به صورت سرجمع مجاز است.

*این  شرکت در قبول یا رد کلیه یا هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.

* مدت اعتبار قیمت پیشنهادی دو ماه از تاریخ گشایش پاکت ها می باشد.

*هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

 0 9 1 3 2 4 5 5 6 7 6 *متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 

آقای مهندس دهیادگاری تماس حاصل نمایند.

امور حقوقی و قرارداداهی شرکت اپرزی پیشرو صنعت توسعه
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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 1400/05/13 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار مناقصه در سایت تا ساعت 12:00 روز چهار شنبـــه 
تاریخ 1400/05/20

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 12:00 روز شنبه  تاریخ 1400/05/30
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 17:00 روز یکشنبه  تاریخ 1400/05/31 

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

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 
عملیات آبرسانی به فضای سبز  با تانکر آبرسان

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

را از طریق سامانه   2 0 0 0 0 0 5 6 7 4 0 0 0 0 7 به فضای سبز با تانکر آبرسان( به شماره 2

تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
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آگهی مناقصه  حفاظت فیزیکی 

باغات مرکبات مجتمع ارباهیم آباد
شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد در نظر دارد ؛

» حفاظت فیزیکی باغات مرکبات خود واقع در 
شهرستان ارزوئیه، روستای وکیل آباد«

را به صورت شبانه روزی در سطح حدود 300 هکتار از حدود 20 مرداد ماه 1400 تا پایان 

واجد  متقاضیان  به  عمومی  مناقصه  از طریق  ماه(  اسفند  اواخر   ( برداشت محصول مرکبات 

شرایط واگذار نماید.

بدینوسیله از متقاضیانی که توانایی انجام عملیات مناقصه مذکور را دارند دعوت به عمل 

می آید جهت بازدید از محل انجام موضوع مناقصه و اخذ برگ شرایط شرکت در مناقصه 

دفتر  به  اداری  ساعات  در  تعطیل  ایام  جز  به  روزه  همه   1400/05/16 تاریخ  تا  حداکثر 

سیرجان  کشاورزی  شرکت  اسدآبادی،  الدین  جمال  سید  بلوار  سیرجان،  در  واقع  شرکت 

بنیاد  مراجعه و یا با شماره تلفن های: 5430 4230 - 4403 4230 )034(  واحد بازرگانی 

سایت   وب  به  یا  و  تماس  بازرگانی  کارشناس   0912  760  7822 همراه:  شماره  و  شرکت 

11 روز  تا ساعت  حداکثر  را  خود  پیشنهادات  و  مراجعه    www.pistachio-Tooka.ir

یکشنبه 1400/05/17 تحویل دبیرخانه شرکت نمایند.

زمان برگزاری مناقصه: 

روز دوشنبه 1400/05/18 راس ساعت 11 در محل دفتر مرکزی شرکت می باشد

ضمنا برگ شرایط شرکت در مناقصه در تاریخ 1400/05/12 در سایت شرکت درج می گردد.

    شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین 
نیروی انسانی اداره حوادث وفوریتهای پزشکی )اورژانس 115(

وفوریتهای  حوادث  اداره  انسانی  نیروی  تامین  عمومی  دارد»مناقصه  نظر  در  سیرجان  پزشکی  علوم  دانشکده 
پزشکی )اورژانس 115( « به شماره 2000092962000003 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه ازدریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی 
انجام   www.setadiran.ir آدرس   به  الکترونیکی دولت )ستاد(  تدارکات  گاه سامانه  در  از طریق  ها  پاکت 
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 1400/05/13 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت  14:00 روز  پنج شنبه  تاریخ 1400/05/21     
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 14 روز شنبه   تاریخ 1400/06/06 
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 9 روز  یکشنبه   تاریخ 1400/06/07 

زمان  جلسه توجیهی: ساعت 10 روز دوشنبه مورخ 1400/05/25 
جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها به آدرس ذیل مراجعه نمایند. 

الف: آدرس : بلوار سیدجمال جنب پارک ترافیک 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


