
آگهی مناقصــه عمومـــی 
شمــاره  1400/48/ع

شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد » ارائه خدمات مهندسي، تأمين کاال، ساخت 

و نصب تجهيزات بصورت توأم )EPC( براي احداث سورتمه ریلی دهکده گردشگری« خود را از طريق 
برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط و دارای سابقه اجرای موضوع مناقصه واگذار نمايد. لذا 

متقاضيان می توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الكترونيكي WWW.GEG.IR مراجعه و اسناد 

مذكور را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان از بخش مناقصه و مزايده دانلود نمايند. 

مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز شنبه مــورخ 1400/08/22 در محــل دفتر كميسيون معـامالت 

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

باشد و روز چهار شنبه مورخ 1400/08/12 مقرر شده است. شركت معدني و صنعتي گل گهر در رد يا 

قبول هر يك از پيشنهادات بدون نياز به ذكر دليل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد.

                       کميسيون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

آگهي استعالم  عمومي تجدید شده 
 شماره 400/18/س

شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد»خرید تجهيزات و اجرای شبکه پسيو ساختمان های 

ویال و اداری جدید « خود را از طريق برگزاري استعالم عمومي به شركت پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. 

لذا كليه متقاضيان مي توانند جهت اخذ اسناد استعالم به آدرس الكترونيكي WWW.GEG.IR  مراجعه 

و اسناد مذكور و دستورالعمل ارزيابي كيفي و فني  را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان 

از قسمت - مناقصه و مزايده  دانلود نمايند . مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز چهارشنبه مــورخ 

1400/08/12 در محــل دفتركميسيون معـامالت مجتمع و يا دبيرخانه دفتر مركزی تهران مي باشد. ضمناً 

بمنظور بازديد از محل پروژه و پاسخ به سواالت احتمالی روز شنبه مورخ  1400/08/08 براي متقاضيان 

پيش بينی گرديده است  ، الزم به ذكر است شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول و يا رد هر يك يا تمام 

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

                       کميسيون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

آگهی اجاره ماشین آالت سبک 

واحد امور رقارداداهی رشکت نگین گهر خاورمیاهن

شركت نگين گهر خاور ميانه جهت تكميل ناوگان عملياتی و حمل و نقل سبك خود
 از تعدادی وانت مزدا و ریچ با راننده دعوت به عمل می آورد.

متقاضيان جهت كسب اطالعات بيشتر 
با شماره تلفن: 8115 503 0912 تماس حاصل نمايند.
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 دکتر کریمی پور از مردم خواست کمی صبوری کنند، زیرا مدت دو هفته برای ایجاد تحول و تغییر محسوس زمان بسیار کمی است.



عملیات  ویدیوی  بارها  همه  مجازی  فضای  عصر  در 
ضربتی شهرداری های کالن شهرهای جهان را دیده اند. 
اینکه آسفالت یک خیابان با چه سرعتی بازساری، احیا 
یا مرمت می شود. گاهی حتا شبانه کار به اتمام می رسد 
و مردم شهر نه تنها درگیر ترافیک ناشی از بسته ماندن 
مدت دار یک خیابان نمی شوند که شب می خوابند و 

فردا متوجه تغییراتی در خیابان شان می شوند. 
اما در شهر کوچکی مثل سیرجان شاید هنوز امکانات 
و نیروی کافی برای چنین حرکت هایی در شهرداری 
نباشد و حتا چنین کاری موجب از سربازکنی شود و 
در کیفیت کار تاثیر بگذارد. اما با این وجود مردم توقع 
و  روی خوش  از  مشهور  قول  به  که شهرداری  ندارد 

شکم سیری کار کند. 
پروژه ی  درگیر  تابستان  اوایل  از  بروجردی  خیابان 
قصه  این  که  دارند  گالیه  ساکنانش  و  شده  بهسازی 
پایان  مرحله ی  در  تازه  که  نشده  تمام  هنوز  تنها  نه 
جدول گذاری ست و حال آنکه خاکریزی، آهک ریزی، 
مانده  آسفالت  و  زیرسازی  برای  قیرپاشی  و  کوبش 
همین  در  بروجردی  خیابان  ساکنان  از  یکی  است.  

باره به سخن تازه می گوید: "انگار روی قالی کرمونی راه 
می روند! کارگرها با آرامش از صبح ساعت اداری شروع 
می کنند و با پایان ساعت اداری هم می روند! چرا دو 

شیفت نیرو می آورند؟"
یکی از کسبه ی این خیابان هم از طوالنی شدن این 
طول  خیلی  درگیریم.  تابستان  "از  دارد:  گالیه  روند 
کشیده. به خاطر این شرایط بسیاری ترجیح می دهند 
اصال از این خیابان گذر نکنند. ما چرا باید چوب این 
شرایط را بخوریم. چرا شهرداری دست نمی جنباند؟!"

یکی از ساکنان خیابان بروجردی نیز از گرد و خاکی 
با آن درگیر است: "هرچه  می گوید که  چندین ماه 
گردگیری می کنم، باز فردا همین آش و همین کاسه 

است."
درجا  و  ماه  چند  از  پس  خیابان  این  ماندن  ناتمام 
که  درحالی ست  جدول گذاری  مرحله ی  در  زدنش 
شهرداری این روزها برای جدول های خیابان نصیری 
دست به کار شده است! موضوعی که موجب اعتراض 
بیشتر اهالی خیابان بروجردی ست: "جوهای خیابون 
بروجردی را هنوز تمام نکردند و آن وقت رفتند سر 
وقت کندن جوهای خیابون نصیری و خیابون قدس!؟ 
ارزش  براشون  مردم  زندگی  و  کار  و  مردم  وقت  چرا 

ندارد؟"
پروژه  آن  دیگری  پیمانکار  شاید  می گویم  آن ها  به 
نظر  دارند:"از  دندان شکنی  جواب  است،  برداشته  را 
چندان  نه  خیابان  دو  که  نبوده  هم صحبح  ترافیکی 
کنند.  عمرانی  عملیات  درگیر  همزمان  را  هم  از  دور 
درستش این بود که همه ی نیروشان را می گذاشتند 
برای اتمام هرچه زودتر این خیابون، بعد بروند خیابان 

دیگر."
یکی دیگر از شهروندان ساکن در خیابان بروجروی 
نداشت که  "به هرحال کاری  نیز نظر مشابهی دارد: 

ماهه ی  چند  ماندن  معطل  پیگیر  بخواهد  شهردار 
عملیات در این خیابان بشود."

خبری  نشست  در  سیرجان  شهردار  باره  همین  در 
دیروز خود گفت: معضل تجمع آب بعد از هر بارندگی 
همیشه در خیابان شهید نصیری پررنگ بوده و  اگر 
پیش  اینکه  برای  زده ایم  دست  را   خیابان  این  االن 
 از بارندگی های فصل سرد، مشکل آنجا را حل کنیم. 
و  بروجردی  خیابان  احیای  کند  روند  کریمی پور 
به  انتقادها  و  نمی کند  رد  را  کار  در  پیشین  تعلل 
که  است  معتقد  اما  می پذیرد  را  عمران  سازمان 
ببرد.  سوال  زیر  را  گذشتگان  کار  نباید   نیامده، 
شهردار  است  هفته  دو  تازه  اینکه  بر  تاکید  او ضمن 
از مردم خواست کمی صبوری کنند  سیرجان شده، 
محسوس  تغییر  و  تحول  ایجاد  برای  مدت  این  زیرا 

بسیار زمان کمی است.
از  یک  سوی  از  که  پیامکی  از  کنایه  به  شهردار 
به  مفهوم که  این  با  داده شده  تلفنش  به  شهروندان 
 شما امیدوار بودیم اما در این مدت ناامید شدیم، گفت: 

که دو هفته برای ناامید شدن زود است.
کریمی پور قول داد که از یک ماه آینده مردم تحوالت 

در بخش آسفالت را متوجه خواهند شد.

گالیه  اهالی خیابان بروجردی از روند بسیار کند عملیات بهسازی؛

راه رفتـن روی قالـی کرمونـی
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سخِن همشهریان:انعکاس
بهداشتی  به سرویس های  پیامی گذاشتم راجع  نباشید خدمت شما یه مدت پیش  سالم خسته 
مدرسه کهن شهروسط  یکی دو نفر پیدا شد و قرارگذاشتن کمک کنن ولی منصرف شدن از شما 
خواهش می کنم که یک بار دیگه این خبر رو پخش کنید شاید توی این شهریک آدم خداشناس 
پیدا بشه کمکی به این مدرسه بکنه به خدا بچه ها گناه دارن تو این مدرسه اگرکسی دلش به رحم 
 اومد و خواست به این مدرسه کمک کنه بیاد از نزدیک وضع این مدرسه رو ببینه کهن شهر وسط 

ما که از مسئوالن ناامید شدیم چشم انتظار خّیرین هستیم.
#انتقادحق مردم است # پاسخگویی وظیفه مسئوالن 

       اخبار کوتاه 

طرح ضربتی برخورد با 
خودروهای مزاحم و تخلفات حادثه ساز رانندگی

با  برخورد  ضربتی  طرح  اجرای  سیرجان  شهرستان  انتظامی  فرماندهی  سرپرست 
خودروهای مزاحم و تخلفات حادثه ساز رانندگی خبر داد. سرهنگ منصور رمضان نژاد 
بیان داشت :این طرح در  محدوده بلوار قائم ، بلوار شهید چمران و سیدجمال به اجرا و 
در ۴۸ ساعت گذشته تعداد ۱۱۰۰ فقره خودروی متخلف دارای تخلفاتی از قبیل حرکات 
نمایشی، سرعت غیرمجاز، حرکات مارپیچ، شیشه دودی، تغییر وضعیت، پالک ناخوانا 
اعمال قانون و  ۲۸ دستگاه خودروی متخلف به پارکینگ منتقل شد. سرهنگ رمضان 
نژاد در پایان خاطر نشان ساخت : این طرح کماکان ادامه دارد و رانندگانی که امنیت و 
آرامش مردم را با این گونه حرکات مخاطره آمیز به خط  بیندازند با تشکیل پرونده به 

مرجع قضایی معرفی خواهند شد.

کرمان از بارندگی های پاییزی بی نصیب است
رییس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی استان کرمان از روند کاهشی دمای استان 
کرمان تا پایان هفته خبر داد و اظهار کرد: متاسفانه در هفته جاری نیز بارندگی قابل 
مالحظه ای در استان نخواهیم داشت. حبیبی درباره وضعیت جوی استان کرمان در هفته 
جاری گفت: در این هفته پدیده خاصی در استان نخواهیم داشت. رییس مرکز پیش 
بینی اداره کل هواشناسی استان کرمان از روند کاهشی دمای استان کرمان تا پایان هفته 
خبر داد و اظهار کرد: متاسفانه در هفته جاری نیز بارندگی قابل مالحظه ای در استان 
نخواهیم داشت. وی بیان کرد: متاسفانه میزان بارندگی مهرماه امسال تقریبا صفر بوده، 
هرچند که مهرماه سال گذشته نیز بارش ها در استان ناچیز بوده است. حبیبی با بیان 
اینکه کرمان از بارندگی های پاییزی همواره نصیب چندانی نبرده، ادادمه داد: به طور 
معمول بارندگی استان در فصل پاییز تقریبا ۱۶ درصد بارندگی های کل سال را به خود 

اختصاص می دهد.

70 درصد شهروندان سیرجانی
 دوز اول واکسن کرونا را دریافت کردند

محمد موقری؛ سخنگوی ستاد مقابله با کرونا گفت: 7۰درصد شهروندان سیرجانی 
باالی ۱۲سال دوز اول واکسن کرونا را دریافت کردنداز کلیه افرادی که هنوز واکسینه 
نشده عاجزانه تقاضا می کنیم در این امر برای پوشش حداکثری واکسیناسیون در 
جامعه مشارکت کنند.وی اذعان کرد: با توجه به رفتار غیر قابل پیش بینی ویروس 
کرونا و عدم رعایت مناسب از طرف جامعه، وقوع خیز ششم کرونا در پاییز محتمل 
است در این میان، باید اقدامات پیشگیرانه و مقابله با شیوع بیشتر آن، قبل از قرمز 
شدن نقشه اتفاق بیفتد.  سخنگوی ستاد مقابله با کرونا سیرجان بیان کرد: امروزه 
ثابت شده که افرادی که واکسن را تزریق کرده اند چنانچه مبتال به ویروس شوند، 
کرونای خفیف را تجربه می کنند و به همین دلیل از کلیه افرادی که هنوز واکسینه 
نشده عاجزانه تقاضا می کنیم در این امر برای پوشش حداکثری واکسیناسیون در 

جامعه مشارکت کنند.

سخِن همشهریان:
چند روز  پیش به سوپرمارکتی در بلوار چمران مراجعه کردم موقع خریددیدم 
روقیمت پودر ماشین لباس شویی باماژیک خط کشیدن و اونو به قیمت باالتری 
میفروشن و شبیه این حرکت را یکی دوجای دیگه هم دیدم لطفا منتشرکنیدتا 
شاید بازرسین اصناف و تعزیرات فکری کنن این حرکت یه ضرر دیگه هم داره 
که مشتری را به تمام سوپر مارکتی ها بی اعتماد می کنه در حالی که بین سوپر 

مارکتی ها، فروشنده با انصاف و مردم دار هم داریم. 
 #انتقادحق مردم است # پاسخگویی وظیفه مسئوالن

       گروه خبر

پیشنهاد سازمان فنی و حرفه ای برای میزبانی ثابت
 شرکت گهر پویش گام در مسابقات مهارت در سیرجان

مهرماه امسال ، معدن شماره ۲ گل گهر سیرجان)شرکت گهر 
شانگ های  انتخابی  مهارت  ملی  مسابقات  میزبان  گام(  پویش 
چین در رشته تعمیر ماشین آالت سنگین بود. این رویداد که 
هر دوسال توسط سازمان فنی و حرفه ای برای انتخاب نخبگان 
از سراسرکشور در رشته های گوناگون برگزار می شود، تاکنون 
تنها با میزبانی پایتخت بوده است. اما امسال به اذعان مدیران 
ارشد سازمان کل فنی و حرفه ای کشور با برگزاری در محیط 

معدنی و صنعتی ، کاربری بسیار باالتری داشته است. شرکت 
گهر پویش گام از ابتدای تقبل میزبانی، بدون داشتن هرگونه 
زیرساخت قبلی، موفق شد با همکاری پیمانکاران خود از جمله 
شرکت آرمان گهر سیرجان، کلیه زیر ساختهای الزم از جمله 
معدنی  و  ماشین آالت سنگین  تهیه  برگزاری مسابقات،  محل 
مورد نیاز، تجهیزات و ابزار االت و ... را در کوتاهترین زمان و با 
بهترین کیفیت تهیه و در اختیار تیم رقابت کنندگان ، داوران و 

کارشناسان فنی و حرفه ای قرار دهد.  برگزاری مراسم افتتاحیه 
شایسته با حضور مسئولین شهرستان و مدیران منطقه گل گهر 
شرکت  این  تقدیر  قابل  اقدامات  جمله  از  مسابقات  این  برای 
معدنی  شرکت  عامل  مدیر  پورمعصومی  حسین  بود.مهندس 
از  ابراز خرسندی  با  مراسم  این  در  گام  پویش  و صنعتی گهر 
میزبانی این دوره از مسابقات، این اقدام را در جهت مسئولیتهای 
اجتماعی اقدامی مؤثر در ترویج دانش و آشنا ساختن نخبگان با 

محیط طبیعی کار دانست و قدم نهادن در مسیر علم و مهارت 
را از رسالتهای شرکت گهر پویش گام اعالم داشت.

ریزی  برنامه  و  باال  کیفیت  با  مسابقات  از  دوره  این  برگزاری 
صحیح باعث شد تا سازمان کل فنی و حرفه ای کشور، پیشنهاد 
گام  پویش  گهر  شرکت  به  را  ملی  رویداد  این  ثابت  میزبانی 
با استقبال این شرکت در اجرای این مسئولیت  ارائه دهد که 

اجتماعی مواجه شد.

  عکس ها: سید محسن فروزنده

  شـهردار سـیرجان از مردم خواست 
کمی صبـوری کننـد زیرا ایـن مدت دو 
هفتـه کـه شـهردار شـده بـرای ایجاد 
تحـول و تغییر محسـوس بسـیار زمان 
کمـی اسـت. وی قـول داد کـه از یـک 
مـاه آینـده مـردم تحـوالت در بخـش 

آسـفالت را متوجـه خواهند شـد.

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 نيـــروز، برج اول ، طبقه ۷ ، واحد 1 
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فردای کرمان: مدیرکل کتابخانه های عمومی استان کرمان از تمدید مهلت ثبت نام و شرکت 
در یازدهمین جشنواره کتابخوانی رضوی تا ۳۰ آذر ماه خبر داد و گفت: »عالقه مندان می توانند 
با مطالعه ی منابع مرتبط، به صورت فردی یا خانوادگی از طریق سامانه ی مسابقات الکترونیک 
کتابخوانی به نشانی  www.samakpl.ir در جشنواره شرکت کنند«.  احمد وفائی با اشاره به 
اهمیت اشاعه و ترویج فرهنگ منور رضوی و کتابخوانی، بیان کرد: »در راستای اشاعه و ترویج 
فرهنگ منور رضوی، گسترش فرهنگ کتاب خوانی، شناسایی و معرفی کتاب های فاخر مرتبط 

با فرهنگ و سیره ی اهل بیت)ع( و بخش ویژه ی حضرت مهدی)عج(، در حال برگزاری است«.

 مهلت شرکت 
در جشنواره 

کتابخوانی رضوی 
تمدید شد 

 امکان ثبت سفارش تک جلدی کتاب های درسی
فردای کرمان: امکان ثبت سفارش تک جلدی کتاب درسی برای دانش آموزان و معلم ها از سوم آبان ماه فراهم شده است و متقاضیان می توانند با 
مراجعه به بخش تک جلدی سامانه ی  irtextbook.ir  نسبت به ثبت سفارش کتاب اقدام کنند. همچنین بنا به اعالم سازمان پژوهش و برنامه ریزی 
chap.sch. آموزشی، فایل کامل و پی دی اف تمام کتاب های درسی در تمام پایه ها و دوره ها نیز به صورت رایگان از طریق پایگاه کتاب درسی به نشانی

ir قابل دریافت است اعالم سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، در راستای تسهیل دسترسی دانش آموزان و همکاران فرهنگی به کتاب های درسی، 
بخش توزیع تک جلدی سامانه ی فروش و توزیع مواد آموزشی از سوم آبان ماه فعال می شود.                

مصرع حافظ درباره ی آرزوی جمع شدن "فراغتی و کتابی 
تا  سیرجان  کتاب  نمایشگاه  در  امسال  چمنی"  گوشه ی  و 
برگزاری  محل  هم  واقعا  که  ویژه  به  شد  برآورده  حدودی 

گوشه ی زمین چمن ورزشگاه امام علی)ع( بود. 
نمایشگاه کتاب در سیرجان شب گذشته به کار خود پایان 
کار  ارائه ی  در  بود  موفقی  تجربه ی  که  نمایشگاهی  داد. 

فرهنگی برای همگان و سهیم کردن همه ی شهروندان. 
و  باشد  محض  تمجید  و  تعریف  است  قرار  نه  نوشته  این 
و  "به به  افزود:  وی  از  انبوهی  با  تبلیغاتی  مطالب  روش  به 
چه چه" از کنار نمایشگاه بگذرد و نه قرار است قبای انصاف 
را بدرد و خط بطالنی بر زحمات مسووالن فرهنگی و روابط 
کنار  نگارنده خود شاهد  زیرا  بکشد   عمومی شرکت گل گهر 
گذاشتن طریق پشت میز نشینی و صندلی پرستی توسط مدیر 
روابط عمومی گل گهر بودم و  از نزدیک دیدم کار میدانی و 
دغدغه مندی  او را برای اجرای چنین برنامه های فرهنگی ئی.  
انجام  کاری  -که  مدیرانی  ننوشته  ی  امالی  فقط  که  آنجا  از 
مته  به  شروع  می شود  بنابراین  ندارد،  غلط  نمی دهند- 
گذاشتن بر خشخاش کرد و از اشتباهات مسووالن برگزاری 
امسال  که  ویژه  به  ساخت.  حدیث ها  و  حرف  نمایشگاه  این 
دوش  بر  کار  سپردن  جای  به  داده اند  ترجیح  دلیل  هر  به 
نمایشگاه  برگزاری  گود  وارد  مستقیما  خود  اندیشه،  معراج 

کتاب بشوند.
یک دلیل آشکارش شاید این باشد که تا کنون بودجه هایی که 
شرکت گل گهر در راستای مسوولیت فرهنگی"اجتماعی اش 
خودشان  نام  به  دیگران  را  می کرد  خرج  سیرجان  قبال  در 
که  داشتند  آن  بر  گمان  همچنان  مردم  و  می کردند  تمام 
این  نمی کند.  کاری  و  گذاشته  دست  روی  دست  گل گهر 
حرکت از منظر وظیفه ای که هر روابط عمومی در قبال دفاع 

از سازمانش دارد، درست و به جا بوده است. 
صرفا  روی  تمرکز  گفت  باید  نیز  برگزاری  کیفیت  منظر  از 
در  زیرا  بود  امسال  نمایشگاه  قوت  نقاط  از  کتاب  عرضه ی 
برگزاری  کنار  در  که  می آمد  پیش  گاه  گذشته  سال های 
کتاب  نمایشگاه  زنده،  و  متنوع  فرهنگی  برنامه های  پررنگ 

دیده نمی شد و به عبارتی در حاشیه ی مراسم قربانی می شد. 
گرچه امسال هم برنامه های زنده ای مثل اجرای موسیقی و 
بود.  کتاب  نمایشگاه  طفیل  عینه  به  اما  شد  برگزار  نمایش 
برنامه هایی که برای لختی نشستن و در کردن خستگِی ناشی 
از خرید کتاب، بسیار مفید بود و هوای آزاد و ملس در کنار 
یک نوشیدنی گرم یا سرد اوقات خوشی را برای خانواده های 

سیرجانی ایجاد می کرد و خاطره ی خوشی می شد. 
دعوت از نویسندگان در یک غرفه  ی بزرگ نیز کار شایسته و 
به جایی بود. گرچه بهتر است در سال های آینده بیشتر جدی 
گرفته شود. مثال آدم های جدید و متفاوتی نسبت به سال های 
گذشته دعوت شوند و بسته به اینکه شاعرند یا نویسنده یا 
مولف و پژوهشگر، هرشب از فعاالن همان حوزه در سیرجان 
به طور اختصاصی دعوت شود حضور پیدا کنند و دیالوگ را 

جایگزین مونولوگ ماللت آور کنند.
کتاب  حوزه ی  گرفتن  جدی  بگویم؛  دیگر  قوت  نقاط  از 
و  کودک  برای  مجزا  سالن  یک  دادن  اختصاص  و  کودک 
از نویسندگان مطرح این حوزه، کار  نوجوان در کنار دعوت 
بسیار ارزشمندی بود چرا که کار فرهنگی در حوزه ی کودک 
از کار فرهنگی در حوزه ی بزرگسال است و  بنیانی تر  بسیار 
بزرگساالن دیگر شخصیت شان شکل گرفته است. گرچه بهتر 
انحصار  در  نیز  نوجوان  و  کودک  کتاب  نمایشگاه  سالن  بود 
کتاب های  نمایشگاه  سالن  به سبک  و  نباشد  انتشاراتی  یک 
بزرگساالن از ناشاران دیگر هم دعوت به عمل بیاید و رقابتی 

ایجاد شود و همچنین تنوعی بیافریند.
تنوع  کودک  برای حوزه ی  دعوت شده  ناشر  انصافا  گرچه   
بود و نشر  به کتاب هایش داده  موضوعی و سلیقه ای زیادی 

شناخته شده ای بود.
و  کشوری  ناشران  اما  بزرگساالن   کتاب های  حوزه ی  در 
ناشرانی  بودند.  رسانده  به هم  متنوعی حضور  و  زیاد  مطرح 

مثل نشر چشمه و مانیای هنر و ثالث و نی و.... 
برخی  گذشته  سال های  همچون  که  می شد  دیده  گرچه 
و  است  شهرستان  اینجا  اینکه  حساب  به  ناشران  همین  از 
را  تازه  منتشر شده ی خود  آثار  مخاطب کتاب غیرحرفه ای، 
دریغ کرده  بودند و به این حساب آمده بودند که کتاب های 
در انبار مانده شان را بفروشند. موضوعی که در همان روزهای 
اول توسط مسئوالن برگزاری پیگیری شد و به غرفه ها گوشزد 

شد اما جا دارد در سال های آینده مسئوالن برگزاری از پیش 
با ناشر شرط کنند که کتا ب خوان های سیرجانی را دست کم 
نگیرد و تنها به این شرط است که غرفه در اختیار ناشر داده 

خواهد شد. 
بر  سابق  گل گهر  شرکت  که  است  این  اما  دیگر  موضوع 
این و قبل از مطرح شدن موضوع مهمی مثل لزوم پیوست 
اجتماعی، عادت داشت یک سری برنامه های فرهنگی ویژه ی 
کارکنان خودش و مختص شرکت در شهرک خودش برگزار 
برنامه های  از شرکت در چنین  کند و عموم مردم سیرجان 
در  تغییر  با  خوشبختانه  اما  می ماندند.  محروم  فرهنگی ئی 
سمت ها و عوض شدن دیدگاه ها و نگاه های مدیران شرکت، 
گرایش به همگانی کردن چنین برنامه هایی پیدا شد و حق 
شناخته  رسمیت  به  سیرجان  ساکنان  همه ی  برای  حضور 
برنامه های  برگزاری چنین  یک رگ  هنوز  متاسفانه  اما  شد. 
توزیع  زیرا  است  رفته  قبلی  کارنامه ی  به  فرهنگی یی 
برنامه های  همان  بوی  و  رنگ  هنوز  کتاب  بن  اختصاصی 

اختصاصی شهرک محور سابق را دارد. 
اینکه عموم مردم بن دریافت نکنند )نمی شود هم توقع توزیع 

بن در سطح وسیع را داشت( و تنها با ده درصد تخفیف کتاب 
بخرند و در مقابل نیروهای خود شرکت با وجود حقوق ها و 
دستمزدهای باالیی که ماهیانه می گیرند، بن کتاب دریافت 
داشته  تخفیف  درصد  بیست  تازه  هم  بن  وجود  با  و  کنند 
در  است.  مساوات  و  برابری  آیین  که خالف  رویه ای  باشند! 
مسوولیت  راستای  در  گل گهر  است  بهتر  آینده  سال های 
اجتماعی اش سیاست توزیع بن را کنار بگذارد و به جای آن 
چهل درصد از قیمت خرید هر کتاب در نمایشگاه را به ناشر 
بپردازد و ده درصد تخفیف را نیز بر عهده ی خود ناشر بگذرد. 
اینگونه نه کسی کتاب رایگان دریافت می کند که قدر آن را 
نداند و کتاب را در خانه گوشه ای بیندازد برای خاک خوردن. و 
نه کسی با قیمت هایی در نمایشگاه روبرو می شود که با قیمت 
شیوه  این  به  باشد.  نداشته  تفاوتی  بیرون  کتاب فروشی های 
می توان کاالی فرهنگی حذف شده از سبد خانوار سیرجانی را 
به سبدش برگرداند و در عمل به مسوولیت اجتماعی گل گهر 
در قبال سیرجان نیز به عدالت نزدیک تر بود. با همه ی این ها 
جای خسته نباشید دارد که به قولی دلگیر نشوید و خستگی 

بر تن تان ننشیند که انتقاد و پیشنهاد سازنده است .

نگاهی منصفانه به نمایشگاه کتاب؛

فراغتـی و کتابـی و گوشـه دنجـی
      گروه فرهنگ

محمدصادق طاهری دبیر ششمین دوره جشنواره 
ابوذر، امروز  ابوذر در کرمان اظهار کرد: جشنواره 
با نگاه به اهداف و آرمان های انقالب و نشان دادن 
آگاهی  و  بصیرت  قدرت  نمایش  و  رسانه ای  توان 
روزنامه نگاران در این تقابل نابرابر، گام ششم خود 

را برمی دارد.
پنج  در  توانسته  که  جشنواره ای  گفت:  وی 
دوره ی قبلی با موفقیت تمام، ضمن تقویت اخالق 
انقالبی،  و  دینی  ارزش های  توسعه  و  حرفه ای 
نوشتاری  شنیداری،  دیداری،  رسانه های  ظرفیت 

و سایبری جبهه انقالب را به رخ بکشاند.
کرمان  در  ابوذر  جشنواره  دوره  ششمین  دبیر 
با  و  بیشتر  آثار  با  ابوذر،  جشنواره  کرد:  عنوان 
بزرگترین  به  تبدیل  می تواند  عزیزان،  کیفیت تر 
برآیند  که  شود  جریان سازی  رسانه ای  جشنواره 

آن، امیدآفرینی در جامعه خواهد بود.
امیدواریم  راستا  این  در  کرد:  بیان  طاهری 
اوج  رسانه ای،  آثار  تولیدکنندگان  و  متولیان 
و  دهند  ارائه  ششم  جشنواره  در  را  خود  کارهای 

کاری ماندگار را به ثبت برسانند.
شامل:  جشنواره  محورهای  افزود:  وی 
در  فقیه  والیت  استکبارستیزی،  و  دشمن شناسی 
نگاه شهید سلیمانی، آسیب های اجتماعی، زندگی 
به سبک رضوی، مدیریت در فضای مجازی، توان 
جهادی،  و  انقالبی  روحیه  خوداتکایی،  و  داخلی 
و  الگوسازی  اجتماعی،  نشاط  و  امیدآفرینی 
مردم  نگاه  با  پایدار  امنیت  کارآمدی،  مطالبه ی 
ویژه  بخش  و  رسانه  اصحاب  صنفی  مسائل  پایه، 
قالب  در  باید  که  است  سلیمانی  شهید  مکتب 
مکتوب، تصویری و سایبری به دبیرخانه جشنواره 
  SMS_TAHERI@yahoo.com و به ایمیل

ارسال شود.
کرمان  در  ابوذر  جشنواره  دوره  ششمین  دبیر 
دی ماه   ۱۵ آثار  ارسال  مهلت  کرد:  خاطرنشان 
برگزیدگان  اسامی  بهمن ماه،   ۱۰ و  بود  خواهد 

اعالم خواهد شد.

  خبر

 برگزاری ششمین دوره جشنواره 
ابوذر در کرمان با بخش ویژه 

»مکتب شهید سلیمانی« 

اردوی آماده سازی تیم فوتبال بانوان شهرداری 
 سیرجان برای مسابقات قهرمانی باشگاه های آسیا

تیم فوتبال بانوان شهرداری سیرجان قهرمان لیگ 
با  جاری  هفته  روز  نخستین  از  بانوان،  فوتبال  برتر 
خود  تمرینات  فوتبال،  ملی  آکادمی  در  حضور 
نجاتی  جهان  مریم  شاگردان  است.  کرده  آغاز  را 

کشورهای  از  تیم هایی  با  باید  تیم  این  سرمربی 
کند. رقابت  آسیا  غرب  در  ازبکستان  و  هند   اردن، 

دومین  برای  آسیا  زنان  فوتبال  باشگاه های  جام 
نماینده ای  بار  نخستین   و  می شود  برگزار  بار 

می کند. شرکت  آن  در  ایران  بانوان  فوتبال   از 
تیم فوتبال بانوان شهرداری سیرجان پس از گذراندن 
خواهد شد  اعزام  اردن  کشور  به  روزه،  ده  تمرینات 
و در دیدار افتتاحیه، روز یکشنبه ۱۶ آبانماه جاری 

به  ازبکستان  بنیادکار  با  محلی  وقت  به   ۱۶ ساعت 
رقابت می پردازد.

عکس ها: عبدالواحد میرزا زاده، 
سرویس عکس خبرگزاری ایسنا

شركت كرمان ريسه)معدن 3(
 از يك مينی بوس ايويكو  مدل باالی 88

 يك پژو يا سمند مدل باالی 95
يك راننده لودر

دعوت به عمل می آورد:

0922   029   8022  تلفن: 

تماس:  ساعت 

16:00 الی   8:00 ساعت از 

شركت كرمان ريسه)معدن 3(
از 4 نفر راننده كاميون )دارای گواهينامه(

1نفر راننده بيل )دارای گواهينامه ويژه(

1نفر كارشناس كنترل پروژه )با سابقه(

1 نفر نيروی خدماتی
كارگر ساده)غير بومی(

دعوت به عمل می آورد:

0922   029   8022  تلفن: 

400 قصب پسته ثمری 
همراه يك حبه آب 

درخواجو شهر)ملك آباد ( 
به فروش می رسد 
و يا معاوضه می شود

قيمت: 
يك ميليارد و دويست ميليون تومان

09384489171
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مهر:   شامگاه جمعه یکم آبان و در سومین شب از برگزاری چهاردهمین جشنواره موسیقی نواحی 
ایران با اجرای پرشور موسیقی اقوام و نواحی ایران و یک حاشیه برگزار شد. از آنجایی که روز دوم این 
رویداد با تجدید میثاق اهالی موسیقی با سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی بر سر مزار این شهید 
بزرگوار همراه بود و اخبار این ویژه برنامه در صفحه اینستاگرام جشنواره پوشش داده شد، اینستاگرام 
این پست را تعلیق و عالوه بر تذکر اجرای الیو شب گذشته این رویداد را نیز مسدود کرد. باغ موزه 
وزیری شهر کرمان نیز شامگاه یکم آبان میزبان جمعی از عالقمندان موسیقی نواحی ایران در سومین 

شب این رویداد بود. 

وقتی اینستاگرام 
صفحه جشنواره
 را مسدود کرد

 منطقۀ شرق کرمان منطقه ای طالیی در موسیقی نواحی است 

فردای کرمان: با حضور عالقمندان موسیقی در باغ موزه وزیری شهر کرمان، جمعه ۳۰ مهرماه، شعبان شعبان زاده چراغ شب 
دوم جشنواره را روشن کرد و سپس نوبت موسیقی ُکردی بود.  علیرضا میرخسروی اتنوموزیکولوژ پیش از این اجرا گفت: »هم اکنون 
اجرایی از منطقه ی کردستان داریم در مقام حیرانی اجرا می کنند. ما در موسیقی ایران عاشقانه زیاد داریم و اینجا یک نمونه از آن 
را می بینیم«. وی افزود: »در ایران فرهنگی، اقوام مختلفی داریم و وقتی از کردها صحبت می کنیم، حرف از یک استان نیست و در 

واقع حرف از یک قوم است«. سپس گروه حسن یوسف خانی دقایقی حاضران را میهمان موسیقی کردی کرد. 

نواحی  موسیقی  جشنواره  دوره  چهاردهمین 
ایران به میزبانی استان کرمان از شامگاه پنجشنبه 
۲۹ مهرماه کار خود را آغاز کرد. باغ موزه  وزیری 
را  مختلفی  موسیقی  گروه های  طنین  کرمان 
مخاطبان  تا  داد  جای  خود  در  کشور  سراسر  از 
در  را  موسیقی  مختلف  آواهای  بتوانند  کرمانی 
این بی مهری کرونا تجربه کنند.  پس از دو سال 
تا  بود  خوبی  شروع  اتفاق  این  کرونا،  همه گیری 
مردم کرمان سوز پاییزی را به جان بخرند و پای 
این  جای  جای  در  ایرانی  اقوام  محلی  آواهای 

سرزمین بنشینند.
فراملی  سطح  در  می تواند  چهاردهم  جشنواره 

برگزار شود
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  مدیرکل  علیزاده 
اشاره  شهر  این  چندین ساله   میزبانی  به  کرمان 
کرده و می گوید: به گفته دبیر جشنواره چهاردهم؛ 
دارد.  کرمان  از  را  ایران هویتش  نواحی  موسیقی 
برگزار  کرمان  در  جشنواره  این  که  سال هاست 
می شود چرا که تنوع موسیقی نواحی کرمان در 
انواع ساز  نظر  از  و هم  ملودی  نظر  از  کشور هم 
عشایری  استان  دومین  کرمان  است.  بی نظیر 
با  کشور  سراسر  از  مختلفی  اقوام  و  است  کشور 
و  استان ساکن هستند  این  در  قدمت ۲۰۰ساله 
شکل گرفته  کرمان  دل  در  مختلفی  فرهنگ های 

است. 
وی اضافه می کند: کرمان این پتانسیل را دارد که 
دهد.  در خود جای  را  دائمی جشنواره  دبیرخانه 
همچنین در حوزه های تخصصی موسیقی سال های 
مختلف پژوهش های گوناگونی در کرمان انجام شده 
که منجر می شود نگاه ویژه ای به موسیقی نواحی 
در کرمان شکل بگیرد. این جشنواره ظرفیت این 
را دارد که در سطح فراملی برگزار شود و میزبانی 
حوزه جغرافیایی ایران فرهنگی باشد و ظرفیت های 

کرمان را نیز به تصویر بکشد.

اشاره  هم  کرمانی ها  خوب  استقبال  به  علیزاده 
این  با  خوبی  ارتباط  کرمانی ها  می گوید:  و  کرده 
شهر  در  که  طوری   به   کردند  برگزار  جشنواره 
مختلف  گروه های  اجرای  شاهد  نیز  سیرجان 
موسیقی بودیم. این میزبانی در سیرجان به همت 
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی سیرجان و همراهی 
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر انجام شد و سه 
گروه موسیقی در این شهرستان به اجرا پرداختند. 
بر همین اساس حسین قشقایی و حسین کریم نژاد 
نمایندگان شهرستان آباده استان فارس بودند که 
به اجرای کرنا و نقاره پرداختند. ابراهیم جرجانی و 
گروهش از بندر ترکمن مردم سیرجان را میهمان 
دوتار و کمانچه کردند و صالح احمدپور و گروهش 
از جزیره کیش نوای سازهای کوبه ای جنوب را به 

گوش مردم این شهر رساندند.
وحدت در کثرت اقوام ایرانی را تحقق بخشیدیم

گروهی  کار  یک  مهم  این جشنواره  شکل گیری 
است که بایستی با حضور متخصصان بی شماری 
انجام شود. محمدعلی مرآتی ید طوالیی در حوزه 
موسیقی دارد و دبیر تخصصی جشنواره چهاردهم 
این  برگزاری  جزئیات  خصوص  در  وی  است.  
سال  به  نسبت   چون  امسال  می گوید:  جشنواره 
گذشته تجربه بیشتری داشتیم توانستیم پذیرای 
مشخص،  چیدمان  یک  در  و  باشیم  نوازنده   7۰
هر روز تعدادی اجرا را روی صحنه ببریم. مالک 
و  بودند  شده  دیده   کمتر  که  بودند  استادانی  ما 
داشته  حضور  جشنواره  این  در  که  می خواستیم 

باشند.
و  کردیم  دعوت  زیادی  بزرگان  از  همچنین   
پدیده های خوبی را امسال در جشنواره داشتیم. در 
اختتامیه هم اتفاق جالبی را پیش بینی می کردیم 
که محقق شد و آن دعوت از اساتید مختلف بود 
برای اجرای گروهی و در کنار هم. وی در پاسخ 
روز  در  مشترک  اجرای  این  با  که  سوال  این  به 
اختتامیه، به نوعی شاهد تحقق نام گذاری جشنواره 
چهاردهم با عنوان "وحدت در کثرت موسیقایی 
اقوام ایران" بودیم؟ می گوید: بله. دقیقاً این اتفاق 

افتاد. عالوه  بر آن ما سه محور هم برای جشنواره 
در نظر گرفتیم؛ سنت، اصالت و آفرینش های بین 
قومی و آفرینش های درون قومی. سنت که هویت 
است و اصالت هم متر و معیاری است که مواظب 
تغییر  مورد  چیزی  و  نرود  از دست  چیزی  است 
ناخوشایند قرار نگیرد. این  که می گویم ناخوشایند، 
چون تغییرات در سنت وجود دارد ولی ما نگران 
این هستیم که نمی توانیم بپذیریم این تغییرات در 
بستر مناسب خود شکل گیرد. ما نگاه کردیم در 
خرد جمعی و زیبائی شناسی اقوام تا این آفرینش 
را  می گیرد  شکل  قوم  یک  درون  در  که  هایی 
و  اصالت  بر  مبتنی  کاماًل  که  کنیم  رصد  بتوانیم 
سنت ها هست یا خیر؟ چون در هر استانی اقوام 
مختلفی در کنار هم هستند و یک موسیقی هایی 
شکل می گیرد برگرفته از اقوام مختلف و یک اثر 
مسئله  این  که  کند  خلق  می تواند  را  بی نظیری 

بسیار مهمی است.
اشاره  هم  جشنواره  این  دستاوردهای  به  وی   
کرده و خاطرنشان می کند: سعی کردیم هر روز 
پژوهشی  و  تخصصی  نشست های  جشنواره  در 
داشته باشیم و جشنواره را تحلیل و آسیب شناسی 
نماییم. در این نشست ها محققین و اساتید مختلفی 
از دانشگاه تهران و دانشگاه کرمان حضور داشتند. 
سعی کردیم واژه شناسی موسیقی اقوام مثل واژه 
را  آن  و  نماییم  تحلیل  و  بررسی  نیز  را  "مقام" 
دستاورد  نظرم  به  کنیم.  رصد  مختلف  زوایای  از 
مشخص جشنواره این هست که جذب حداکثری 
وحدت در کثرت را که به صورت پژوهشی بررسی 
شده، به نمایش بگذارد. این ایران فرهنگی را در 
عین استقالل اقوامش ترسیم و رنگ آمیزی کردیم. 
می توانیم  هنوز  که  می کنم  فکر  هم  طرفی  از 
پای بند این باشیم که موسیقی اقوام همچنان زنده 
است و همچنان شناسنامه ملی ایران عزیز ماست.

به دنبال توسعه فرهنگی بودیم
جشنواره چهاردهم یک هیأت انتخاب هم داشت 
را  منتخب  آثار  شده  اعالم   فراخوان  براساس  که 
برای حضور در جشنواره معرفی می کرد. مجتبی 

قیطاقی عضو پیوسته خانه موسیقی ایران و یکی 
از اعضای هیات انتخاب جشنواره چهاردهم است 
که در خصوص نحوه انتخاب آثار می گوید: تالش 
شد مطابق آنچه فراخوان مدنظر داشت آثار انتخاب 

شوند. 
این است که اجراها به  هیچ  وجه در  نکته مهم 
نمی شدند.  رتبه بندی  آثار  و  نبودند  هم  با  رقابت 
هر کدام از آثار به لحاظ تاثیر فرهنگی که داشتند 
دلیل  به  هم  را  افراد  از  خیلی  می شدند.  انتخاب 
تالش  اما  کنیم.  دعوت  نتوانستیم  کرونا  شرایط 
شد از بهترین شرکت کنندگان و براساس کیفیت 
موسیقی و هویت و اصالت اثر، انتخاب انجام شود. 
مهم این بود که هر کسی که معرفی می شود نمونه 

کاملی از منطقه خودش باشد.
 وی به هدف مهم برگزاری چنین جشنواره هایی 
هم اشاره کرده و اضافه می کند: تمام این جشنواره ها 
برگزار می شود که ما یک توسعه فرهنگی داشته  
باشیم. در این جشنواره هم به دنبال توسعه فرهنگ 
اقوام چه درون قومی و چه بین قومی بودیم. یعنی 
دیگر  اقوام  به  نسبت   جشنواره  به  راه یافته  آثار 
اقوام  با دیگر  چه خالقیتی دارند؟ آیا در برخورد 
رنگ می بازند یا اصالت خود را حفظ می کنند؟ و 
خرسندیم که توانستیم در حد امکان به اهدافی که 

مدنظر جشنواره بود نزدیک شویم. 
نواحی  موسیقی  جشنواره  چهاردهمین  پرونده 
ایران در حالی بسته می شود که در شب اختتامیه 
این جشنواره عنوان دبیرخانه دائمی جشنواره به 
استان کرمان داده شد تا از این  پس شاهد برگزاری 
هرچه بهتر و تخصصی تر این جشنواره در استان 
کرمان باشیم و کرمانی ها بتوانند هنرنمایی اقوام 
مختلف ایرانی را در کنار هم و در استان کرمان 
شاهد باشند. برگزاری جشنواره هایی از این دست 
هنری  و  فرهنگی  استعدادهای  می شود  موجب 
بالقوه استان شکوفا شود. وقوع چنین اتفاق هایی 
توسعه  سبب  می تواند  کرمان  پهناور  استان  در 
فرهنگی شده و اتفاقات خوبی را در این حوزه رقم 

بزند.

نگاهی به برگزاری چهاردهمین دوره جشنواره موسیقی نواحی؛

موسيقی نواحی ایران هویتش را  از کرمان دارد
       هدی رضوانی پور

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

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

09135320842-09132794372

آقای محسن رنجبر با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 153 سیرجان مدعی است که سند مالکیت 
ششدانگ پالک 327 فرعی از 4739  اصلی  واقع در بخش 36 کرمان  بنام  آقای محسن رنجبر ثبت و سند مالکیت 
صادر و تسلیم گردیده  است که به علت جابجایی مفقود گردیده است لذا به دستور تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین 
نامه قانون ثبت، مراتب جهت اطالع مردم آگهی می شود تا هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود 
می باشد می تواند ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار روزنامه، گواهی اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارد. در غیر این 

صورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی، سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد. 
  1280  م الف    تاریخ انتشار: روز چهارشنبه 1400/08/05

محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت

آگهي مناقصــه عمومــي 
شمــاره  1400/4۹/ع

شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد 
» بيمه اموال و دارائيها ي خود در سال 1401-1400« را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به 
شركت بيمه گر واجد شرايط )شعب مركزی( واگذار نمايد. لذا كليه متقاضيان مي توانند جهت 
اخذ اسناد مناقصه به  وبسايت WWW.GEG.IR مراجعه و اسناد مذكور را از بخش مناقصه 
و مزايده دانلود نمايند. متقاضيان مي توانند روز سه شنبه مورخ 1400/8/11 از محل موضوع 
مناقصه بازديد نمايند. مهلت تحويل پاكتها ساعت 9 الي 14 يكشنبه مــورخ 1400/8/16 در 
محــل دفتر كميسيون معـامالت مجتمع و يا دبيرخانه دفتر مركزی تهران مي باشد. ضمنأ شركت 
معدني و صنعتي گل گهر در قبول و يا رد هر يك از پيشنهادات بدون نياز به ذكر دليل و بدون 

جبران خسارت مختار مي باشد.

                       کميسيون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 
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سی  و   15 یعنی  شده  داده  وعده  ساعت  سر 
خبرنگاران  با  جلسه اش  وارد  شهردار  دقیقه، 
اولین  نظر  این  از  و  خود  نوع  در  شاید  و  شد 
در  سیرجان  که  بود  وقت شناسی  مسئول 

تاریخش به خود دیده است.
جدید  شهردار  خبری  نشست  نخستین 
جهانگردی  هتل  در  گذشته  روز  سیرجان 

برگزار شد. 
در این نشست ابتدا شهردار با اشاره به هفته 
مردم  میان  وحدت  برای  مقدمه ای  را  آن  وحد 
هدف  یک  به  رسیدن  در  دانست  شهرداری  و 

یعنی آبادانی سیرجان.
درباره ی  خبرنگاران  از  پرسش  نخستین 
یا  عملی ست  آیا  که  بود  شهردار  وعده های 
آیا  اینکه  و  پیشین  وعده های  همان  جنس  از 

شناخت دقیقی از سیرجان دارد؟ 
"من  گفت:  پاسخ  در  کریمی پور  علی اکبر 
متولد  سیرجان  نمی کنم.  قضاوت  را  دیگران 
شده ام و دوران تحصیلم را گذراندم و خاطرات 
و کودکی و نوجوانی ام اینجا شکل گرفته است. 
چند سالی هم در سیرجان سال کارمند بوده ام. 
شورا  اعتماد  دارم.  زادگاهم  به  دین  ادای  یک 
بوده که بنده این افتخار نصیبم شده در خدمت 
مردم شهرم باشم. در تغییرات مدیریتی ئی که 
کردم  سعی  نپذیرفتم.  سفارش  کسی  از  دادم 
تغییرات در جهت ایجاد تحول باشد و بر اساس 
شناختم از سالمت نفس و کارایی افراد انتخاب 

کردم.
سیرجان نباید راه تهران را برود

شهردار ضمن تاکید بر این نکته که سابقه اش 
بر  برتری اش  موجب  تهران  شهرداری  در 
سیرجان  شهرداری  در  سیرجانی اش  همکاران 
نیست، گفت: فقط بحث انتقال تجربیات است. 
کریمی پور معتقد است که سیرجان باید مدل 
توسعه ی بومی خودش را پیدا کند و چیزهایی 
مثل احداث تقاطع غیرهمسطح یا شورایاری ها 

را عینا از تهران کپی نکند.
ابتدای کار برگزاری نشست خبری  اگرچه در 
نشان از رویکرد مثبت شهردار جدید و هدفش 
نشست  عمل  در  اما  رسانه هاست  با  تعامل  در 
سواالت  از  انبوهی  به  شد  تبدیل  خبری 

و  بود  شهر  مشکالت  بازتاب  که  خبرنگاران 
جواب شان چیزی جز وعده به آینده نبود زیرا 

شهردار جدید که مسئول کارنامه ی بد و خب 
گذشتگان نیست.

هفته  دو  تازه  اینکه  بر  تاکید  ضمن  شهردار 
صبوری  کمی  خواست  مردم  از  آمده،  است 
کنند زیرا این مدت برای ایجاد تحول و تغییر 

محسوس بسیار زمان کمی است. 
شهردار به کنایه از پیامکی گفت که از سوی 
یک شهروند به تلفنش داده شده با این مفهوم 
که به شما امیدوار بودیم اما در این مدت ناامید 
شدیم. و حاال شهردار با لبخندی اشاره می کند 

که دو هفته برای ناامید شدن زود است. 
کریمی پور قول داد که از یک ماه آینده مردم 

تحوالت را متوجه خواهند شد.
دو  است  چطور  -که  سوال  این  به  پاسخ  در 
کارایی  و  نفس  سالمت  شناخت  برای  هفته 
نیست  کم  نیروها  جایگاه های  تغییر  و  نیروها 
به  شهرداری  خدمات  در  تحول  ایجاد  برای  و 
از تحقیق و استعالمی  شهر کم است؟ شهردار 

حرف زد که با مراجعه به دستگاه های مربوطه 
گرفته است.

به  اشاره  با  شهردار  نیز  آسفالت  بخش  در 
پروژه  این  درصد   ۵۰ گفت:  فاضالب  پروژه ی 
با آب و فاضالب هماهنگ کردیم  مانده است. 
که مجوز حفاری خیابان ها با برنامه پیش برود. 
قرار  کار  دستور  در  ترمیم  باید  کوتاه مدت  در 
بگیرد. همکاران سابق هم کار زیادی کرده اند 
آینده  ماه  یک  از  است.  زیاد  کار  حجم  منتها 
تحوالت  و  تغییرات  متوجه  کم  کم  مردم 

می شوند.
بی ثمری کار مقطعی و سلیقه ای 

کریمی پور در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران 
نیز  چهارراه ها  ترافیک  مشکل  حل  پیرامون 
گفت: هر شهر مدرنی لزوما نیاز به تقاطع غیر 
باید  این  ندارد.  روگذر  و  زیرگذر  و  همسطح 
مثل  کوچکی  شهر  نیاز  آیا  که  شود  بررسی 
سیرجان هست یا نه و کارشناسی بشود که اگر 

نیاز است دقیقا در کجاها. مقطعی یا سلیقه ای 
که اجرا کنیم در بلند مدت تاثیر منفی خودش 

را نشان می دهد اگر طرح مطالعاتی نباشد.
روزبازار و شب بازار جایگزین جمعه بازار

پدیده ی  وجود  مشکل  حل  درباره ی  شهردار 
و  آورد  میان  به  سخن  شهر  در  فروشی  دست 
باید  امروز  اقتصادی  شرایط  به  توجه  با  اینکه 
را  آن  پدیده  این  با  قهری  برخورد  جای  به 
به  جمعه بازار  احیای  از  شهردار  داد.  سامان 
شکل روزبازار و شب بازار خبر داد. این که هر 
روز و هر شب یک صنف مشخص در محوطه ی 
جمعه بازار سابق به مردم ارائه ی خدمات بدهد.

در بحث مشکل وجود متکدیان و بروز پررنگ 
پای  شهردار  نیز  سیرجان  در  گدایی  پدیده ی 
که  کرد  تاکید  و  کشید  میان  به  را  بهزیستی 
بهزیستی  با  اما  نیست  شهرداری  وظیفه ی 
همکاری می کند. دادستان قول مساعدت داده 
باره  این  در  فرمانداری  در  است  قرار  و  است 

تصمیم گیری شود.
اینکه  پیرامون  سوالی  به  پاسخ  در  کریمی پور 
سیرجان  برای  که  برنامه هایی  در  اولویتش 
نیروهای  دیدگاه  تغییر  لزوم  از  چیست؟  دارد 
و  گفت  سخن  اولویت  عنوان  به  شهرداری 
منظور دقیق خودش را از این تغییر دیدگاه به 
طور آشکاری بیان نکرد که آیا منظورش از بین 
در  بی انگیزگی  و  رکود  و  کارمندی  نگاه  بردن 
برای  یا منظور تالش  نیروهای شهرداری است 
غلبه ی نگاه توسعه محور و نهادینه کردن آن در 

شهرداری سیرجان است؟
او همچنین از سرانه ی مناسب پارک ها و فضای 
سبز شهری در سیرجان سخن گفت اما تاکید 
از فضای سبز را تغییر  کرد که حتا یک وجب 
کیفیت  ارتقا  دنبال  به  و  داد  نخواهد  کاربری 
در سیرجان  پارک  تعداد  همین  و   تفرجگاه ها 
است و با توجه به کمبود آب نمی خواهد تعداد 

پارک ها را به طور کمی افزایش بدهد.
شهردار همچنین از لزوم نظارت فنی بر اجرای 
کنترل  سامانه  گفت:  سخن  عمرانی  پروژه های 
سازی  هوشمند  می کنیم.  اندازی  راه  را  پروژه 
با  در دستور کار قرار می گیرد تا حداقل مردم 

فرایندها آشنا بشوند.
در   ۱۳7 و   ۱۸۸۸ اوپراتورهای  اندازی  راه 
مشکالت  دریافت  برای  سیرجان  شهرداری 
مردم از خبرهایی بود که کریمی پور در نشست 
شهروندان  قضاوت  مورد  باید  گفت:  خبری اش 
باشیم. ۱۸۸۸ یک سامانه آماری است و قابلیت 
و  انتقادات  هم   ۱۳7 نیست.تلفن  دستکاری 

پیشنهادهای مردمی را دریافت می کند.

شهردار سیرجان در اولین نشست مطبوعاتی اش، عنوان کرد:

تحول در شهر تا یک  ماه آینده
      گروه شهر

  عکس: سید محسن فروزنده

فروش، نصب، سرویـس،شــارژ گـــاز و 

نقد و اقساطلولـه کشی زیرکار

کولرهای گـازی اسپلیت
خيابان وحيد - روبروی فروشگاه  افق  کوروش

فروشگاه اسپلیت صالحی
4 2 ۳ ۳ 8 ۷ 8 8 - 0 ۹ 1 6 4 4 5 8 ۳ ۳ 5  

آگهـــی مزایـــده 

شماره 1400/0۳/م )مرتبه اول(
شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه در نظر دارد؛

 » پنج دستگاه خودرو به شرح جدول ذیل «
تضمین شرکت در مزایدهشماره پالکمدل)سال(نوع خودرو

15/000/000 ريالايران - 283/65 د 138894وانت پيكان

30/000/000  ريالايران - 528/75 ب 138935وانت پيكان

20/000/000  ريالايران - 813/65 د 138996وانت پيكان

30/000/000  ريالايران - 423/55 ص 139036وانت پيكان دو گانه سوز

60/000/000  ريالايران - 259/75 ب 138083نيسان پاترول 2 درب

خود را از طريق برگزاری مزايده به فروش رساند. لذا كليه متقاضيان می توانند جهت دريافت اسناد مزايده به آدرس 
الكترونيكی www.parizpishro.ir مراجعه و اسناد مذكور را از قسمت مناقصه و مزايده دانلود نمايند.

كوی  محله  در سيرجان،  واقع  مركزی شركت  دفتر  محل  در   1400/08/10 مورخ  دوشنبه  روز  پاکات  تحویل  مهلت 
فرهنگيان، بلوار پيروزی، طبقه همكف، پالک 36، كدپستی7816947838، شماره تلفن42273204-034می باشد. 
ضمناً بازدید در روزهای چهارشنبه مورخ 1400/08/05 و پنجشنبـه مورخ 1400/08/06 از ساعـــت 8 الی 13 برای 

متقاضيان بالمانع می باشد.
شرایط شرکت در مزایده :

1-سپرده شركت در مزايده به يكی از صورت های ذيل:
* چك تضمينی بانكی در وجه شركت پاريز پيشرو صنعت توسعه

* ضمانت نامه بانكی معتبر به نفع شركت پاريز پيشرو صنعت توسعه
* واريز وجه نقد به شماره حساب  10/3309211/2بانك رسالت و ارائه اصل فيش واريزی 

نكته: چك شخصی و عادی-سفته قابل پذيرش نمی باشد.
2-شركت در مزايده برای هر يك يا كليه ماشين آالت مجاز است. 

*اين  شركت در قبول يا رد كليه يا هر يك از پيشنهادات مختار می باشد.
* مدت اعتبار قيمت پيشنهادی دو ماه از تاريخ گشايش پاكت ها می باشد.

*هزينه چاپ آگهی به عهده برنده مزايده می باشد.
0۹1۳ آقای مهندس قربانلو تماس حاصل نمايند.  ۹45 متقاضيان جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره:  88۷0 

امور حقوقی و رقارداداهی رشکت اپرزی پیشرو صنعت توسعه

شـهردار همچنین از سـرانه ی مناسـب 
در  شـهری  سـبز  فضـای  و  پارک هـا 
سـیرجان سـخن گفت امـا تاکیـد کرد 
کـه حتـا یـک وجـب از فضای سـبز را 
تغییـر کاربـری نخواهد داد و بـه دنبال 
همیـن  و   تفرجگاه هـا  کیفیـت  ارتقـا 
تعـداد پـارک در سـیرجان اسـت و بـا 
توجـه به کمبـود آب نمی خواهـد تعداد 
افزایـش  کمـی  طـور  بـه  را  پارک هـا 

. هد بد

  در بخـش آسـفالت نیـز شـهردار با 
اشـاره بـه پـروژه ی فاضالب گفـت: 50 
درصـد این پـروژه مانـده اسـت. با آب 
و فاضـالب هماهنـگ کردیم کـه مجوز 
حفـاری خیابان هـا با برنامه پیـش برود. 
در کوتاه مـدت بایـد ترمیـم در دسـتور 
کار قـرار بگیـرد. همـکاران سـابق هم 
کار زیـادی کرده انـد منتهـا حجـم کار 
زیـاد اسـت. از یـک مـاه آینـده مردم 
کـم کـم متوجـه تغییـرات و تحـوالت 

می شـوند.



ویترین آخر

رییسی  دولت  خارجی  سیاست  نوشت:  شرق  روزنامه 
اسالمی  جمهوری  بین المللی  روابط  برنامه ریزی های  ادامه 
آن،  اصول  در  روش ها  از  پاره ای  ترمیم  با  که  است  ایران 
با  تهران  منطقه ای  روابط  هموارسازی  یکی  ساحت،  دو 
فارس و ساحت  به ویژه در حوزه خلیج  کشورهای همسایه 
تشدید  جای  به  گفت وگوها  ادامه  قراردادن  اصل  دوم، 

اختالف ها یا گسترده ترکردن تنش هاست.
آقای رییسی، رییس جمهوری، با تأیید روش گفت وگو در 
دیپلماسی جمهوری اسالمی ایران،ادامه آن را برای رسیدن 
الزم  و  ضروری  تخاصم،  جای  به  همکاری  و  تفاهم  به 
برنامه ریزی  بدون  گفت وگوهای  شیوه  درحالی که  می داند؛ 

و هدفمند را رد می کند .
با  تعامل  و  بغداد  نشست  در  خارجه  امور  وزیر  حضور 
کشورهای همسایه و منطقه در آن نشست، سفر ایشان به 
روسیه، لبنان و سوریه از نشانه های تالش برای هموارسازی 
روابط منطقه ای تهران است. مقوله بعدی یعنی ازسرگیری 
این گفت وگوها مدتی  گفت وگوهای برجامی در وین است. 
به خاطر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران متوقف 
شد و هر دو طرف در انتظار پایان انتخابات و اعالم نتیجه 
آن تا تشکیل دولت جدید بودند. اکنون با تشکیل دولت و 
بار  توجه  قابل  زمان  گذشت  و  جدید  خارجه  وزیر  انتخاب 
در  برجام  گفت وگوهای  مجدد  شروع  انتظار  در  همه  دیگر 
وین هستند. حتی چین و روسیه نیز بارها اعالم کرده اند که 

در انتظار بازگشت ایران بر سر میز مذاکره هستند.
و  توجه  مورد  عمیقا  روزها  این  که  مطلبی  بااین حال 
با  برجامی  مذاکرات  سرگیری  از  می گیرد،  قرار  ضرورت 
حفظ توازن از حیث روابط کشور با شرق از جمله چین و 
روسیه است. از طرفی همه می دانند که گفت وگوهای دوره 
ششم مذاکرات در وین تا آخرین گام پیش رفته بود و به 
تأکید مکرر نمایندگان ایران و دیگران حاضر در این روند، 
بسیاری  که  جایی  تا  بود  رسیده  نهایی  تصمیم  مرحله  به 
با  و  ورود  از  بعد  رییسی  دولت  که  می کردند  گمانه زنی 
برگزاری چند جلسه می تواند به سادگی گام آخر را بردارد، 
سال  چند  و  چندین  از  بعد  را  تحریمی  و  هسته ای  چالش 
خاتمه دهد و هم بار فشارهای اقتصادی و معیشتی ناشی از 
آن را از روی دوش مردم بردارد و سایه بزرگ این چالش را 
سرانجام از سر ایران کم کند و فرصت های متعددی را که 
دسترسی پذیر  ایران  و  خود  برای  مانده اند،  آن  دیوار  پشت 
کند. رفتار دولت جدید در زمینه مذاکرات وین و برجام تا 

به امروز قابل دفاع نبوده است.

ایسنا:محمدرضا پورابراهیمی؛ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید 
بر این که باید رابطه منطقی بین حقوق کارمندان با تورم وجود داشته باشد، 
گفت: تمامی تالش دولت و مجلس بر آن است که در بودجه سال آینده رابطه 
منطقی بین حقوق و تورم تعریف و پیاده سازی شود. ما منتظر پیشنهادات 
دولت برای اصالح ساختار بودجه هستیم که به نسبت آن بررسی کنیم چقدر 

می توانیم از ظرفیت بودجه برای اجرای تعهدات هزینه ای استفاده کنیم.

       گوناگون

مجلس و دولت به دنبال متناسب سازی
 حقوق کارمندان با تورم 

مطلبی  در  اسالمی  جمهوری  روزنامه 
به تحلیل ماجرای سیلی خوردن استاندار 
جدید آذربایجان شرقی پرداخت و نوشت:

جدید  استاندار  خوردن  سیلی  درباره 
تأمل  قابل  نکته  چند  آذربایجان  شرقی، 
وجود دارند که نباید از کنار آنها بی تفاوت 

عبور کرد.
خارج  اقدام  هرگونه  تردید  بدون   1
به ویژه در یک مراسم  از ضوابط منطقی 
به  زدن  سیلی  و  است  محکوم  رسمی، 
این  مصادیق  بارزترین  از  یکی  استاندار 

اقدام غیرمنطقی است.
این  مکان  و  زمان  به  توجه   2
استان  می کند.  حساس تر  را  آن  رویداد، 
آذربایجان که این روزها به دلیل شرایط 
کشورمان،  غرب  شمال  مرزهای  خاص 
بشدت مورد توجه ناظران سیاسی است، 
حساسیت زمانی و مکانی حادثه استانداری 

در تبریز را به روشنی نشان می دهد.
یک  که  ضارب  انگیزه  درباره   3
اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  سرهنگ 
است مطالب مختلفی گفته شده ولی تا 
خود او در این باره صحبت نکند نمی توان 

به این مطالب اعتماد کرد.
با  4 نسبت دادن ماجرا به همراهی 
دشمنان خارجی، عادت زشتی است که 
عده ای به آن معتاد شده اند و با این کار، 
رویدادها  ریشه یابی  و  تأمل  از  را  خود 
مانع  غلط،  روش  این  می کنند.  راحت 
درک واقعیت های موجود می شود و اجازه 
نمی دهد مسئولین به آنچه در زیر پوست 
جامعه جا خوش کرده است پی ببرند. این، 
یکی از خطرناک ترین تهدیدهائی است که 

باید توجه همه را جلب کند و در بررسی ها 
پرداختن به ریشه های درونی را بر سایر 
می توان  روش  این  با  بدارد.  مقدم  امور 
به امنیت و سالمت جامعه کمک کرد و 
زمینه را برای حکمرانی عادالنه و مردمی 

فراهم ساخت.
فیزیکی  برخوردهای  زدن،  5 سیلی 
شتم،  و  ضرب  تشنج،  ایجاد  افراد،  با 
اهانت به کسانی که نظر یا عملی غیر از 
برخوردکنندگان دارند و حتی تعرض به 
بزرگانی در سطح مراجع که همواره مورد 
از  یکی  هستند،  و  بودند  همگان  احترام 
عاداتی است که در سال های بعد از انقالب 
بار  به  نیز  زیادی  زیان های  و  یافته  رواج 

آورده است.
آن  و  این  کردن  محکوم  زمان  اکنون 
به  مربوط  گالیه های  ساختن  مطرح  و 
گذشته نیست، ولی می توان برای تصحیح 
این فرهنگ غلط که با واقعه استانداری 
است،  رسیده  جدیدی  مرحله  به  تبریز 
گام مهمی برای پایان دادن به این روش 
انقالب  اقتضائات  خالف  و  غیراصولی 

اسالمی برداشت.
با  که  اینست  جدید  مرحله  از  منظور 
آنچه در تبریز رخ داد، مشخص شد که 
از  قشر  یک  درون  به  اکنون  درگیری ها 
وحفاظتی  امنیتی  بخش های  مهم ترین 
کشور رسیده است. در این واقعه، ضارب 
این  و  بودند  سپاهی  دو  هر  مضروب  و 
درست همان چیزی است که هرگز نباید 

رخ می داد. 
روشن بود که آن فرهنگ غلط به چنین 
مراحل خطرناکی هم خواهد رسید. اینجا 

دیگر جای درنگ نیست و با قید فوریت 
باید این بیماری مزمن را معالجه کرد. البته 

نه با داغ و درفش بلکه با تغییر نگاه.
این  ظاهری،  تصورهای  برخالف   6
سپاه  سردار  یک  صورت  به  که  سیلی 
اولین  نبود.  سیلی  اولین  شد،  نواخته 
نواخته  سپاه  صورت  به  هنگامی  سیلی 
و  به عرصه سیاسی  را  شد که سپاهیان 
پذیرش مسئولیت  های اجرائی آوردند و 
آنها را به جای آنکه مسئول امنیت ملی 
باشند، مسئول آب و نان و برق و گاز مردم 
کردند. سیلی تبریز، دومین سیلی بود که 
به صورت سپاه نواخته شد و این، پیامد 
طبیعی همان سیلی اول بود. صدای سیلی 

اول متأسفانه شنیده نشد.
7 کسانی که سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی را به عرصه های سیاسی و اجرائی 
می کشانند، حتی اگر این کار را با حسن 
که  بدانند  باید  دهند،  انجام  هم   نیت 
دوستان واقعی سپاه نیستند. وظیفه ذاتی 
اجرائی  و  سیاسی  مسائل  به  ورود  سپاه 
مکرراً  خمینی  امام  که  همانگونه  نیست 
بر این نکته تأکید کردند. تفسیر نادرست 
توجیهات  به  بردن  پناه  و  امام  سخنان 
تبریز  سیلی  جز  عاقبتی  غیرموجه، 
ندارد. بزرگان کشور و بزرگان خود سپاه 
نقطه نظر  این  اسالمی،  انقالب  پاسداران 
خود  ذاتی  وظایف  به  باید  سپاهیان  که 
برگردند تا از آفات مصون بمانند و خدمات 
درخشان ترین  با  همیشه  برای  بزرگشان 
تاریخ  پیشانی  بر  برجسته ترین حروف  و 
دوستانه ترین  را  بماند،  بوم  و  مرز  این 

خیرخواهی برای سپاه بدانند.

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

هر چه مرا تبر زدی، زخم نشد َعلمک شد!

واردات واکسن هالل احمر ۱00 میلیون ُدزی شد
از ۱۰۰  خرسندی  ابراز  با  احمر  هالل  جمعیت  رئیس  همتی؛  کریم  ایلنا: 
میلیونی شدن واردات واکسن کرونای این جمعیت گفت: خوشبختانه با خوش 
بین دستگاهی ۶  و همکاری خوب  قولی مسووالن صلیب سرخ کشور چین 
واکسن  واردات  و مجموع  وارد کشور شد  واکسن سینوفارم دیگر  ُدز  میلیون 
هالل احمر را به بیش از ۱۰۰ میلیون ُدز رساند. سی ویکمین محموله واکسن 
کرونا تهیه شده از سوی جمعیت هالل احمربه وزارت بهداشت تحویل داده شد.

 مهر: یک مقام طالبان خواستار خرید نفت از ایران شده و در این ارتباط با 
مقام مسئول ایرانی گفتگو کرده است. این مقام طالبان موضوع خرید نفت از 
ایران را در جریان تماس با »ابراهیم حسینی« وابسته تجاری ایران بیان کرده و 
در این ارتباط گفت: تقویت روابط اقتصادی و توسعه تجارت برای تهران و کابل ضروری 
است و واردکنندگان نفت افغانستان نیاز مبرمی به ارائه تسهیالت مورد نیاز از سوی 

دولت ایران خواهند داشت.

زوم

عادت زشت نسبت دادن همراهی با دشمن

شروط ایران برای از سرگیری مذاکرات
نواندیش: باقری کنی؛ معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان در توییتر 
نوشت: روز چهارشنبه، هماهنگ کننده کمیسیون مشترک برجام را در بروکسل 
مالقات خواهم کرد تا گفتگوهای مان را درباره مذاکرات نتیجه محور ادامه دهیم. 
وی افزود: ایران مصمم به انجام مذاکراتی است که تحریم های ظالمانه و غیرقانونی 
را به صورت کامل و موثر لغو نموده، عادی سازی روابط تجاری و اقتصادی با ایران 

را تضمین نموده و ضمانت های معتبری برای عدم بدعهدی بیشتر فراهم کند.

درخواست طالبان برای خرید نفت از ایران
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طرح ساماندهی کارکنان دولت در آستانه تصویب در مجلس
ایسنا: سرمدی واله؛ عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: طرح تبدیل 
وضعیت و ساماندهی آن دسته ازکارکنان دولت که با شرکت ها، وزارتخانه های 
مدت  کارمعین،  قرارداد  مانند  قراردادها  از  مختلف  عناوین  با  نهادها  و  دولتی 
محدود، نیروهای حجمی، ساعتی و حمایتی دارای همکاری هستند تقریبا در 
این کمیسیون نهایی شده و قرار است با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی 

این طرح بازبینی و با رفع موانع آن، طرح  به صحن علنی مجلس ارائه شود.

رییسی برای برجام ایده جدیدی دارد؟

آگهـــی تجدیــدمزایـــده 

شماره 1400/01/م )مرتبه دوم(
شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه در نظر دارد؛

» یک دستگاه بچينگ LIEBHERR قدیمی نيم متری به همراه متعلقات « 
خود را از طريق برگزاری مزايده به فروش رساند. لذا كليه متقاضيان می توانند جهت دريافت 
اسناد مزايده به آدرس الكترونيكی www.parizpishro.ir مراجعه و اسناد مذكور را از قسمت 

مناقصه و مزايده دانلود نمايند..
مهلت تحویل پاکات روز دوشنبه مورخ 1400/08/10 در محل دفتر مركزی شركت واقع در سيرجان، 
شماره  كدپستی7816947838،   ،36 پالک  همكف،  طبقه  پيروزی،  بلوار  فرهنگيان،  كوی  محله 

تلفن42273204-034می باشد. 
ضمناً بازدید در روزهای چهارشنبه مورخ 1400/08/05 و پنجشنبـه مورخ 1400/08/06 از ساعـــت 

8 الی 13 برای متقاضيان بالمانع می باشد.
شرایط شرکت در مزایده :

1-سپرده شركت در مزايده : 200.000.000 ریال) دويست ميليون ريال ( 

به يكی از صورت های ذيل:

* چك تضمينی بانكی در وجه شركت پاريز پيشرو صنعت توسعه

* ضمانت نامه بانكی معتبر به نفع شركت پاريز پيشرو صنعت توسعه

* واريز وجه نقد به شماره حساب  10/3309211/2بانك رسالت و ارائه اصل فيش واريزی 

نكته: چك شخصی و عادی-سفته قابل پذيرش نمی باشد.

2-شركت در مزايده برای كليه اموال به صورت سرجمع مجاز است. 

*اين  شركت در قبول يا رد كليه يا هر يك از پيشنهادات مختار می باشد.

* مدت اعتبار قيمت پيشنهادی دو ماه از تاريخ گشايش پاكت ها می باشد.

*هزينه چاپ آگهی به عهده برنده مزايده می باشد.

دهيادگاری  مهندس  آقای   0۹1۳24556۷6 شماره  با  بيشتر  اطالعات  كسب  جهت  متقاضيان 

تماس حاصل نمايند.
امور حقوقی و رقارداداهی رشکت اپرزی پیشرو صنعت توسعه

آگهـــی تجدیــدمزایـــده 

شماره 1400/02/م )مرتبه دوم(
شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه در نظر دارد؛

 » G.I.A یخسـاز 20۷ قالبــی مدل «
خود را از طريق برگزاری مزايده به فروش رساند. لذا كليه متقاضيان می توانند جهت دريافت 
اسناد مزايده به آدرس الكترونيكی www.parizpishro.ir مراجعه و اسناد مذكور را از قسمت 

مناقصه و مزايده دانلود نمايند.
مهلت تحویل پاکات روز دوشنبه مورخ 1400/08/10 در محل دفتر مركزی شركت واقع در سيرجان، 
شماره  كدپستی7816947838،   ،36 پالک  همكف،  طبقه  پيروزی،  بلوار  فرهنگيان،  كوی  محله 

تلفن42273204-034می باشد. 
از   1400/08/06 مورخ  پنجشنبـه  و   1400/08/05 مورخ  چهارشنبه  روزهای  در  بازدید  ضمناً 

ساعـــت 8 الی 13 برای متقاضيان بالمانع می باشد.
شرایط شرکت در مزایده :

1-سپرده شركت در مزايده : ۳00.000.000 ریال) سيصد ميليون ريال ( 

به يكی از صورت های ذيل:

* چك تضمينی بانكی در وجه شركت پاريز پيشرو صنعت توسعه

* ضمانت نامه بانكی معتبر به نفع شركت پاريز پيشرو صنعت توسعه

* واريز وجه نقد به شماره حساب  10/3309211/2بانك رسالت و ارائه اصل فيش واريزی 

نكته: چك شخصی و عادی-سفته قابل پذيرش نمی باشد.

2-شركت در مزايده برای كليه اموال به صورت سرجمع مجاز است. 

*اين  شركت در قبول يا رد كليه يا هر يك از پيشنهادات مختار می باشد.

* مدت اعتبار قيمت پيشنهادی دو ماه از تاريخ گشايش پاكت ها می باشد.

*هزينه چاپ آگهی به عهده برنده مزايده می باشد.

دهيادگاری  مهندس  آقای   0۹1۳24556۷6 شماره  با  بيشتر  اطالعات  كسب  جهت  متقاضيان 

تماس حاصل نمايند.
امور حقوقی و رقارداداهی رشکت اپرزی پیشرو صنعت توسعه


