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بررسی دالیل گرایش اجتماعی به تفکیک استان؛

حقسیرجانهمگرفتنیست
  سیرجانی ها در طول سالیان نسبت به مرکز استان این برداشت را پیدا کرده اند که گویی مسووالن کرمان توسعه همه جانبه سیرجان را در تضاد با توسعه ی شهر کرمان تعریف کرده باشند! 

     مردمان جنوب و غرب استان، هیچ یک به خاطر نداشتن حس تعلق به کرمانی بودن  آرزوی جدا شدن از استان را ندارند.
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کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است   www.setadiran.ir به آدرس  الکترونیکی دولت )ستاد(  تدارکات  درگاه سامانه 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1401/05/26می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت:از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تاساعت18:00روزیکشنبـهتاریخ1401/06/06
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصهتاساعت19:00روزپنجشنبـهتاریخ1401/06/17

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت15:00روزشنبهتاریخ1401/06/19 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- میدان انقالب، شهرداری مرکزی، امور قراردادها  تلفن:   41325077)034(
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934)021(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه مصالح و اجرای
ایمن سازی و مناسب سازی تقاطع ها جهت تردد عابرین پیاده

 شهرداری سیرجان در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی خدمات
 شرحمختصر؛تهیهمصالحواجرایایمنسازیومناسبسازیتقاطعهاجهتترددعابرینپیاده

دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  طریق  از  را   2001005674000096 شماره  به 
برگزار نماید.
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کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است   www.setadiran.ir به آدرس  الکترونیکی دولت )ستاد(  تدارکات  درگاه سامانه 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1401/05/26می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت:از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تاساعت18:00روزیکشنبـهتاریخ1401/06/06
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصهتاساعت19:00روزپنجشنبـهتاریخ1401/06/17

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت14:40روزشنبهتاریخ1401/06/19 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- میدان انقالب، شهرداری مرکزی، امور قراردادها  تلفن:   41325077)034(
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934)021(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه مصالح و اجرای
 الیه اساس و آسفالت معابر سطح شهر شماره 2 
) الین جنوبــی بلوار سید احمد خمینی »ره«(

 شهرداری سیرجان در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی خدمات
 شرحمختصر؛تهیهمصالحواجرایالیهاساسوآسفالتمعابرسطحشهرشماره2)الینجنوبــی
2001005674000095 را از طریق سامانه تدارکات  بلوارسیداحمدخمینی»ره«به شماره 

الکترونیکی دولت برگزار نماید.

آگهيمزایـــدهعمومــی
شمــاره1401/15/ز

كمیسیونمعامالتشركتمعدنيوصنعتيگلگهر

شركت معدني و صنعتي گل گهر در نظر دارد؛
  »60هزارتنكنسانترهسنگآهنباعیار66.50درصد««

را از اسكه شهید رجائی بندر عباس با شرايط تحويل به صورت 
FOB از طريق برگزاری مزايده عمومی به فروش برساند.

 متقاضیان مي توانند به منظور دريافت اسناد مزايده و همچنین 
اطالع از شرايط مزايده به سايت www.geg.irقسمت مناقصه و 

مزايده مراجعه فرمايند.
ساعت  تا  حداكثر  بايست  می  پیشنهادی  پاكات  است  ذكر  به  الزم 
14:00 روز دوشنبه مورخ 1401/06/14به نشانی : دفتر كمیسیون

معامالت مجتمع سیرجان  )كیلومتر 50 جاده شیراز( تحويل داده شود. 
كمیسیون  در محل دفتر  مورخ 1401/06/15   روز سه شنبه  پاكات رأس ساعت  10:00  بازگشايی  تاريخ 

معامالت مجتمع سیرجان خواهد بود.

آگهيمزایـــدهعمومــی
شمــاره1401/14/ز

كمیسیونمعامالتشركتمعدنيوصنعتيگلگهر

شركت معدني و صنعتي گل گهر در نظر دارد؛
  »60هزارتنكنسانترهسنگآهنباعیار66/5درصد«

را از اسكه شهید رجائی بندر عباس با شرايط تحويل به صورت 
FOB از طريق مزايده عمومی به فروش برساند.

 متقاضیان مي توانند به منظور دريافت اسناد مزايده و همچنین 
اطالع از شرايط مزايده به سايت www.geg.irقسمت مناقصه 

و مزايده مراجعه فرمايند.
الزم به ذكر است پاكت پیشنهادی می بايد حداكثر تا ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 1401/06/07  به 

آدرس: دفتر كمیسیون معامالت مجتمع سیرجان  )كیلومتر 50 جاده شیراز( تحويل داده شود. 
تاريخ بازگشايی پاكات رأس ساعت  10:00 روز سه شنبه مورخ 1401/06/08 در محل دفتر كمیسیون معامالت 

مجتمع سیرجان خواهد بود.

نخستینشركتمعدنیخصوصیایرانبهعضویت
اتحادیهبینالمللیتامیناجتماعیدرآمد

با اهتمام معدن مس درخشان تخت گنبد؛

شركت فرآوری مس درخشان تخت گنبد واقع در سیرجان موفق شد به عنوان نخستین شركت معدنی بخش خصوصی در ايران به عضويت اتحاديه بین المللی 
تامین اجتماعی درآيد.

به گزارش روابط عمومی شركت فرآوری مس درخشان، انجمن بین المللی تامین اجتماعی تحت نظارت سازمان بین المللی كار از سازمان های تابعه سازمان ملل 
است كه با عضويت بیش از 320 سازمان برجسته از 160 كشور جهان فعالیت دارد، تاريخ تاسیس آن به سال 1927 بر می گردد و مقر آن نیز در سوئیس 

قرار دارد.
معاون منابع انسانی شركت فرآوری مس درخشان در توضیح اين خبر گفت: بعد از شركت های ملی مس و نیز مجموعه معدنی و صنايع معدنی گل گهر، شركت 
فرآوری مس درخشان تخت گنبد به عنوان سومین شركت معدنی ايرانی و نخستین شركت معدنی بخش خصوصی كشور توانست به عضويت دائم بخش ايمنی 

معادن )ISSA Mining( اتحاديه جهانی تامین اجتماعی درآيد.
مهندس  اصغر سیرانی افزود: ارتقای سطح ايمنی فعالیت ها با لحاظ استانداردهای جهانی و اهتمام ويژه به پیاده سازی اصول ايمنی و سالمت شغلی سبب شد 

كه اين عضويت كه افتخاری بزرگ برای شركت های ايرانی به شمار می رود حاصل شود.
وی اظهارداشت: مراسم اعطای گواهینامه عضويت شركت فرآوری مس درخشان تخت گنبد با حضور هلموت هینز دبیركل اتحاديه جهانی تامین اجتماعی، دكتر 
مجید علیزاده مدير سازمان جهانی ايمنی مستقر در اتريش و مديران شركت فرآوری مس درخشان طی 24 مردادماه 1401 در محل دفتر اين شركت در تهران 

برگزار شد.
سیرانی افزود: دبیركل اتحاديه جهانی تامین اجتماعی در اين مراسم گواهینامه عضويت شركت فرآوری مس درخشان در اتحاديه جهانی تامین اجتماعی را به 

مهندس افشین بهبهانی مديرعامل اين شركت اهدا كرد.
وی تصريح كرد: شركت فرآوری مس درخشان تخت گنبد تالش كرده با اتكا به استانداردهای جهانی در حوزه تولید و نیز به كارگیری اصول بهداشت ايمنی و 
سالمت كار منطبق با موازين بین المللی، خطرات ناشی از حوادث كار را به حداقل برساند و در نتیجه ارتقای سالمت كاركنان و نیز كاهش حوادث را محقق كند.
براساس اين گزارش هلموت هینز دبیركل اتحاديه بین المللی تامین اجتماعی نیز در مراسم اهدای گواهینامه عضويت شركت فرآوری درخشان تخت گنبد به 

مديرعامل اين شركت گفت: ما معتقديم می توان حوادث را در معادن كاهش داد.
وی ضمن تشريح اصول مربوط به چشم انداز صفر در مقوله كاهش حوادث و ارتقای ايمنی اظهارداشت: اين استراتژی بايد به فرهنگ تبديل شود يعنی به 
سمتی برويم كه حوادث شغلی در محیط كار به صفر برسد و تولید معادن نیز بدون آسیب به محیط زيست باشد.هینز گفت: مهمترين هدف ما حفاظت از كاركنان 

در برابر حوادث شغلی است كه با رعايت اصول ايمنی می توان آن را محقق كرد.



 پروژه ای که از نگاه مردم به آرامی و به کندی 
در دل کوچه و خیابان های شهر پیش می رود و 
داشته  دنبال  به  زیادی  نارضایتی های  کنون  تا 
اجرای  برای  شده  ایجاد  حفاری های  است. 
فاضالب، سرعت کم اجرا، ایجاد ترافیک به ویژه 
در معابر اصلی، کسادی کسب و کار برای کسبه 
از  و سختی تردد و گرد و خاک تنها گوشه ای 
مشکالت اجرای فاضالب در گوشه و کنار شهر 
سیرجان است. گر چه اجرای فاضالب در آینده 
منفعت عمومی دارد اما طوالنی شدن روند اجرا 

همچنان باعث نارضایتی مردم در شهر است.
اجرای طرح فاضالب شهری از نظر بهداشتی 

به نفع مردم است 
و  انتقال  شهرها  گسترش  با  در  که  آنجا  از 
تصفیه فاضالب شهری به منظور افزایش و باال 
بردن بهداشت عمومی، جلوگیری از آلوده شدن 
امکان  همچنین  و  زیرزمینی  آب  سفره های 
تصفیه  پساب  از  مجدد  استفاده  و  بازگرداندن 
با  شده از ضروریات می باشد در سیرجان نیز 
پیشرفت شهری و افزایش منازل مسکونی این 

مهم از  ضروری ترین موارد است. 
نصب انشعاب فاضالب در شهری مثل سیرجان 
قطعا از آلوده شدن آب های زیرزمینی جلوگیری 
خواهد کرد و با توجه به صنعتی بودن این شهر 
می توان از تصفیه فاضالب شهری  و پساب آن 

در بخش های مختلف صنعت استفاده کرد.
مضرات  دیگر  از  کارشناسان  برخی  گفته  به 
به  می توان  فاضالب  شبکه  به  بی توجهی 
زیرا  کرد  اشاره  ساختمان  و  زمین  فرونشست 
نم  نباشند  متصل  سیستم  این  به  که  منازلی 
و  می گذارد  اثر  ساختمان  پی  به  رطوبت  و 
خواهد  همراه  به  را  ناگواری  بسیار  مشکالت 

داشت.
پروژه  اینکه  به  توجه  با  اساس  همین  بر 

اجرای  آن  به  باید نسبت  نیز  بزرگاست مردم 
همکاری الزم را داشته باشند تا فاضالب خانگی 
این  زیرا  شود  وصل  شهری  فاضالب  شبکه  به 
اقدام قطعا مزایای بسیار بیشتری را برای خود 

شهروندان خواهد داشت.
فاضالب شهری  گامی در راستای عمل به  

مسوولیت اجتماعی گل گهر
از سال 97 بود که گام جدی شرکت معدنی 
صنعتی گل گهر در راستای انجام مسوولیت های 
فاضالب  پروژه  اجرای  با  در شهر  اجتماعی اش 

شهری اجرا شد. 
این پروژه با جدیت ادامه یافت و انتقاد به آن 
روز به روز بیشتر شد درگیر شدن همزمان چند 
خیابان اصلی و فرعی از شدیدترین انتقادهای 

همشهریان بود. 
این درحالی بود که مسوولین اجرای این پروژه 
می  آن  کشی های  کانال  بودن  کارشناسی  از 
این  ادامه داشت  انتقادها  گفتند ولی همچنان 
ادعا که به عقیده غلط برخی ها "زمین ماسه زار 
سیرجان نیاز به فاضالب ندارد"وجود داشت اما 
این پروژه همچنان پرقدرت به کار خود ادامه 
داد. تا اینکه امسال به پایان فاز اول آن رسید. 

مشکالتی که تا پایان پروژه
 وجود دارد

منفعت  دلیل  به  می شود  گفته  که  مشکالتی 
گالیه  وجود  این  با  بپذیریم  را  آن  باید  کلی 
مردم از کندی اجرای پروژه، تعلل و کوتاهی در 
آسفالت و وضعیت نامطلوب خیابان ها و چاله ها 
از اجرای فاضالب  ایجاد شده پس  برآمدگی  و 
چیزی نیست که منفعت عمومی در آن دخیل 

باشد بیشتر به ضعف در نظارت بر می گردد.
به هر حال به نظر می رسد که این حفاری ها 
و  کوچه ها  مهمان  پروژه  پایان  تا  مشکالت  و 
پروژه  این  اتمام  تا  و  است  شهر  خیابان های 
از سال ها پیش ضرورت آن  مهم و حیاتی که 
باقیمانده آن  از دو سال  احساس می شد بیش 

هم اگر همه چیز طبق روال و برنامه پیش برود 
مسووالن  که  می رود  انتظار  شرایط  این  در  و 
نظارت  آن  اجرای  روند  بر  مسووالنه تر  قدری 

داشته باشند.
در شهریور فاز اول فاضالب شهری

 افتتاح می شود
این  در  شهر  شورای  رئیس  خدامی،  حسن 
این زمینه  بارها جلساتی در  بود:   رابطه گفته 
پیگیر  و شهرداری  شورا  و  است  گذاشته شده 
به  کمتر  پروژه  این  که  هستند  موضوع  این 
کارهایی  برای  و  برساند  آسیب  شهروندان 
عمرانی مخصوصا آسفالت اینگونه معابر نیاز به 

همکاری همه ارگان ها است. 
عمده ترین  و  بیش ترین  افزود:  ادامه  در  او 
شهروندان   برای  حاضر  حال  در  که  مشکالتی 
فاضالب  حفاری های   بحث  بود  شده  ایجاد 
که  جلساتی  با  مدت  این  در  و  است  شهری 
اساسی   تفاوت   گذشته   به  نسبت  برگزار شد 

ایحاد شده است.
و  گذشته  به  ادامه  در  شهر  شورای  رییس 
مشکالت این پروژه اشاره کرد و افزود: با توجه 
از آن و  ناشی  ترافیک  باز شدن  مدارس و  به 
بارش های فصلی که با آنها روبرو هستیم، نیاز 
است که بحث حفاری های معابر در شش ماهه 
شود  انجام  اصلی  قسمت های  در  سال  نخست 
که از گذشته این اتفاق نیفتاد، اما در جلساتی 
را  موضوع  این  که  مقررشد  شد  برگزار  که 
شرکت در نظر بگیرد و هر پروژه را سریع تر به 

نتیجه برساند. 
خدامی اضافه کرد: طبق قولی که خود مجریان 
طرح دادند در پایان مهرماه فاضالب مسیرهای 
اصلی انجام می شود و  در شهریور ماه فاز اول 

افتتاح خواهد شد.
کار با کیفیت خوب انجام می شود

مسئول کمیسیون حفاری شهرداری سیرجان 
این گونه می گوید: تاکنون ۳۱۰ کیلومتر از ۳۸۰ 

سطح  در  فاضالب  شبکه  کیلومتر 
ضریب  که  است  شده  انجام  شهر 
 ۳۱۰ نسبت  به  فرونشست ها  این 
از  نشان  این  و  است  کم  کیلومتر، 
کار باکیفیت خوبی انجام می شود. 

اخیر  بارندگی  اینکه  به  باتوجه 
مقدار  این  بود  شدید  بسیار 
کار  اگر  و  طبیعی ست  فرونشست 
درست انجام نشده بود بی شک تمام 

مسیر ترمیم شده خراب می شد. 
وی عنوان کرد: در فرونشست های 
نیست  دخیل  شهرداری  اخیر، 
آب  اداره  به  مربوط  فاضالب  پروژه 
شرکت  توسط  و  است  فاضالب  و 
هرگونه  و   می شود  اجرا  کاریز 
زمینه  این  در  اتفاق  و  فرونشست 
و  است  کاریز  شرکت  به عهده ی 
نظارت   ترمیم ها  بر  فقط  شهرداری 
به دالیلی  دارد.  وی گفت: معموال فرونشست 
مثل: نشست منحول، شکستن لوله آب، ریزش 
اثر  در  لوله ها  پشت  در  آب  قنات، جمع شدن 

بارندگی و... ایجاد می شود.
تسریع در روند اجرای پروژه فاضالب 

دوشنبه  علنی  جلسه  در  راستا  همین  در 
اعضای  و  رییس  حضور  با  که  شهر  شورای 
کاریز  شرکت  معاونین  و  مدیرعامل  شورا، 
)مجری طرح فاضالب شهری(، مسوول حفاری 
شهرداری، معاون ترافیک پلیس راهور سیرجان 
پروژه  اجرای  روند  به  رسیدگی  و  بررسی  به 
فاضالب شهری برگزار شد، رییس شورای شهر 
گفت:   در بازدید از روند اجرای پروژه فاضالب 
انجام  معابر  از  بسیاری  در سطح شهر،  شهری 
شده و برخی مسیرها نیاز به فعالیت و پیگیری 

بیشتر دارد.
 خدامی تسریع در روند اجرای پروژه فاضالب 
سرعت  افزود:  و  دانست  ضروری  را  شهری 

بخشیدن به روند اجرای پروژه فاضالب شهری 
و ترمیم آسفالت نوار حفاری از اهمیت ویژه ای 
در  است  موظف  پیمانکار  و  است  برخوردار 
حفاری  عملیات  اجرای  قصد  که  مسیرهایی 
دارد، چند روز قبل از حفاری نسبت به نصب 
بنر اطالع رسانی و تعیین مسیر جایگزین اقدام 
ماه   ۶ در  پروژه  این  اجرای  اینکه  ضمن  کند؛ 
سال  مشابه  مدت  به  نسبت  امسال  نخست 

گذشته بسیار چشمگیر بوده است.
آغاز مهر پایان پروژه فاضالب در معابر

در ادامه این نشست مدیرعامل شرکت کاریز 
)مجری طرح فاضالب شهری( گفت: در برخی 
مسیرها به دلیل عدم بهره برداری، بارندگی و از 
بین رفتن آسفالت، وجود انهار و خطوط قنات 

با مشکل مواجه هستیم.
کیلومتر شبکه  از مجموع ۳۸۰  افزود:  امانی   
اصلی پروژه فاضالب، ۳۱۰ کیلومتر انجام شده 
بلوار  مانند  مسیرهایی  در  اصلی  تمام شبکه  و 
بلوار  و  سعیدی  آیت اهلل  خیابان  صادقی،  دکتر 
سیداحمد خمینی که هسته مرکزی شهر بوده 
و از ترافیک بیشتری برخوردار هستند، تا پایان 
آبانماه و در مسیرهای فرعی نیز تا بهمن ماه به 
اتمام می رسد؛ ضمن اینکه تا قبل از آغاز مهر و 
بازگشایی مدارس، پروژه فاضالب در بسیاری از 

معابر به پایان می رسد.
وی با اشاره به فعالیت همزمان ۱۵ جبهه کاری 
در سطح شهر ادامه داد: با توجه به اجرای پروژه 
تصفیه خانه، طی برنامه زمانبندی مدون، در ۶ 
ماه آینده مردم سیرجان از فواید و عایدی پروژه 
فاضالب شهری که همان موضوع افزایش سطح 
بهداشت عمومی و کاهش بیماری های عفونی و 
است،  زیرزمینی  آب های  آلودگی  از  جلوگیری 
برخوردار می شوند؛ ضمن اینکه تاکنون ۶ هزار 
سال  پایان  تا  رقم  این  که  انجام شده  انشعاب 
موضوع  و  یافته  افزایش  انشعاب  هزار   ۲۰ به 

انشعاب نیز سال آینده به پایان می رسد.

 در جلسه علنی شورای شهر سیرجان مطرح شد:

آبان ماه، پایان فاز اول کند و کاری پروژه فاضالب

سخِن همشهریان:
سالم اینجا پیست قائم حدفاصل بلوار عباسپور تا بلوار والیت 
هست.و این رقص نور روشنایی پیست که با تضمین  بینایی 

شما رو نابود میکنه!!
پیاده روی  می خواستیم  دقیقه   ۱۰ دیروز  سرمون  خیر 
کردیم گم  هم  را  مون  خونه  راه  سرگیجه  با   کنیم.آخرش 

سخن تازه لطفا این موفقیت را هم در کارنامه درخشان اداره 
برق شهر نور ثبت کن. # پیام مردمی#

سخِن همشهریان:
 اینجا ساختمان مرکز تعویض پالک سیرجان هست 

وسیله خنک کننده یک کولر هست که جواب نمیده   داریم 
از گرما خفه میشیم

خود کارکنان هم  گرما  اذیتشون میکنه
 حداقل هرکسی ۴۵ دقیقه تا یک ساعت اینجا معطل است.

# پیام مردمی#
شماره 707
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  عکس: سید محسن فروزنده

      ساره میرحسینی
صفحه 2
فاضالب

اقای یوسف خضری  با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 123 
سیرجان مدعی است که سند مالکیت 15 سهم  مشاع از ششدانگ پالک  1فرعی 
از 4901 اصلی واقع در بخش 36  کرمان بنام آقای یوسف خضری ثبت و سند 
مالکیت صادر و تسلیم گردیده است که بعلت جابجایی مفقود گردیده لذا بدستور 
تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع مردم 
اگهی می شود تا هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می 
باشد ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار روزنامه گواهی  اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم دارد در غیر اینصورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی سند 

مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد
 شناسه آگهی: 1368860 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/06/02

محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 

آقای غالمرضا ملک قاسمی  با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 
193  سیرجان مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک  15897  فرعی از 
5087   اصلی واقع در بخش 36 کرمان بنام آقای غالمرضا ملک قاسمی  ثبت 
و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است که بعلت جابجایی مفقود گردیده لذا 
بدستور تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع 
مردم اگهی می شود تا هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود 
می باشد ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار روزنامه گواهی  اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم دارد در غیر اینصورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی 

سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد.
 شناسه آگهی: 1369331 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/06/02

محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 

خانم مریم افصحی با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 202 
سیرجان مدعی است که سند مالکیت سه چهارم سهم مشاع از 6.5 سهم ششدانگ 
پالک  0فرعی از 1516   اصلی واقع در بخش 36 کرمان بنام خانم مریم افصحی   
ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است که بعلت جابجایی مفقود گردیده 
لذا بدستور تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع 
مردم اگهی می شود تا هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود 
می باشد ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار روزنامه گواهی  اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم دارد در غیر اینصورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی 

سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد
 شناسه آگهی: 1368871 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/06/02

محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

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

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1401/05/26 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 18:00 روز یکشنبـه تاریخ 1401/06/06
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز پنج شنبـه  تاریخ 1401/06/17

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 15:30 روز شنبه  تاریخ 1401/06/19 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- میدان انقالب، شهرداری مرکزی، امور قراردادها  تلفن:   5077  4132 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه مصالح و اجرای
فرش موزائیک معابر سطح شهر شماره یک سال 1401

 شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات
 )شرح مختصر ؛تهیه مصالح و اجرای فرش موزائیک معابر سطح شهر شماره یک سال 1401(

به شماره 2001005674000098  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

جناب آاقی دکتر علی انردی نسب
) متخصص گوش، حلق ، بینی(

فرا رسیدن روز پزشک را خدمت جنابعالی تبریک عرض نموده، 

موفقیت روزافزونتان را از درگاه ایزد منان خواستاریم.

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

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1401/06/02 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 18:00 روز شنبـه تاریخ 1401/06/12
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز سه شنبـه  تاریخ 1401/06/22

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 15:00 روز چهارشنبه  تاریخ 1401/06/23 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- میدان انقالب، شهرداری مرکزی، امور قراردادها  تلفن:   5077  4132 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای
خرید یک دستگاه غلطک پنوماتیک

 شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات
 )شرح مختصر ؛خرید یک دستگاه غلطک پنوماتیک(

به شماره 2001005674000109  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

آقای وحید یزدی مکی آبادی   با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی 
از  مشاع  نیم  و  دانگ  یک  مالکیت  سند  که  است  مدعی  سیرجان   210 شماره 
ششدانگ پالک  0  فرعی از 2669 اصلی واقع در بخش 36 کرمان بنام آقای 
وحید یزدی مکی آبادی   ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است که بعلت 
جابجایی مفقود گردیده لذا بدستور تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون 
ثبت مراتب جهت اطالع مردم اگهی می شود تا هر کس مدعی انجام معامله یا 
وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار روزنامه 
گواهی  اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارد در غیر اینصورت پس از سپری 
شدن مدت قانونی و عدم واخواهی سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد. 

 شناسه آگهی: 1368874 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/06/02

محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 
خانم سمیه روح االمینی با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 175 
سیرجان مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک  20161 فرعی از 5087 
اصلی واقع در بخش 36  کرمان بنام خانم  سمیه روح االمینی   ثبت و سند مالکیت 
صادر و تسلیم گردیده است که بعلت جابجایی مفقود گردیده لذا بدستور تبصره یک 
اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع مردم اگهی می شود 
تا هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت 
10 روز از تاریخ انتشار روزنامه گواهی  اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارد در 
غیر اینصورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی سند مالکیت المثنی 

بنام مالک صادر خواهد شد 
شناسه آگهی: 1368879 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/06/02

محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 
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رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان کرمان گفت: »در بخش معدن، مشکالت 
زیادی وجود دارد که معدن کاران خصوصی واقعی با آن دست وپنجه نرم می کنند، اما 
موردی که به معدن داران خصوصی سایز متوسط و کوچک ربطی داشته باشد و دردی 
از آن ها را درمان کند، در نشست با رئیس جمهور مطرح نشد«. دکتر بابک اسماعیلی  
اظهار کرد: »اگر حتی این موضوعات ربط پیدا کند، مسائل بسیار مهم تری وجود دارد که 
موجودیت معادن در بخش خصوصی را تحت الشعاع قرار می دهد«. وی ادامه داد: »وقتی 

از بخش خصوصی صحبت می کنم دارم از معادن کوچک و متوسط صحبت می کنم. 

 فرصت بیان مشکالت 
معدنی را

 با رئیس جمهور از 
دست دادیم 

خبــر  دبیران شهرهای ملی صنایع دستی استان معرفی شدند 
سرانجام و حدود شش ماه پس از ثبت پنج شهر استان کرمان در فهرست شهرهای ملی صنایع دستی، دبیران این شهرها 

معرفی شدند.بنا به اعالم معاون صنایع دستی استان، شهردار کرمان به عنوان دبیر شهر ملی صنایع دستی معرفی شد.
همچنین، فرماندار راور دبیر شهر ملی قالی بافی، سرپرست فرمانداری شهربابک دبیر شهر ملی فیروزه و سرپرست فرمانداری 
قلعه گنج دبیر شهر ملی حصیربافی شد.کاظم حسین زاده با اشاره به اینکه استان کرمان دارای یک شهر جهانی، پنج شهر و 
یک روستای ملی صنایع دستی است، افزود: »همچنین، بخشدار راین به عنوان دبیر شهر ملی چاقوسازی و فرماندار بافت به 

عنوان دبیر روستای ملی گلیم چهل ماشوله شناخته شدند«.         

مدیران را به پاسخگویی به رسانه ها ملزم کنید
 همزمان با مراسم بزرگداشت روز خبرنگار در کرمان که شامگاه شنبه 
29 مردادماه در باغ فتح آباد برگزار شد، از خبرنگاران خواسته شد تا در 

زمانی کمتر از پنج دقیقه، به طرح مسائل و مشکالت خود بپردازند.
پروین میرزاحسینی، خبرنگار فردای کرمان هم فرصت پیدا کرد تا به 

بعضی از این موارد اشاره کند.
اقتصادی  و  به مشکالت حرفه ای  اشاره  با  در صحبت های خود  وی 
این که سال هاست  با وجود  و رسانه های محلی، گفت که  خبرنگاران 
از اقتصاد ضعیف رسانه ها گفته می شود اما متاسفانه اقدامی متناسب 
تا مطبوعات  باعث شده  و همین  نگرفته است  این شرایط صورت  با 
با  می کنند  فعالیت  محلی  مقیاس  در  که  آ ن ها  ویژه  به  رسانه ها  و 

تنگناهای بی شماری مواجه باشند.
از  ادامه  در  و  شد  نیز  خبرنگاران  بیمه ای  مشکالت  رفع  خواستار   
استاندار کرمان خواست تا مدیران را به پاسخگویی به رسانه ها، ملزم 

کند.
و  فانتزی  رفتار  یک  رسانه،  به  پاسخگویی  این که  بر  تاکید  با  وی 
سلیقه ای محسوب نمی شود، بلکه یک وظیفه است، خطاب به استاندار 
گفت: »از مدیران استان بخواهید نسبت به وظایف خود به رسانه ها 

عمل کنند«.
به گزارش خبرنگار فردای کرمان، متن کامل این اظهارات را در ادامه 

می خوانید.
»خبرنگاران همیشه از مشکالت جامعه و مردم می نویسند اما حاال که 
این تِریبون در اختیار بنده قرار گرفته، از این فرصت استفاده می کنم 

تا از مشکالت خبرنگاران بگویم.
سال هاست که از اقتصاد ضعیف رسانه ها گفته می شود اما متاسفانه 
اقدامی متناسب با این شرایط صورت نگرفته است و همین باعث شده 
فعالیت  محلی  مقیاس  در  که  آ ن ها  ویژه  به  رسانه ها  و  مطبوعات  تا 
می کنند با تنگناهای بی شماری مواجه باشند و پُر واضح است که ادامه 
دادن در این شرایط دشوار، جز با خون دل خوردن و البته عشق و امید 

به روزهای بهتر و روشن، میَسر نیست.
در این َشرایط سخت اقتصادی، خبرنگاران به واسطۀ حقوق اندک، 
مجبورند برای گذران زندگی، یا همزمان در چند رسانه کار کنند و یا 

شغل دیگری را در کنار حرفۀ خبرنگاری دنبال کنند.
از  بسیاری  نیست،  خبرنگاری  حرفۀ  پایین  حقوق  تنها  اما  مشکل 
فعاالن این حوزه با وجود این که خبرنگاری شغل اصلی آن هاست هنوز 
بیمه نیستند؛ و این حداقل مزیتی است که یک شغل باید برای فرد 

فراهم کند. اما می بینیم که این طور نیست.
قابل انکار نیست که بار اصلی اطالع رسانی در استان بر دوش بانوان 
چالش ها،  رفع  حرفه،  این  دشواری های  به  توجه  با  و  است  خبرنگار 

ازجمله مشکل بیمۀ خبرنگاران، یک َضرورت است.

    خبر

در سفر اخیر رییس جمهور به استان ما، 
وعده ی تقسیم استان داده شد. وعده ای که 
پیش از سفر رییسی نیز جسته و گریخته 
این  و  داشت  وجود  آن  درباره  زمزمه هایی 
اواخر قوت هم گرفته بود تا بعد از خراسان 
پهناور حاال دیگر کرمان پهناور نیز دو پاره 
که  چندپارگی ئی  شود.  پاره  چند  شاید  و 
بیشتر از آنکه از داشتن حس هویت مجزا 
از کرمان و کرمانی بودن ناشی شده باشد، 
نابرابر  تقسیم  و  تبعیض  احساس  در  ریشه 

بودجه هاست.
چه  و  استان  جنوب  مردمان  چه  یعنی   
به  کدام  هیچ  آن،  غرب  در  سیرجانی ها 
خاطر نداشتن حس تعلق به کرمانی بودن 
استان  از  شدن  جدا  آرزوی  در  که  نیست 
با  جدید  استان  یک  شکل گیری  و  کرمان 
این  در  و  هستند  خودشان  شهر  مرکزیت 

باره رقابت هم دارند. 
این  که  است  محرومیتی  خاطر  به  بلکه 
خود  در  که  ثروتی  نسبت  مناطق-به 
در  و  شده اند  آن  دچار  می کنند-  تولید 
راه  تنها  مرکزگرا  سیاسی  ساختار  یک 
همین  عادالنه تر  بودجه ی  یک  به  رسیدن 
که  است  بودن  استان  مرکز  و  شدن  جدا 
به ذهن همگانی خطور می کند، گرچه این 
حس  و  مرکز  و  پیرامون  میان  دوپارگی 
مرکز  به  نسبت  باز  می تواند  ناهمدالنه 

جدید و پیرامونش هم ایجاد شود. 
از گذشت چند سال  بعد  امروز  چنان که 
از سه پاره شدن استان خراسان، باز زمزمه 
شنیده  درخراسان  نیز  چهارمی  استان 

می شود!
مردم  برای  نکته  چند  ذکر  مقدمه  این  با 
کشوری  و  استانی  شهری،  مدیران  و 

ضروری ست گرچه یک گوش  همه در باشد 
و یک گوش شان دروازه.

احساس تبعیض
ساختار  یک  در  بودجه ها  عادالنه  تقسیم 
که  چرا  نشدنی  ست.  تقریبا  کاری  مرکزگرا 
به  ابتدا  همان  از  حاشیه  در  ثروت  تولید 
مرکز  به  مختلف  نقاط  درآمدهای  صورت 
سرازیر شده  تا بعد دوباره بخشی از آن را 
معنی  این  به  بکنند،  مناطق  همان  خرج 
از  توجهی  قابل  بخش  ناخواه  خواه  که 
به  و  می مانند  مرکز  همان  در  بودجه ها 
حاشیه و پیرامون برنمی گردند که اگر قرار 
نمی رفت.  که  بود،  درآمدی  برگشتن  به 
می توان  هم  ساختار  همین  در  باز  گرچه 
انصاف  توقع  مرکزنشین  مدیران  از  کمی 
ماندگی  عقب  حال  به  فکری  تا  داشت 
دست  و  بکنند  خود  پیرامونی  مناطق 
و  مرکز  شکاف  بیشتر  ایجاد  از  دست  کم 
توسعه ای  هر  نسبت  به  و  بردارند  پیرامون 

طفل  سر  بر  هم  نوازشی  دست  مرکز،  در 
یتیم پیرامون بکشند.

ولی نگاه ساختارگرا به رفع معضل مرکز-
توسط  انصاف  رعایت  به  توصیه  پیرامون 

ریل گذاری  بلکه  نمی کند  مرکز  مدیران 
طوری انجام می شود که مدیران غیرمنصف 

هم نتوانند بودجه ی پیرامون را ببلعند.
خوب،  ساختار  یک  در  اساساً  که  چرا   
تقسیم  در  عدالت  ندارد.  وجود  پیرامونی 
تقسیم  معنای  به  لزوما  همیشه  بودجه 
سهم  محاسبه  شاید  اما  نیست.  آن  برابر 
هزینه  و  ثروت  یک  تولید  در  منطقه  هر 
کرد برای خود آنجا هم عادالنه باشد و هم 

برابرانه. 
را  تک بافت  ساختار  است  بهتر  بنابراین 
ساختارهای  سمت  به  و  بگذاریم  کنار 
اسم  با  زمانی  که  کاری  برویم.  متکثرتر 
این کشور  در  والیتی  و  ایالتی  انجمن های 
نام  با  اسالمی  انقالب  از  بعد  و  شد  آغاز 
تجدید  روستا  و  شهر  اسالمی  شوراهای 

حیات پیدا کرد اما فربه نشد. 
پیدا کردن و  بیشتر  به معنی قدرت  فربه 
محلی  اختیارات  سوی  و  سمت  به  رفتن 

تا  شهرستان ها  و  استان ها  برای  بیشتر 
گویش های  و  فرهنگ  حفظ  زمینه  در  هم 
ناچار  اینکه  هم  و  بردارند  گام  محلی 
نباشند درآمدهای محلی خود را به سمت 
یک مرکز سرازیر کنند تا آن مرکز سپس 
مناطق  آن  خود  برای  هم  سهمی  بخواهد 

در نظر بگیرد یا نگیرد.
هویت کرمانی مان را چه کنیم؟

سیرجانی ها در طول این سالیان نسبت به 
کرده اند  پیدا  را  برداشت  این  استان  مرکز 
همه  توسعه  کرمان  مسووالن  گویی  که 
جانبه سیرجان را در تضاد با توسعه ی شهر 

کرمان تعریف کرده باشند! 
اینکه  به  توجه  با  شاید  که  رقابتی 
جای  به  سیرجان  کهن  روزگاران  در 
کرسی  امروزی(  کرمان  گواشیر)شهر 
تاریخی  ی  ریشه  بوده،  کرمان  ایالت 
اما از همین منظر هم هست  داشته باشد. 
که  بدی  حس  وجود  با  سیرجانی ها  که 
داشتند،  اخیر  سال های  نابرابری های  از 
همچنان احساس تعلق کرمانی بودن را از 

دست نداده اند. 
ایجاد  طرح های  بعضی  که  موضوعی 
را  سیرجان  در  سمنگان  بی هویت  استان 
اگر  حتا  است.  ساخته  روبرو  شکست  با 
باشد،  هم  استانی  چنین  ایجاد  ضرورت 
بتواند  شاید  غربی  کرمان  نام  شروع  برای 
به بحران هویت در صورت جدایی از استان 
دامن نزند و در ادامه برای رسیدن مناطق 
محروم استان به حق شان نباید چشم مالید 

و منتظر معجزه ای در مرکز شد.
قول  به  ندارد.  ما  درباره  مرکز دغدغه ای   
قدیمی ها حق گرفتنی ست، نه دادنی. برای 
مطالبه ی  نیازمند  حقی  هر  به  رسیدن 
در  یافته  عمق  و  دامنه دار  اجتماعِی 

زیرالیه های جامعه هستیم.

بررسی دالیل گرایش اجتماعی به تفکیک استان؛

حـقسیـرجانهـمگرفتنـیست
        حسام الدین اسالملو

  رقابتی که شاید با توجه به 
اینکه در روزگاران کهن سیرجان 

به جای گواشیر)شهر کرمان 
امروزی( کرسی ایالت کرمان 
بوده، ریشه ی تاریخی داشته 
باشد. اما از همین منظر هم 

هست که سیرجانی ها با وجود 
حس بدی که از نابرابری های 

سال های اخیر داشتند، همچنان 
احساس تعلق کرمانی بودن را از 

دست نداده اند. 

صفحه 3
استان سیرجان

فروش،نصب،سرویـس،شــارژگـــازو

نقد و اقساطلولـهکشیزیرکار

کولرهای گـازی اسپلیت
خیابانوحید-روبرویفروشگاهافقکوروش

فروشگاه اسپلیت صالحی
42338788 -0 9 164458335 
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 دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768
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کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است   www.setadiran.ir به آدرس  الکترونیکی دولت )ستاد(  تدارکات  درگاه سامانه 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1401/06/02می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت:از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تاساعت18:00روزشنبـهتاریخ1401/06/12
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصهتاساعت19:00روزسهشنبـهتاریخ1401/06/22

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت14:40روزچهارشنبهتاریخ1401/06/23 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- میدان انقالب، شهرداری مرکزی، امور قراردادها  تلفن:   41325077)034(
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934)021(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه مصالح و اجرای
ترمیم سنگ فرش معابر  منطقه 1

 شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات
 )شرحمختصر؛تهیهمصالحواجرایترمیمسنگفرشمعابرمنطقه1(

به شماره 2001005674000108 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

آگهیفراخوانعمومیشناساییوارزیابیاولیهپیمانکار

»اجرایسیستماعالنحریقساختمانهایجدیدکارخانههایاکسیژن،احیاءو

بریکتسازیشرکتمجتمعجهانفوالدسیرجانبهصورتEPC«)شماره1401-99(

 شرکت مجتمع جهان فوالد در نظر دارد  »اجرای سیستم اعالن حریق ساختمانهای جدید کارخانه های اکسیژن ، احیاء و بریکت 

سازی شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان به صورت« EPC  « به پیمانکار واجد صالحیت واگذار نماید. لذا از شرکت های واجد 

صالحیت دعوت به عمل می آید حداکثر تا 10 روز کاری از تاریخ چاپ آگهی، نامه اعالم آمادگی خود را به همراه مدارک زیر به 

ارسال نمایند.  TECHINFO@CANYMES.COM  آدرس ایمیل

رزومه و 

سابقه کار

حسن انجام کار 
)رضایت 

کارفرمایان قبلی(

رتبه ها و 
سایـر گواهی

کادر فنی و توان اجرایی 
قابل اختصاص

 به این پروژه

توان تجهیزاتی و ماشین 
آالت قابل اختصاص به 

این پروژه

توان
 مالی

سابقه همکاری 
مشابه با شرکت 

جهان فوالد

%20%15%10%15%15%15%10

*شرایطومدارکموردنیازازمتقاضیان:
1.درخواست رسمی با ذکر شماره و موضوع مناقصه )اعالم آدرس ایمیل، شماره تلفن ثابت و همراه الزامی است.(

آخرین  ثبت،گواهی  گواهی  ملی،  شناسه  و  اقتصادی  مناقصه)شماره  موضوع  با  منطبق  ثبتی  مدارک  و  2.اساسنامه 
تغییرات در خصوص اعضای هیات مدیره، مدیر عامل و صاحبان امضا مجاز وگواهی صالحیت ایمنی و پیمانکاری و ....(.

3.روزمه سوابق اجرایی و نمونه قراردادها و توافقنامه های انجام شده مرتبط با موضوع مناقصه.)قرارداد و رزومه 
ارسالی باید مربوط به سال 96 تا کنون و مرتبط با موضوع مناقصه باشد(.

4.مدارک و مستنداتی که بیانگر توان مالی متقاضی متناسب با حجم طرح باشد یا تراز مالی سه سال گذشته و  لیست 
ماشین آالت و تجهیزات در اختیار با اسناد و مدارک مثبته.

5.گواهی نامه اعالم رضایت کارفرمایان قبلی در خصوص خدمات مذکور در موضوع مناقصه.
6.ارائه گواهی صالحیت ایمنی و پیمانکاری )دارای اعتبار(.

7.ارایه گواهی ها و رتبه ها )حداقل رتبه 5 نیرو یا 5 تأسیسات و تجهیزات(
8.ارائه لیست و سوابق نفرات اصلی و کلیدی پروژه.

*سایرموارد:
1.محل اجرای موضوع آگهی کارخانه شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان واقع در شهرستان سیرجان، کیلومتر 50 جاده 

سیرجان-شیراز کیلومتر 3 جاده اختصاصی گل گهر می باشد.
2.ارائه اسناد و اعالم آمادگی مطابق شرح باال هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد و شرکت جهان فوالد 

در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
این مرحله واجد صالحیت  ارسالی، شرکت هایی که در  ارزیابی مستندات  از  3.شرکت جهان فوالد سیرجان پس 

مقدماتی باشند را به مناقصه دعوت خواهد کرد.
4.هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

5.در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن84335206-021)سرکارخانمنادرنژاد(
تماس حاصل فرمایید.) صرفا در ساعات اداری(

واحد بازرگانی شرکت کانی مس- )مدرییت طرح رپوژه اهی مجتمع جهان فوالد سیرجان(

مناقصهعمومی)دومرحلهای(
خریددوعددالکتروموتور

Siemensبابرند
شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در نظر دارد نسبت به 

 Siemens 365 با برندKW خرید  دو عدد الکتروموتور
از طریق مناقصه عمومی دومرحله ای اقدام نماید؛

 لذا از تأمین کنندگان معتبر که دارای توانایی مناسب و سوابق و تجارب مورد قبول 

می باشند، دعوت به عمل می آید، حداکثرتاتاریخ1401/06/19ساعت14:30نسبت 

به تحویل پاکات خود اقدام نمایند. بدیهی است بعد از تاریخ فوق به هیچ درخواستی 

ترتیب اثر داده نخواهد شد.

واحد تدارکات و خرید شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان

مدارک الزم  جهت ارسال: 
*نامه اعالم آمادگی، مدارک مربوط به چک لیست ارزیابی تامین کنندگان، پیش نویس قرارداد خرید 

کلید به همراه ضمانتنامهبانکیبهمبلغ3.000.000.000ریال

) sjsco.ir .دانلود مدارک از سایت مجتمع جهان فوالد سیرجان قسمت خرید و فروش- مناقصات (

*آدرس تحویل پاکات )الف – ب – ج(:  

سیرجان- بلوار نماز رو بروی اداره ارشاد و فرهنگ اسالمی شرکت مجتـــمع جهان فوالد سیرجان- 

دبیرخانه کمیسیون معامالت

صندوقپستی:78185-445کدپستی:7814474320

*نامه اعالم آمادگی به همراه رسید تحویل پاکات را به آدرس ایمیل

 sjsco.dehnavi@gmail.com ارسال فرمایید.

*ارائه مدارک و سوابق هیچگونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد

*هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. 
 

آگهیفراخوانثبتنامعضویتدرهیئتمدیرهوبازرسیاتحادیههایصنوف؛
شیشهبرانوفروشندگانشیشهوآئینه-آهنگران،جوشکارانو

دربوپنجرهسازانآهنی-فروشندگانمصالحساختمانیشهرستانسیرجان

)تمدید نوبت دوم(
بدینوسیله به اطالع کلیه اعضا زیرمجموعه اتحادیه های صنفی فوق الذکر می رساند در صورت 

تمایل به عضویت در هیئت مدیره و بازرسی این اتحادیه ها )ضمن رعایت تبصره یک ماده 22 

قانون نظام صنفی( با همراه داشتن اصلشناسنامه،کارتملی،پروانهکسبمعتبرومدرکتحصیلی

حداقلدیپلم ) برای افراد فاقد سابقه هیئت مدیره(

 از تاریخ 1401/06/05  به مدت 10 روز 
نسبت به مراجعه به سامانه ایرانیان اصناف و بارگزاری عکس متقاضی به همراه مدارک ذکر شده 

فوق اقدام و ثبت نام نمایند.
هیئت اجرایی ربگزاری انتخابات اتحادهی اهی صنفی شهرستان سیرجان

آگهیتجدیدمناقصهعمومیدومرحلهایخرید

پنلهایآبگردمسیکورهذوبکارخانهفوالدسازی

SP-0103-01مجتمعجهانفوالدسیرجان(شماره(
شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در نظر دارد؛

نسبت به خرید پنل های آبگرد مسی  کوره ذوب کارخانه فوالد سازی از طریق مناقصه عمومی دو 
مرحله ای اقدام نماید؛ لذا از تامین کنندگان معتبر که دارای توانایی مناسب و سوابق و تجارب 
مورد قبول می باشند، دعوت بعمل می آید  حداکثرتاتاریخ16شهریورماه1401ساعت14:00پاکات 
خود را به دبیرخانه کمیسیون معامالت شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان به آدرس سیرجان- 
بلوار نماز روبرو اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی- واحد دبیرخانه و کمیسیون معامالت مجتمع جهان 

فوالد سیرجان- طبقه دوم  کد پستی 7814474320 تحویل نمایند. 

واحد تدارکات و خرید شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان

شرکتهایمتقاضیمیتوانندشرایط،اسنادمناقصهومشخصاتاقالم

موضوعراازطریقمراجعهبهآدرساینترنتیwww.sjsco.irدریافتنمایند.
*اسناد و مدارک : 

1-درخواست رسمی. ) ذکر آدرس ایمیل، شماره تماس تلفن ثابت و همراه الزامی است. (

2-اساسنامه و مدارک ثبتی. ) شماره ثبت، کد اقتصادی و شناسه ملی، گواهی ثبت، گواهی آخرین تغییرات و ... (

3-گواهی نمایندگی از طرف تامین کنندگان معتبر. ) در صورت وجود (

4-رزومه، سوابق فروش و نمونه قراردادها و توافقنامه های انجام شده با موضوع تامین اقالم موضوع.

5-مدارک و مستندات توان مالی با اسناد و مدارک مثبته.

*شرایـط :
1-تضمین شرکت در مناقصه؛ ضمانت نامه بانکی معتبر و بدون قید و شرط و دارای اعتبار حداقل سه 

ماهه و قابل تمدید به نام شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان به مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال 
)1.500.000.000ریال(می باشد. 

2-ارائه اسناد و مستندات مذکور هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نمی کند.

3-شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.

09176971163 تماس حاصل نمایید. 4-جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره  

)پاسخگویی در ساعات اداری (
5-هزینه چاپ آگهی، بر عهده برنده مناقصه می باشد.
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مدیر گروه مبارزه با بیماری های معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان  گفت: 
»روند ابتال به بیماری کرونا در استان کاهشی شده است و با توجه به این که کرمان 
موج هفتم را زودتر از استان های دیگر آغاز کرده است، انتظار می رود که زودتر از آن ها 
نیز سیر نزولی به خود بگیرد«.سعید صحبتی با بیان این که هنوز برای اعالم پشت سر 
گذاشن موج هفتم کرونا زود است، افزود: »طی یکی  دو هفتۀ آینده، برآورد دقیق تری 

از وضعیت پیک هفتم خواهیم داشت.  

 روند ابتال به کرونا 
در استان نزولی 

شده است 

نوزاد ۵ ماهه در کرمان قربانی کرونا شد
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان از فوت ۴ نفر طی ۲۴ ساعت اخیر به دلیل ابتال به کرونا خبر داد و گفت: در بین این 
افراد یک نوزاد ۵ ماهه وجود دارد. صحبتی  بیان کرد: طی ۲۴ ساعت اخیر متأسفانه ۴ نفر به دلیل ابتالء به کرونا در استان 
کرمان فوت کردند که ۵ ماه، ۴۲، ۶۶ و ۷۷ سال سن داشتند.وی همچنین از ابتالء و بستری ۵۲ مورد جدید در کرمان خبر 
داد و گفت: مجموع بستری ها ۱۴۲ نفر است.وی مجموع تعداد فوت شدندگان کرونا ر استان را ۵ هزار و ۷۸۳ نفر اعالم 

کرد و گفت: عدم رعایت نکات بهداشتی و عدم تزریق واکسن مهمترین دالیل بستری و حاد شدن وضعیت بیماران است.

دارد  وجود  همواره  که  مشکالتی  از  يکي 
پزشکي  امور  در  غیرمتخصص  افراد  دخالت 
است و متاسفانه مردم ناآگاهانه و بدون تحقیق 
سمت اين افراد میروند و هرچه میگويند را باور 
متخصص  کار  می خواهد  که  بیطاری  میکنند. 
داروهای  با  که  عطاری  دهد.  انجام  را  ارتوپد 
پردازد.  می  بیماری ها  برخی  درمان  به  گیاهی 
انجام  را  دندان پزشک  کار  که  سازی  دندان 
و  زنان  متخصص  وظیفه  که  مامايی  و  دهد  می 
زايمان را انجام می دهد. به مناسبت روز پزشک 
با دکتر رضوی ريیس نظام پزشکی سیرجان به 

نشستیم. گفتگو 
حال  در  بفرمايید  شروع  برای  دکتر  جناب   
پزشکی  جامعه  در  پزشک  تعداد  چه  حاضر 

سیرجان خدمات ارايه مي کنند؟ 
 ۵۷۶ حدود  سیرجان  در  پزشکي  جامعه  تعداد 
شامل  سیرجان  در  پزشکی  جامعه  است  نفر 
پزشک عمومی، متخصص و فوق تخصص دندان 
دار،  پروانه  کارشناسان  ماما،  ساز،  دارو  پزشک، 
درمان،  گفتار  درمان،  کار  فیزیوتراپ،  تغذیه 
شنوایی سنجی هستند و جزو شهرهایی هستیم 
که هیات مدیره نظام پزشکي مان ۱۷ نفره است. 
یعني مثل کالن شهرها هستیم. نظام پزشکي ما از 
لحاظ تیپ کاري در حد یک کالنشهر کار مي کند. 
کسانی  چه  شامل  نفره   17 مديره  هییت   

می شود؟ 
هییت مدیره ای در نظام پزشکی داریم که شامل 
۱ نفر رییس، ۲ نفر نماینده دارو ساز، ۱ نماینده 
پاتولوژی، ۱ نماینده ماما، ۱ نماینده کارشناسان 

پروانه دار و  ۱0 پزشک فعالیت دارند.
بخش  در  پزشکی  جامعه  از  تعداد  چه    

خصوصی)مطب( و دولتی مشغولند؟ 
دولتی  سیستم  در  تعدادی  عمومی  پزشکان 
مانند اورژانس های بیمارستان های امام رضا)ع( 

بیمارستان غرضی و پزشک خانواده مشغولند  و 
می  خصوصی)مطب(کار  سیستم  در  تعدادی  و 
کنند. ۱۳۵ نفر پزشک متخصص داریم که ۱۱0 
ها  بیمارستان  در  بقیه  و  دارند  مطب  نفرشان 
که۳0  داریم  عمومي  دندانپزشک   ۶0 مشغولند. 
کار  ها  درمانگاه  در  بقیه  و  دارند  مطب  نفرشان 
هستند  داروخانه   ۵۳ فعال  داروخانه  کنند.  می 
که ۵0 داروخانه خصوصی و ۳ داروخانه دولتی 
و ۵ داروخانه شبانه روزی درسیرجان فعالند. ۵۵  
بخش  در  بقیه  و  داریم  دار  مطب  ماما  هم  نفر 
سیرجان  در  می گویم  جرات  به  فعالند  دولتی 
پزشکی خودش  اینکه  مگر  نداریم  بیکار  پزشک 
بخواهد بیکار باشد. پس تعداد افرادي که دارند 
زیاد  میدهند  ارایه  درماني  سیرجان خدمات  در 

است.
پزشکي  تخلفات  با  رابطه  در  نظرتان   

)قصورات( در سیرجان چیست؟
در نظام پزشکی در بحث قصورات دو مجموعه 
و  پزشکی  نظام  انتظامی  و  دادیاری  دادستان 
یک  مجموعه  این  داریم.  بدوی  هییت  مجموعه 
و  پزشکی  نظام  انتظامی  دادیار  دو  و  دادستان 
دادستان  است  نفر   ۱۳ از  متشکل  بدوی  هییت 
جامعه  منتخبین  و  قانوني  پزشکي  رییس  شهر، 
حال  در  ما  بدوي  هیات  رییس  هستند  پزشکی 
بیهوشی  متخصص  عسکری  دکتر  آقاي  حاضر 
ثابت  سال  چهار  طول  در  نفر   ۱۳ این  هست. 

هستند.
شکايات  و  پزشکی  قصورات  با  رابطه  در    
در  به شکايات مردمي  فرآيند رسیدگي  مردمي 

نظام پزشکي به چه صورت است؟ 
اگر کسي از سیر نحوهي درمان توسط پزشک 
مي کند،  مراجعه  نظام پزشکي  به  دارد  شکایت 
شکایتش را کتبي مي نویسد، ابتدا شکایت توسط 
دادیارها رسیدگي مي شود، پرونده بررسي و کار 
کارشناسي انجام مي شود. یعني از تمام مواردي 
که در پرونده مورد بحث است کارشناس دعوت 

براساس  نظر دهند،  کارشناسان  باید  و  مي کنند 
اینکه به هیات  یا  یا پرونده مختومه  این نظرات 
حضور  با  بدوي  هیات  در  شود.  فرستاده  بدوي 
بر اساس نظر  قانونی  دادستان و رییس پزشکی 
محرز  قصور  اگر  و  بررسي  پرونده  کارشناسان 
باشد براساس آن درصد دیه قصور تعیین میشود. 
است(  درصد   ۱00 تا  درصد   ۵ از  دیه  )درصد 
اعتراض  مهلت  روز  ارسال ۲0  دادگاه  به  پرونده 
نباشد  اعتراض  اگر  دارد  وجود  طرف  دو  برای 
پرونده به پاسگاه و بعد از آن جهت تعیین میزان 
ریالی دیه به پزشکی قانونی ارجاع داده می شود. 
حکم  به  نسبت  طرفین  از  کدام  هر  هم  اگر 
اعتراض داشته باشند  پرونده به هیات تجدیدنظر 
باز هم یک  استان کرمان ارجاع و در آن هیات 
گروهي از پزشکان براساس آنچه نظام پزشکي ما 
به آنها اعالم کرده یک چیدماني دارند، اگر باز هم 
بیمار از راي هیات تجدیدنظر استان ناراضي باشد 
پرونده به هیات عالي انتظامي کشور میرود، یکي 
هیات  این  رییس  کل  پزشکي  نظام  معاونین  از 
کامل  بررسي  پرونده  آنجا  که  دارد  عهده  بر  را 
مطمئن  اما  است  روال طوالني  بنابراین  میشود. 
ضایع  پروسه  این  در  بیمار  از  حقي  هیچ  باشید 

نمیشود. 
االن  تا  امسال  ابتداي  از  پرونده ها  تعداد    

چقدر است؟
تعداد پرونده هاي ما در سال گذشته ۳۵ پرونده 
بوده که ۳0 پرونده مختومه و ۵ پرونده به هییت 
بدوی ارسال شده است. در ۵ ماهه سال ۱۴0۱ 
پرونده   ۵ که  داشتیم  قصور  پرونده   ۱۱ حدود 
پزشک مقصر بوده و ۶ پرونده مختومه شده است.
  در اين سال هايي که شما ريیس نظام پزشکي 
کار  از  تخلف  اثر  در  پزشکي  داشتید  هستید 

محروم شود؟
محروم از کار نداشتیم اما تعلیق پروانه مطب از 

۳ ماه تا ۱ سال داشتیم. 
  تعلیق پروانه يعني چه؟

دوسال  یکي  تا  پزشک  یعني 
نمیتواند مطبش را باز کند. 

باورند   اين  بر  مردم  بسیاری    
اينکه  از  بیشتر  نظام پزشکي  که 
پزشکان  طرف  باشد  مردم  طرف 

است چون همه همکار هستند؟
توجه  نظام پزشکي  قوانین  در 
اینکه  است  موضوعات  همین  به 
مردم فکر نکنند طرفشان نیستیم 
در هیات بدوي دادستان و رییس 
اینجور  هستند.  پزشک قانوني 
ما  کنند  فکر  مردم  که  نیست 

معموال  می گیریم.  را  پزشک  طرف  صددرصد 
هم  هستند؛  اصلح  هستند  اینجا  که  پزشکاني 
مدافع پزشک هستند و هم مدافع حق مردم. اگر 
با هم کسی فکر کند حقش ضایع شده مي تواند 
بازهم شکایت کند و پرونده به هیات تجدیدنظر 

ارجاع شود. 
 در حیطه پزشکي بیشتر شکايات در خصوص 

کدام تخصص هاست؟
است.  جراحي  رشته هاي  از  بیشتر  ما  شکایات 
جراحي شامل جراحي عمومي، ارتوپدي و زنان و 

دندان پزشکان مي شود. 
بعدي  تخلفات  جلو  ديه  پرداخت  واقعا  آيا   

پزشک گرفته شود؟ 
چون روال بررسی پرونده روال سختي است؛ و 
از طرفي اعتبار پزشک هم از بین مي رود. وقتي 
پزشکي درصد قصور مي خورد ممکن است تذکر 
پرونده  و درج در  تذکر کتبي  یا  بگیرد،  شفاهي 
بگیرد، یا حتي ممکن است محروم از کار شود یا 

پروانه اش تعلیق شود. 
چنین  بر  پزشکی  نظام  آيا  لیزر  بحث  در    

مشاغلي نظارت دارد؟
یکی  است  مطرح  موضوع  دو  لیزر  بحث  در 
آرایشگاه ها و افرادی که در منزل که این خدمات 
را ارائه می کنند کامال خالف است و دخالت در امر 

درمان و غیر قانونی است و در صورت مشاهد با 
آنها برخورد می شود.طبق مجوز وزارت بهداشت 
به پزشکان عمومی در صورت گذراندن دوره های 
انجام کارهای زیبایی آن هم  پوست و مو اجازه 
در مطب ها و کلینیک ها  داده شده است البته 
الزم است بگویم حیطه کاریشان کامال مشخص 
نظام  و   است  متفاوت  متخصص  پزشکان  با  و 
پزشکی بر آنان نظارت کامل دارد.  کلینیک های 
زیبایی باید حتما مسوول فنی داشته باشند که 
مسوول فنیشان پزشک عمومی دوره دیده است 
و دستیارهای دوره دیده و مدرک دار می توانند 
در این  مکان ها کار زیبایی را انجام دهند. در 
و  توان  لیزر کم  داریم  لیزر  نمونه  لیزر دو  بحث 
دیده  دوره  افراد  توسط  توان  کم  لیزر  توان.  پر 
انجام می شود و لیزر پرتوان را حتما متخصصین 

پوست انجام می دهند.  
 در مورد زيرمیزي پزشکان بفرمايید؟

در  و  است  غیرقانوني  کامال  زیرمیزي  بحث 
بررسی  از  بعد  باشد  مردمي  صورتی که شکایت 
مي گیرند  را  پول  درمان  معاونت  یا  نظامپزشکي 
برخورد  با پزشک هم  و  به فرد پس مي دهند  و 
مي شود. البته تعداد کمی پرونده در این خصوص 

داشتیم.
خدمات  ساير  و  لیزر  از  ناشي  صدمات  آيا   

نظام  به  متخصص  غیر  افراد  توسط  زيبايی 
پزشکي ارجاع داده مي شود؟

یکي از مشکالتی که همواره وجود دارد دخالت 
و  است  پزشکي  امور  در  متخصص  غیر  افراد 
اگر  مي شوند.  حمایت  مردم  سوي  از  متاسفانه 
شکایتی در این زمینه باشد طبق قانون  پرونده 
به تعزیزات ارجاع و حکم صادر میشود.  ولي در 
سیرجان بزرگترین مشکلمان این است که مردم 
ناآگاهانه و بدون تحقیق سمت این افراد مي روند 
و هرچه مي گویند را باور مي کنند. همین جا از 
مردم می خواهم برای انجام هر کاری  اول ببیند 
دهد  می  انجام  را  کار  این  که  فردی  یا  پزشک 
مجوز و پروانه دارند یا نه، این فرد پزشک هست 
یا خیر اگر  لیزر توسط فرد غیر متخصص انجام 

شود عوارض پوستي را به دنبال دارد. 
در سیرجان  ای  برنامه  پزشک چه  روز  برای   

داريد؟ 
توسط  صادقی  دکتر  منزل  درمانگاه  افتتاح 
این  گذاران  بنیان  از  که  مجمع خیرین سالمت 
است  الزم  شود  می  انجام  زودی  به  بودند  مهم 
این  افتتاح  مراسم  در  داریم  تصمیم  بگویم 
درمانگاه که درمانگاه تخصصی عمومی و دندان 
پزشکی می باشد از پیش کسوتان پیش کسوتان 

جامعه پزشکی تقدیر کنیم. 

در گفتگوی اختصاصی سخن تازه با دکتر رضوي؛ رييس نظام پزشکي سيرجان مطرح شد؛ 

در پرونده های شکایت بی طرف هستیم 
      ساره میرحسینی

خبــر

صفحه  4 و5
پرونده روز پزشک
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کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir به آدرس  الکترونیکی دولت )ستاد(  تدارکات  درگاه سامانه 
مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مزایده محقق سازند.
تاریخ انتشار مزایده در سامانه: تاریخ 1401/05/26  ساعت 14:00 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایـده از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مزایده  تا ساعت 18:00 روز دوشنبـه  تاریخ 1401/06/07
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مزایده تا ساعت 19:00 روز پنج شنبـه  تاریخ 1401/06/17

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 17:30 روز یکشنبــــه  تاریخ 1401/06/20 
اطالعات تماس دستگاه مزایده گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مزایده و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- بلوار قائم، جنب پمپ سی ان جی، سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر  تلفن:   5800  4233 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

تجدید مزایده عمومی  اجاره پارکینگ های تحت نظارت

 سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سیرجان
 شهرداری سیرجان در نظر دارد تجدید مزایده عمومی

)اجاره  3 باب پارکینگ تحت نظارت سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سیرجان( 
5001091287000008  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 

آگهی اصالحیه اسناد و تمدید مهلت تحویل 
پاکات مناقصه عمومي شماره 1401/28/ع

به اطالع کلیه متقاضیان جهت شرکت در مناقصه با موضوع

 » انجام خدمات نظارت کارگاهی بر احداث نیروگاه خورشیدی 40 مگاواتی «

 شرکت معدنی و صنعتی گل گهر می رساند اسنـــــاد مناقصـــــه اصـــــالح شــــــده از وب سایت این شرکــت به نشانی

 WWW.GEG.IR بخش مناقصه و مزایده قابل دانلود می باشد. الزم به ذکر است شرکت های مهندسین مشــــــــاور 

می باید گواهي نامه صالحیت خدمات مشاوره با رتبه حداقل 2 در یکی از رشته های انرژی تجدید پذیر، تولید نیرو، توزیع 

نیرو یا انتقال نیرو از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را دارا باشند. همچنین مهلت تحویل پاکات از روز یکشنبه 

مــورخ 1401/06/06 به روز یکشنبه مورخ 1401/06/13 در محــل دفترکمیسیون معـامالت مجتمع و یا دبیرخانه 

دفتر مرکزی تهران موکول گردید. ضمناً بازدید مجدد از محل اجراي موضوع مناقصه روز دوشنبه مورخ 1401/06/07 

مقرر شده است. شایان ذکر است فرمت ضمانت نامه های شرکت در مناقصه بایستی عینأ مطابق با فرمت ارائه شده در 

اسناد مناقصه تهیه گردد. شرکت معدني و صنعتي گل گهر در قبول یا رد هر یك از پیشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و 

بدون جبران خسارت مختار مي باشد.
                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 



دکتر نجمه مهدی نیا متولد خرداد ۱۳۶۸ و فرزند آخر یک 
در  توانسته حداقل  که  این  از  شادمان  فرزندی.   خانواده ۴ 
زمینه انتخاب کار و حرفه، پدر و مادرش را راضی کند. او دوره 
ابتدایی و راهنمایی را در مدرسه شاهد در سیرجان گذرانده و 
مقطع دبیرستان را در نمونه اندیشه سیرجان در رشته ریاضی 
فیزیک بود اما تغییر رشته داد و با شرکت در کنکور تجربی و با 
کسب رتبه ۵۰۶ پزشکی دانشگاه دولتی علوم پزشکی کرمان 
قبول شد. اتفاقی که هنوز شیرینی اش را پس از آن تالش های 
بی وقفه حس می کند. مهدی نیا سال ۹۴ ازدواج کرده و داری 
یک فرزند دختر۲ساله است.او ورودی پزشکی عمومی سال 
۸۷کرمان است و پس از اتمام تحصیلش از سال ۹۴ طرحش 
را آغاز کرده، ۵  ماه پزشک خانواده بلورد بود و به مدت ۳سال 
و۲ماه پزشک خانواده در زیدآباد که تجارب زیادی کسب کرده 
است. سپس انصراف داده تا برای امتحان تخصص آماده شود 
و بعد از یک سال تالش توانست در رشته دکترای تخصصی 
زنان و زایمان بندرعباس پذیرفته شود اما با گذشت یک سال 
انصراف داد و در حال حاضر پزشک فعال حوزه پوست مو و 
زیبایی از دانشگاه شهیدبهشتی تهران است و بعد از ورود به 

این حوزه متوجه عالقه شدیدش به آناتومی و جراحی شد.
گرفت.  انجام  پزشکی  اخالق  پیرامون  نجمی نیا  با  گفت وگو 
موضوعی که رعایتش در زمینه تخصصی وی نیز بیشتر مطرح 

است.
مشخص  کجا  تجارت  و  علم  میاِن  مرز  پزشکی  علم  در   
می شود؟ چقدر از تقاضای مردم براِی انجاِم عمل های زیبایی 

توسط تبلیغاِت پزشکی است؟
بیزینس  و  تجارت  به  تبدیل شدن پزشکی  به عنوان  آنچه 
گفته می شود، چندان درست نیست. باید گفت: اگر هدف پول 
درآوردن باشد ، بدترین تجارت، “پزشکی” است زیرا افرادی که 
وارد رشته پزشکی می شوند، کسانی هستند که از توانمندی 
های الزم برخوردارند، در حدی که اگر وارد هر تجارتی شوند، 

موفق می شوند و درآمد بسیار باالتری خواهند داشت!
وقتی قرار باشد کسی در رشته پزشکی ، شبانه روزش را به هم 
وصل کند و از تک تک سلولهای وجودش برای درس خواندن، 
کار و رسیدگی به بیماران بگذارد، فکر نمی کنم چنین معامله 

ای اگر برای تجارت باشد، به صرفه باشد!!

جامعه در حال تغییر همیشگی است و افراد جامعه نیز در 
عادات و تفکرات خود تغییرات تازه ای ایجاد می کنند. امروزه 
مانند  بیماران،  برای  کلینیک  یا  پزشک  یک  انتخاب  دیگر 
گذشته نیست! بازاریابی در حوزه درمان با تبلیغات ، مانند پرواز 
کردن برای کلینیک یا مطب است. کار در فضای حقیقی یکی 

از بال هاست و تبلیغات در فضای مجازی، بالی دیگر!
 در علِم پزشکی اخالق چگونه تعریف می شود و جایگاهش 
بعد چطور می شود که مثال  و  در سوگند پزشکی کجاست؟ 
شمار  به  غیراخالقی  عملی  را  رشوه  پزشکان  از  برخی 

نمی آورند؟
از  سیستمی   Medical ethic همان  یا  پزشکی  اخالق 
»اصول و قواعد اخالقی« است که ارزش ها و قضاوت ها را در 
حوزه»پزشکی« بکار می گیرد. هرپزشکی درپایان تحصیل ۷ 
را  یاد میکند که اصول اخالقی  به قرآن سوگند  ساله خود، 

رعایت کند. خالصه ی این ۴ اصل:
1(»احترام به خود مختاری و استقالل فردی «یعنی بیمار 
حق دارد روش درمان خود را انتخاب کند یا از آن امتناع کند.

۲( »سودرسانی« یعنی فرد شاغل در این حوزه باید به نفع 
بیمار و سود او عمل کند.

۳( »عدم ضرررسانی «یعنی به فرد آسیبی وارد نشود.
۴( »عدالت« یعنی مسایل مربوط به توزیع منابع بهداشتی 
درمانی کمیاب و تصمیم گیری در مورد اینکه چه کسی چه 
درمانی را دریافت می کند، عدالت و انصاف و برابری رعایت 

گردد.
متأسفانه پدیده رشوه دادن و رشوه گرفتن در امور پزشکی نیز 
راه یافته است اما در اینجا باید به یک نکته مهم اشاره نمود: 
اگر ثابت شود رشوه دهنده مضطر بوده یعنی براي حفظ حقوق 
حقه اش ناچار به پرداخت رشوه شده، قانوناً تعقیب و مجازات 
نخواهد شد! مثال شخصي براي رساندن فرزندش به بیمارستان 
که دچار Head Trauma شده است، توسط مامور راهنمایي 
و رانندگي متوقف مي شود و براي جریمه نشدن و جلوگیري 
از اتالف وقت، به تقاضاي مامور مبني بر پرداخت رشوه پاسخ 
مثبت مي دهد )مثال فرضی و غیر واقعی!( که در این گونه 
موارد رشوه دهنده غیر قابل تعقیب است و مجازات نخواهدشد.

شاید اینکه بعضی از همکاران رشوه را غیراخالقی نمی دانند 
همین موارد اضطراری باشد.

به ویزیت شدن  ایراداتی که بیشتر سیرجانی ها  از   یکی 

توسط پزشک دارند این است که بیمار توسط یک یا دو بیمار 
دیگر همزمان در اتاق پزشک حضور دارند و از اینکه باید در 
حضور بقیه از بیماری شان بگویند احساِس معذب بودن دارند. 

در این مورد اخالِق پزشکی چه توجیهی دارد؟
»ویزیت  ندارد!  پزشکی  اخالق  در  توجیهی  هیچ  عمل  این 
همزمان چند بیمار« و »حضور دیگر بیماران در اتاق ویزیت«، 
که با اصطالح »ویزیت گروهی« یا »ویزیت فله ای« شناخته 
می شود و به صراحت نقض اخالق پزشکی و منشور حقوق 
بیمار در ایران به ویژه بند ۴ این منشور است، در حال حاضر در 
کشور در حال افزایش است و هرچند که در مطب های دیگر 
متخصصان نیز اتفاق می افتد و البته نوع رایج رابطه پزشک-

بیمار در بیمارستان های آموزشی نیز است، اما متاسفانه امروزه 
در مطب ها بسیار رایج شده است.

»ویزیت گروهی« در واقع منجر به نقض حریم خصوصی، بی 
توجهی به اصل رازداری و هتک حرمت بیمار در جریان ویزیت 

می شود.

که  پزشکی«  »اخالق  قواعد  ترین  ساده  پزشکی  که  زمانی 
همان حفظ اسرار بیماران است و در فرهنگ عامیانه از آن 
با عبارت »دکتر محرم بیمار است«، یاد می شود را رعایت 
نمی کند، خواسته یا نادانسته ضربه ی مهلکی بر پیکره ی 
رابطه ی خود با بیمارش وارد می نماید. در چنین حالتی حتی 
اگر بیماری تا حدودی از توانایی برقراری رابطه ای اشتراکی 
با پزشک خود برخوردار باشد، صرف حضور دیگر بیماران به 

شدت از رفتار مشارکتی آنان می کاهد!
 شما به عنوان یک پزشک از کدام رفتارهای بیمار ناراحت و 

عصبانی می شوید؟
من به عنوان پزشک مثل بقیه همکارانم از بی احترامی رفتاری 
یا لفظی بیمار که جنبه توهین داشته باشد، ناراحت می شوم. 
که خداروشکر تا به حال با همچین موردی مواجه نشدم و مردم 
سیرجان همیشه به بنده لطف داشتن و من را حمایت کردن تا 
بتونم بهترین خدمات و بهترین درمان را در اختیارشان بگذارم.

آن  قیمت  است.  جهان  گردنبند  گرانترین  پزشکی  گوشی 

جوانی ماست!
مردم  اقتصادی  شرایط  اینکه  وجود  با  چرا  شما  نظر  به   
چندان رو به راه نیست، اما بازار عمل های زیبایی داغ است ، 
حتا در بعضی موارد افراد برای انجام این عمل  ها به وام گرفتن 
هم متوسل می شوند. دلیل این موضوع ریشه در چه مشکل 

فرهنگی دارد؟
دهه های اخیر برداشت های متفاوتی از زیبایی شده است و 
به عنوان مجموعه ای از تناسب اندام، آرایش، پوشش، میزان 
جذابیت، بی نقص بودن و تلفیق این ها به جوانان القاء می شود.
امروزه زیبایی به یک شاخه فعال برای پزشکان تبدیل شده 
است، یکی از شایع ترین عمل ها در کشور عمل زیبایی است و 

به دنبال آن ایران رتبه دوم در جهان را دارد.
جراحی زیبایی از سال ۸۴ به بعد افزایش پیدا کرد، با انجام 
»احساس  تا  می کنند  زیبا  را  خود  افراد  زیبایی  عمل های 
ارزشمندی« داشته باشند. شاید دلیل وام گرفتن افراد و انجام 

امور زیبایی نیز همین باشد.
توجه به ظاهر در دهه اخیر زیاد شده است و تاکید به جذاب 
بودن از سوی بالگرها، سلبریتی ها، سینما و فیلم ها، مجالت، 
رسانه ها و ... به افراد القا می شود و طی تحقیقات نشان داده 
شده است که همه زنان تقریبا یک بار از ظاهر خود احساس 
شرم و نارضایتی می کنند، فارغ از طبقه اجتماعی که در آن 
قرار دارند! پس طبیعی ست که به سوی کارهای زیبایی روی 
بیاورند. مه انسان ها در ناخودآگاه جمعی شان تمایل به زیباتر 
شدن دارند، حتا در سن ۴۰ سالگی به بعد افرادی را می بینیم 
کار  این  با  چراکه  می آورند،  روی  جراحی  تزریق های  به  که 
می خواهند از پیری فرار کنند و تغییرات طبیعی را نمی خواهند 

بپذیرند.
فضایی که از طریق رسانه های جمعی به افراد القاء می شود 
باعث گرایش افراد به سمت عمل های جراحی شده است؛ و 
افراد زمانی مهر تأیید می گیرند که از نظر ظاهر با عمل های 
زیبایی و آرایش های غیرمتعارف زیبا شده باشند، حال اگر تمام 
ابزار هایی که موجب زیبایی شان می شود را از آن ها بگیریم، چیز 
دیگری برای عرضه ندارند و دچار اختالالتی مانند افسردگی و 
... می شوند. پس بنابراین عامل مهم روی آوری افراد به کارهای 
زیبایی قیاس خود با جامعه ست که با ورود به فضای مجازی 
این قیاس بیشتر شده و همه در تالش برای جوان ماندن، زیبا 

شدن و جلوگیری از پیر شدن هستند.

به بهانه روز پزشک؛ گفت وگو با دکتر نجمه مهدی نیا درباره اخالق پزشکی ؛

گوشی پزشکی، گرانترین گردنبند جهان
        سمیرا سرچمی
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2 شهریور1401 جامعه

در رابطه با کسانی که هیچگونه گذرنامه ای را ندارند و برای اولین بار برای اربعین 
می خواهند گذرنامه دریافت کنند با طرف عراقی توافق نهایی شد که یک گذرنامه 
همه  برای  سرعت  به  می توانیم  را  این  و  کنیم  صادر  اربعین  برای  را  مخصوصی 
متقاضیان صادر کنیم و تقریبا هم بدون هزینه این کار توسط فراجا صورت خواهد 
گرفت و در مورد کم و کیف آن پلیس گذرنامه ظرف یکی دو روز آینده اطالع رسانی 

خواهد شد.

تمدید 
گذرنامه های تاریخ 

گذشته، رایگان 
خواهد بود

خبــر  رنگ کرونایی 12 شهر قرمز شد 
تعداد شهرهای قرمز باز هم در استان کرمان افزایش یافت و در حالی که تا هفتۀ گذشته فقط رنگ کرونایی ۳ شهر در 
استان قرمز )بسیار پرخطر( اعالم شده بود، بنا به اعالم وزارت بهداشت، این هفته 1۲ شهر در وضعیت قرمز کرونایی قرار 
دارند.بر اساس آخرین نقشۀ رنگ بندی رسمی کشور که ۲9 مردادماه توسط وزارت بهداشت منتشر شد، 5 شهرستان در 
وضعیت نارنجی )پرخطر( قرار دارند و رنگ کرونایی 6 شهرستان زرد )نسبتا پرخطر( است.مطابق آخرین رنگ بندی اعالم 
شدۀ وضعیت کرونا در استان کرمان، در حال حاضر شهرستان های »کرمان«، »زرند«، »راور«، »کوهبنان«، »رفسنجان«، 

»انار«، »بردسیر«، »سیرجان«، »بافت«، »ارزوئیه«، »نرماشیر« و »منوجان« در وضعیت قرمز قرار دارند.

  عکس: سید محسن فروزنده

صفحه  4 و5
پرونده روز پزشک
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کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir به آدرس  الکترونیکی دولت )ستاد(  تدارکات  درگاه سامانه 
مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مزایده محقق سازند.
تاریخ انتشار مزایده در سامانه: تاریخ 1401/05/26  ساعت 14:00 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایـده از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مزایده  تا ساعت 18:00 روز دوشنبـه  تاریخ 1401/06/07
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مزایده تا ساعت 19:00 روز پنج شنبـه  تاریخ 1401/06/17

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 17:30 روز یکشنبــــه  تاریخ 1401/06/20 
اطالعات تماس دستگاه مزایده گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مزایده و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- بلوار قائم، جنب پمپ سی ان جی، سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر  تلفن:   5800  4233 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

تجدید مزایده عمومی  اجاره پارکینگ های تحت نظارت

 سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سیرجان
 شهرداری سیرجان در نظر دارد تجدید مزایده عمومی

)اجاره  3 باب پارکینگ تحت نظارت سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سیرجان( 
5001091287000008  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 

آگهی اصالحیه اسناد و تمدید مهلت تحویل 
پاکات مناقصه عمومي شماره 1401/28/ع

به اطالع کلیه متقاضیان جهت شرکت در مناقصه با موضوع

 » انجام خدمات نظارت کارگاهی بر احداث نیروگاه خورشیدی 40 مگاواتی «

 شرکت معدنی و صنعتی گل گهر می رساند اسنـــــاد مناقصـــــه اصـــــالح شــــــده از وب سایت این شرکــت به نشانی

 WWW.GEG.IR بخش مناقصه و مزایده قابل دانلود می باشد. الزم به ذکر است شرکت های مهندسین مشــــــــاور 

می باید گواهي نامه صالحیت خدمات مشاوره با رتبه حداقل 2 در یکی از رشته های انرژی تجدید پذیر، تولید نیرو، توزیع 

نیرو یا انتقال نیرو از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را دارا باشند. همچنین مهلت تحویل پاکات از روز یکشنبه 

مــورخ 1401/06/06 به روز یکشنبه مورخ 1401/06/13 در محــل دفترکمیسیون معـامالت مجتمع و یا دبیرخانه 

دفتر مرکزی تهران موکول گردید. ضمناً بازدید مجدد از محل اجراي موضوع مناقصه روز دوشنبه مورخ 1401/06/07 

مقرر شده است. شایان ذکر است فرمت ضمانت نامه های شرکت در مناقصه بایستی عینأ مطابق با فرمت ارائه شده در 

اسناد مناقصه تهیه گردد. شرکت معدني و صنعتي گل گهر در قبول یا رد هر یك از پیشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و 

بدون جبران خسارت مختار مي باشد.
                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 



صفحه 3
استان سیرجان

فروش، نصب، سرویـس،شــارژ گـــاز و 

نقد و اقساطلولـه کشی زیرکار

کولرهای گـازی اسپلیت
خیابان وحید - روبروی فروشگاه  افق  کوروش

فروشگاه اسپلیت صالحی
4 2 3 3 8 7 8 8 - 0 9 1 6 4 4 5 8 3 3 5  

آگهــی  فراخوان مرحله اول مناقصــه عمومـی یک  مرحله ای تامین نیروی انسانی 
جهت انجام امور انتظامات و نگهبانی سایر واحدهای تابعه دانشکده علوم پزشکی

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سیرجان در نظر دارد مرحله اول مناقصه عمومی یک مرحله ای 
تامین نیروی انسانی جهت انجام امور انتظامات و نگهبانی سایر واحدهای تابعه دانشکده علوم پزشکی سیرجان  

به شماره 2001092962000014 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه 
ازدریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )ستاد( به آدرس  www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی 

مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند
تاریخ  انتشار مناقصه در سامانه :  روز چهارشنبه 1401/06/02  

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 14:45 روز پنج شنبه تاریخ 1401/06/10 
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 14:45 روز سه شنبه تاریخ 1401/06/22                               

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 9 روز چهارشنبه تاریخ 1401/06/23 
زمان  جلسه توجیهی : ساعت 9 روز شنبه مورخ 1401/06/19

جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها به آدرس ذیل مراجعه نمایند. 
الف: آدرس : بلوار سید جمال جنب پارک ترافیک دانشکده علوم پزشکی و تلفن : 42340625 

اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(
 دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768
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کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir به آدرس  الکترونیکی دولت )ستاد(  تدارکات  درگاه سامانه 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1401/06/02 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 18:00 روز شنبـه تاریخ 1401/06/12
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز سه شنبـه  تاریخ 1401/06/22

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 14:40 روز چهارشنبه  تاریخ 1401/06/23 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- میدان انقالب، شهرداری مرکزی، امور قراردادها  تلفن:   5077  4132 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه مصالح و اجرای
ترمیم سنگ فرش معابر  منطقه 1

 شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات
 )شرح مختصر ؛تهیه مصالح و اجرای ترمیم سنگ فرش معابر منطقه 1(

به شماره 2001005674000108  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

 آگهی فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی اولیه پیمانکار

»اجرای سیستم اعالن حریق ساختمانهای جدید کارخانه های اکسیژن ، احیاء و 

بریکت سازی شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان به صورت EPC «)شماره 1401-99( 

 شرکت مجتمع جهان فوالد در نظر دارد  »اجرای سیستم اعالن حریق ساختمانهای جدید کارخانه های اکسیژن ، احیاء و بریکت 

سازی شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان به صورت« EPC  « به پیمانکار واجد صالحیت واگذار نماید. لذا از شرکت های واجد 

صالحیت دعوت به عمل می آید حداکثر تا 10 روز کاری از تاریخ چاپ آگهی، نامه اعالم آمادگی خود را به همراه مدارک زیر به 

ارسال نمایند.   TECHINFO@CANYMES.COM  آدرس ایمیل
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*شرایط و مدارک مورد نیاز از متقاضیان :
1.درخواست رسمی با ذکر شماره و موضوع مناقصه )اعالم آدرس ایمیل، شماره تلفن ثابت و همراه الزامی است.(

آخرین  ثبت،گواهی  گواهی  ملی،  شناسه  و  اقتصادی  مناقصه)شماره  موضوع  با  منطبق  ثبتی  مدارک  و  2.اساسنامه 
تغییرات در خصوص اعضای هیات مدیره، مدیر عامل و صاحبان امضا مجاز وگواهی صالحیت ایمنی و پیمانکاری و ....(.

3.روزمه سوابق اجرایی و نمونه قراردادها و توافقنامه های انجام شده مرتبط با موضوع مناقصه.)قرارداد و رزومه 
ارسالی باید مربوط به سال 96 تا کنون و مرتبط با موضوع مناقصه باشد(.

4.مدارک و مستنداتی که بیانگر توان مالی متقاضی متناسب با حجم طرح باشد یا تراز مالی سه سال گذشته و  لیست 
ماشین آالت و تجهیزات در اختیار با اسناد و مدارک مثبته.

5.گواهی نامه اعالم رضایت کارفرمایان قبلی در خصوص خدمات مذکور در موضوع مناقصه.
6.ارائه گواهی صالحیت ایمنی و پیمانکاری )دارای اعتبار(.

7.ارایه گواهی ها و رتبه ها )حداقل رتبه 5 نیرو یا 5 تأسیسات و تجهیزات(
8.ارائه لیست و سوابق نفرات اصلی و کلیدی پروژه.

*سایر موارد:
1.محل اجرای موضوع آگهی کارخانه شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان واقع در شهرستان سیرجان، کیلومتر 50 جاده 

سیرجان-شیراز کیلومتر 3 جاده اختصاصی گل گهر می باشد.
2.ارائه اسناد و اعالم آمادگی مطابق شرح باال هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد و شرکت جهان فوالد 

در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
این مرحله واجد صالحیت  ارسالی، شرکت هایی که در  ارزیابی مستندات  از  3.شرکت جهان فوالد سیرجان پس 

مقدماتی باشند را به مناقصه دعوت خواهد کرد.
4.هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

5.در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 84335206 -021)سرکار خانم نادرنژاد( 
تماس حاصل فرمایید.) صرفا در ساعات اداری(

واحد بازرگانی شرکت کانی مس- )مدرییت طرح رپوژه اهی مجتمع جهان فوالد سیرجان(

مناقصه عمومی )دو مرحله ای( 
خرید دو عدد الکتروموتور 

Siemens با برند
شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در نظر دارد نسبت به 

 Siemens 365 با برندKW خرید  دو عدد الکتروموتور
از طریق مناقصه عمومی دومرحله ای اقدام نماید؛

 لذا از تأمین کنندگان معتبر که دارای توانایی مناسب و سوابق و تجارب مورد قبول 

می باشند، دعوت به عمل می آید، حداکثر تا تاریخ 1401/06/19 ساعت 14:30 نسبت 

به تحویل پاکات خود اقدام نمایند. بدیهی است بعد از تاریخ فوق به هیچ درخواستی 

ترتیب اثر داده نخواهد شد.

واحد تدارکات و خرید شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان

مدارک الزم  جهت ارسال: 
*نامه اعالم آمادگی، مدارک مربوط به چک لیست ارزیابی تامین کنندگان، پیش نویس قرارداد خرید 

کلید به همراه ضمانت نامه بانکی به مبلغ 3.000.000.000 ریال 

) sjsco.ir .دانلود مدارک از سایت مجتمع جهان فوالد سیرجان قسمت خرید و فروش- مناقصات (

*آدرس تحویل پاکات )الف – ب – ج(:  

سیرجان- بلوار نماز رو بروی اداره ارشاد و فرهنگ اسالمی شرکت مجتـــمع جهان فوالد سیرجان- 

دبیرخانه کمیسیون معامالت

صندوق پستی: 78185-445         کدپستی: 7814474320

* نامه اعالم آمادگی به همراه رسید تحویل پاکات را به آدرس ایمیل

 sjsco.dehnavi@gmail.com  ارسال فرمایید.

* ارائه مدارک و سوابق هیچگونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد

*هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. 
 

آگهی فراخوان ثبت نام عضویت در هیئت مدیره  و بازرسی اتحادیه های صنوف؛
شیشه بران و فروشندگان شیشه و آئینه- آهنگران، جوشکاران و 

درب و پنجره سازان آهنی- فروشندگان مصالح ساختمانی شهرستان سیرجان

)تمدید نوبت دوم(
بدینوسیله به اطالع کلیه اعضا زیرمجموعه اتحادیه های صنفی فوق الذکر می رساند در صورت 

تمایل به عضویت در هیئت مدیره و بازرسی این اتحادیه ها )ضمن رعایت تبصره یک ماده 22 

قانون نظام صنفی( با همراه داشتن اصل شناسنامه، کارت ملی، پروانه کسب معتبر و مدرک تحصیلی 

حداقل دیپلم ) برای افراد فاقد سابقه هیئت مدیره(

 از تاریخ 1401/06/05  به مدت 10 روز 
نسبت به مراجعه به سامانه ایرانیان اصناف و بارگزاری عکس متقاضی به همراه مدارک ذکر شده 

فوق اقدام و ثبت نام نمایند.
هیئت اجرایی ربگزاری انتخابات اتحادهی اهی صنفی شهرستان سیرجان

آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید 

پنل های آبگرد مسی  کوره ذوب کارخانه فوالد سازی 

SP-0103-01 مجتمع جهان فوالد سیرجان( شماره(
شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در نظر دارد؛

نسبت به خرید پنل های آبگرد مسی  کوره ذوب کارخانه فوالد سازی از طریق مناقصه عمومی دو 
مرحله ای اقدام نماید؛ لذا از تامین کنندگان معتبر که دارای توانایی مناسب و سوابق و تجارب 
مورد قبول می باشند، دعوت بعمل می آید  حداکثر تا تاریخ 16 شهریور ماه 1401 ساعت 14:00پاکات 
خود را به دبیرخانه کمیسیون معامالت شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان به آدرس سیرجان- 
بلوار نماز روبرو اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی- واحد دبیرخانه و کمیسیون معامالت مجتمع جهان 

فوالد سیرجان- طبقه دوم  کد پستی 7814474320 تحویل نمایند. 

واحد تدارکات و خرید شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان

شرکت های متقاضی می توانند شرایط، اسناد مناقصه و مشخصات اقالم 

موضوع را از طریق مراجعه به آدرس اینترنتیwww.sjsco.ir  دریافت نمایند.
*اسناد و مدارک : 

1-درخواست رسمی. ) ذکر آدرس ایمیل، شماره تماس تلفن ثابت و همراه الزامی است. (

2-اساسنامه و مدارک ثبتی. ) شماره ثبت، کد اقتصادی و شناسه ملی، گواهی ثبت، گواهی آخرین تغییرات و ... (

3-گواهی نمایندگی از طرف تامین کنندگان معتبر. ) در صورت وجود (

4-رزومه، سوابق فروش و نمونه قراردادها و توافقنامه های انجام شده با موضوع تامین اقالم موضوع.

5-مدارک و مستندات توان مالی با اسناد و مدارک مثبته.

*شرایـط :
1-تضمین شرکت در مناقصه؛ ضمانت نامه بانکی معتبر و بدون قید و شرط و دارای اعتبار حداقل سه 

ماهه و قابل تمدید به نام شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان به مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال 
)1.500.000.000ریال( می باشد. 

2-ارائه اسناد و مستندات مذکور هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نمی کند.

3-شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.

0 تماس حاصل نمایید. 9 1 7 6 9 7 1 1 6 3 4-جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره  

)پاسخگویی در ساعات اداری (
5-هزینه چاپ آگهی، بر عهده برنده مناقصه می باشد.

Sokhan.Tazeh@Gmail.comwww.SokhaneTazeh.com Sokhan_Tazeh
شماره 707
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صفحه 2
فاضالب

اقای یوسف خضری  با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 123 
سیرجان مدعی است که سند مالکیت 15 سهم  مشاع از ششدانگ پالک  1فرعی 
از 4901 اصلی واقع در بخش 36  کرمان بنام آقای یوسف خضری ثبت و سند 
مالکیت صادر و تسلیم گردیده است که بعلت جابجایی مفقود گردیده لذا بدستور 
تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع مردم 
اگهی می شود تا هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می 
باشد ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار روزنامه گواهی  اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم دارد در غیر اینصورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی سند 

مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد
 شناسه آگهی: 1368860 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/06/02

محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 

آقای غالمرضا ملک قاسمی  با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 
193  سیرجان مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک  15897  فرعی از 
5087   اصلی واقع در بخش 36 کرمان بنام آقای غالمرضا ملک قاسمی  ثبت 
و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است که بعلت جابجایی مفقود گردیده لذا 
بدستور تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع 
مردم اگهی می شود تا هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود 
می باشد ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار روزنامه گواهی  اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم دارد در غیر اینصورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی 

سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد.
 شناسه آگهی: 1369331 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/06/02

محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 

خانم مریم افصحی با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 202 
سیرجان مدعی است که سند مالکیت سه چهارم سهم مشاع از 6.5 سهم ششدانگ 
پالک  0فرعی از 1516   اصلی واقع در بخش 36 کرمان بنام خانم مریم افصحی   
ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است که بعلت جابجایی مفقود گردیده 
لذا بدستور تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع 
مردم اگهی می شود تا هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود 
می باشد ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار روزنامه گواهی  اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم دارد در غیر اینصورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی 

سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد
 شناسه آگهی: 1368871 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/06/02

محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

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

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1401/05/26 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 18:00 روز یکشنبـه تاریخ 1401/06/06
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز پنج شنبـه  تاریخ 1401/06/17

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 15:30 روز شنبه  تاریخ 1401/06/19 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- میدان انقالب، شهرداری مرکزی، امور قراردادها  تلفن:   5077  4132 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه مصالح و اجرای
فرش موزائیک معابر سطح شهر شماره یک سال 1401

 شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات
 )شرح مختصر ؛تهیه مصالح و اجرای فرش موزائیک معابر سطح شهر شماره یک سال 1401(

به شماره 2001005674000098  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

جناب آاقی دکتر علی انردی نسب
) متخصص گوش، حلق ، بینی(

فرا رسیدن روز پزشک را خدمت جنابعالی تبریک عرض نموده، 

موفقیت روزافزونتان را از درگاه ایزد منان خواستاریم.

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

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1401/06/02 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 18:00 روز شنبـه تاریخ 1401/06/12
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز سه شنبـه  تاریخ 1401/06/22

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 15:00 روز چهارشنبه  تاریخ 1401/06/23 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- میدان انقالب، شهرداری مرکزی، امور قراردادها  تلفن:   5077  4132 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای
خرید یک دستگاه غلطک پنوماتیک

 شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات
 )شرح مختصر ؛خرید یک دستگاه غلطک پنوماتیک(

به شماره 2001005674000109  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

آقای وحید یزدی مکی آبادی   با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی 
از  مشاع  نیم  و  دانگ  یک  مالکیت  سند  که  است  مدعی  سیرجان   210 شماره 
ششدانگ پالک  0  فرعی از 2669 اصلی واقع در بخش 36 کرمان بنام آقای 
وحید یزدی مکی آبادی   ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است که بعلت 
جابجایی مفقود گردیده لذا بدستور تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون 
ثبت مراتب جهت اطالع مردم اگهی می شود تا هر کس مدعی انجام معامله یا 
وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار روزنامه 
گواهی  اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارد در غیر اینصورت پس از سپری 
شدن مدت قانونی و عدم واخواهی سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد. 

 شناسه آگهی: 1368874 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/06/02

محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 
خانم سمیه روح االمینی با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 175 
سیرجان مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک  20161 فرعی از 5087 
اصلی واقع در بخش 36  کرمان بنام خانم  سمیه روح االمینی   ثبت و سند مالکیت 
صادر و تسلیم گردیده است که بعلت جابجایی مفقود گردیده لذا بدستور تبصره یک 
اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع مردم اگهی می شود 
تا هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت 
10 روز از تاریخ انتشار روزنامه گواهی  اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارد در 
غیر اینصورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی سند مالکیت المثنی 

بنام مالک صادر خواهد شد 
شناسه آگهی: 1368879 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/06/02

محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 

7 شماره 707
2 شهریور1401

Sokhan.Tazeh@Gmail.comwww.SokhaneTazeh.com Sokhan_Tazeh



ویترین آخر

ایران  پاسخ  اروپا  اتحادیه  خارجی  سیاست  مسوول 
معقول  را  برجام  احیای  درباره  اتحادیه  این  پیشنهاد  به 

دانست.  
به گزارش الجزیره، جوزپ بورل در یک کنفرانس خبری 
به  ایران  پاسخ  گفت:  اسپانیا   در  کوادیس  سمینار  در 
پیشنهاد این اتحادیه درباره احیای برجام معقول بود. وی 
ادامه داد: پاسخ ایران به آمریکا انتقال داده شد و ما منتظر 
پاسخ آمریکا هستیم. امیدواریم این پاسخ به ما اجازه دهد 
اتفاق بیفتد اما  که مذاکرات را کامل کنیم. امیدوارم این 
بورل در  بدهم.  اطمینان  زمینه  این  در  به شما  نمی توانم 
ادامه گفت: این پاسخ باید تا االن ارائه می شد. پیش بینی 
شده بود نشستی تا پایان هفته پیش در وین برگزار شود. 
امکانش وجود نداشت. احتمال دارد این هفته برگزار شود.

در  نیز  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی  کنعانی،  ناصر 
با  ارتباط  در  سوالی  به  پاسخ  در  خود  هفتگی  نشست 
موضوع مذاکرات و آخرین تحوالت در این عرصه و برخی 
در  گفت:  ارتباط  این  در  شده  منتشر  گمانه زنی های  از 
در  و  مذاکره هستیم  مسیر  در  هنوز  ما  مذاکرات  موضوع 
به استقبال جزئیات  همین چارچوب اجازه می خواهم که 

و روند بعدی که هنوز اتفاق نیفتاده نروید.
دور  آخرین  در  اینکه  بیان  با  ایران  ارشد  دیپلمات  این 
مذاکرات وین پیشنهاداتی از سوی هماهنگ کننده اتحادیه 
ارائه شد،  ایران  از جمله  مذاکره کننده  به طرف های  اروپا 
و  سازنده  رویکرد  بر  مبتنی  ایرانی  طرف  کرد:  تصریح 
اروپا  اتحادیه  به پیشنهاد  را  مسووالنه خود پاسخ خودش 

در زمان مقرر داد.
هنوز  کار  اینجای  تا  کرد:  تصریح  ارتباط  همین  در  او 
به  پاسخی  آمریکایی ها  مشخصا  مقابل  طرف  سوی  از 

پیشنهادات طرف اروپایی دریافت نکرده ایم.
این دیپلمات ارشد کشورمان با اشاره به مهم و حساس 
پیش  هفته  که  طور  همان  کرد:   تصریح  مذاکرات،  بودن 
نسبتا خوبی  پیشرفت های  کار  اینجای  تا  اشاره کردم  نیز 
داشتیم اما مذاکرات یک مجموعه است و باید روی همه 
که  زمانی  تا  و  شود  توافق  مذاکرات  با  مرتبط  موضوعات 
به  بگوییم  نمی توانیم  نشود  توافق  موضوعات  همه  روی 

توافق رسیده ایم.
وی با تأکید بر اینکه دولت آمریکا مسوول شرایط کنونی 
برجام و عدم اجرای این توافق است، افزود: در روند جاری 
نیز دولت آمریکا مسوول وضعیت کنونی است و اگر آمریکا 
اراده جدی در عمل از خود نشان دهد و مسووالنه عمل 

کند می توانیم به سمت مراحل بعدی حرکت کنیم.

       گوناگون

به  موسوم  مذاکرات  روند  بهارنیوز: 
احیای برجام در شرایط کنونی به وضعیت 
زمزمه هایی  روز  هر  و  رسیده  حساسی 
درباره سرانجام و فرجام این توافق به گوش 

می رسد.
داود حشمتی، روزنامه نگار و عضو شورای 
مرکزی حزب اتحاد ملت در گفتگویی با 
این  روند  تشریح  ضمن  امتداد،  سایت 
مذاکرات، اظهار داشت: در شرایط فعلی، 
توافق  پیش نویس  جزئیات  از  برخی 
صورت  به  داده  واشنگتن  به  تهران  که 
غیررسمی اعالم شده است. به نظر من، 
نباید این وضعیت را با نقطه صفر خروج 
را  آن  و  کرده  مقایسه  برجام  از  ترامپ 
دستاورد مقطع کنونی بدانیم. بلکه مسئله 
اصلی این است که دستاورد امروز، باید با 
آنچه در یک سال قبل در دسترس قرار 

داشت، مورد مقایسه شود. 
ما در سال گذشته یا در اسفندماه 99، 
دستاوردهایی داشته و بر اساس مذاکرات 
صورت گرفته، توافقاتی را هم در دسترس 
می دیدیم. اما متاسفانه ظرف مدت یک 
صورت  وقت کشی  گذشته  نیم  و  سال 
باید امروز ارزیابی کنیم که در  گرفت و 
قبال دادن هزینه عدم النفع ایران در این 
بازه زمانی، چه منافعی را برای مردم به 
امروز  آقایان  اینکه  نه  آوردیم؟  ارمغان 
بگویند که برجام 2015 چه بود و در حال 

حاضر چه دستاوردی به همراه آورده اند! 
ثانیا دستاوردها باید برای عموم مردم، 
ملموس و محسوس باشد. نهادهایی مثل 
آستان قدس رضوی، اگر خیریه هستند 
که باید به مانند همه دنیا، اطالعات آن به 

صورت شفاف در دسترس مردم قرار بگیرد. 
ما نمی دانیم که به عنوان مثال، شرکتهای 
زیر نظر آستان قدس، چه عملکرد مالی 
دارند؟ آقایان نیازی هم نمی بینند که به 
ارائه  توضیحی  خصوص،  این  در  مردم 
کنند و صرف اینکه هیات امنای آن نهاد 
و تولیت آن مجموعه از موضوعات اطالع 

داشته باشد، برایشان کفایت میکند! 
دهند،  توضیح  مردم  به  باید  که  آنچه 
یک  کدام  تحریم  که  نیست  مساله  این 
از نهادهای اقتصادی وابسته به نهادهای 
انتصابی برداشته شده، بلکه باید برداشته 
شدن تحریمی را به اطالع افکار عمومی 
برسانند که لغو آن به صورت مستقیم بر 

سفره مردم تاثیر خواهد گذاشت.
مجلس باید همان کاری را که با جلیلی 
و باقری کنی در دوره قبل انجام داد، این 
دوره نیز باید با ظریف و عراقچی ترتیب 
جلیلی  قبل،  دوره  در  آقایان  اگر  بدهد. 
عراقچی  و  ظریف  مقابل  در  را  باقری  و 
نشاندند، این بار هم باید تیم دیپلماسی 
و  امیرعبداللهیان  مقابل  در  را  پیشین 
باقری کنی بنشانند تا مشخص شود که 
چه چیزی را داده و در قبال آن چه چیز 

ستانده اند. 
اگر مجلس اعتماد به نفس کافی برای 
دعوت از ظریف و عراقچی و نشاندن این 
دو در مقابل عبداللهیان و باقری را ندارد، 
آن ها می توانند با بررسی توافق-به دور از 
مردم  عافیت طلبی-به  و  خودسانسوری 
پاسخ بدهند که آنچه امروز گرفته شده، 
آیا این ارزش را داشت که ما یک سال و 
نیم بابتش هزینه تحریم پرداخت کنیم یا 

خیر؟ 
می دانیم که بایدن در زمان حضور خود 
در کسوت ریاست جمهوری ایاالت متحده 
قرار بود که به تعهدات بین المللی واشنگتن 
از جمله برجام برگردد. اتفاقی که رخ داد، 
بایدن  پای  این که  از  بود که پیش  این 
به کاخ سفید برسد، مجلس با آن قانون 
خود، جلوی اقدام بایدن را گرفت. مصوبه 
مجلس، شروط ایران را به حدی باال برد 
که بایدن از بازگشت به توافق به صورت 

یکجانبه، منصرف شد.
اگر ما اجازه می دادیم بایدن در همان 
قدرت،  به  رسیدن  نخست  روزهای 
فرمان   های اجرایی ترامپ را لغو و اعالم 
کند به توافق برگشتم. طبیعتا او میخواست 

برخی از تحریم ها را نگه دارد.
در آن شرایط به راحتی می توانستیم به 
او بگوییم که اینگونه نیست که هر زمان 
خواستید از توافق خارج شده و هر زمان 

میل تان کشید به ان برگردید. 
از این رو، باید بابت خسارات ما از خروج 
واشنگتن از برجام یا تحریم ها را لغو، یا 
خسارات را پرداخت و یا برای عدم خروج 
دوباره از برجام، تضمین هایی را ارائه کنید. 
در این جا، گفتگو حتی می توانست از 
موضع باالتر نیز بین تهران با واشنگتن 
نیز،  که ظریف  همانگونه  بگیرد.  صورت 
پیش تر اشاره کرده بود، مجلس با نیات 
خارجه  وزیر  اینکه  تصور  به  شخصی 
نام  ثبت  جمهوری  ریاست  انتخابات  در 
تا مانع  را وضع کرد  قانون  این  می کند، 
نیز  قالیباف  خود  اما  شود.  اتفاق  این  از 

نتوانست در انتخابات حضور پیدا کند.

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

گرافیست و دبیر تحریریه: سارهمیرحسینی
ویراستار:ساراسرمد

مدیر بازرگانی: مصطفیکریمی
چاپ :  مهدویکرمان

نشانی: سیرجان،بلواردکترصادقیروبرویداروخانهآریا

کار از محکم کاری عیب نمی کنه...

سال تحصیلی جدید حضوری است
آفتاب  نیوز: محمدعلی زلفی گل، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در گفت وگوی 
تلویزیونی به مناسبت هفته دولت درباره شروع تحصیلی دانشگاه ها و آغاز آموزش ها از 
اول مهر 1۴01 گفت: آموزش ها حضوری خواهد بود، ولی آموزش مجازی کنار گذاشته 
نمی شود. باید از تجربه آموزش مجازی به بهترین نحو استفاده کنیم. وزیر آموزش و 
پرورش نیز با تاکید بر اینکه از اول مهرماه آموزش حضوری خواهد بود و قطعی است، 

گفت: اگر بنای بر تعطیلی هم باشد، مدرسه آخرین مکان خواهد داد.
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روز  اروپا  اتحادیه  خارجی  سیاست  مسوول  بورل  جوزف  رویترز:  خبرگزاری 
دوشنبه در حاشیه سمیناری در اسپانیا در سخنانی اعالم کرد: پاسخ ایران به 
پیشنهاد اتحادیه اروپا در مورد احیای برجام معقول است. وی افزود: پیشنهادی از 
سوی من به عنوان هماهنگ کننده مذاکرات مطرح شده و پاسخی از سوی ایران 
داده شد که فکر می کنم پاسخ ایران معقول است. این پیشنهاد به آمریکا منتقل 

شده که هنوز به طور رسمی پاسخی به آن نداده است.

»رافائل گروسی« مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در گفت وگو با شبکه 
ایران از دستیابی این نهاد به برخی  خبری سی ان ان، بار دیگر مدعی ممانعت 
»مکان ها و مواد هسته ای اعالم نشده« در ایران شد. وی افزود: »به ما پاسخ ها و امکان 
دسترسی به افراد و مکان ها را بدهید تا بتوانیم اقدام های الزم در خصوص مسایل 
زیادی که نیاز به شفاف سازی دارند را انجام دهیم. ما گزارشی ارائه می کنیم و بعد 

از آن، مساله حل و فصل خواهد شد.«

اتحادیه اروپا منتظر پاسخ آمریکا 

بورل: پاسخ ایران به اروپا منطقی بود

تکرار ادعاهای گروسی درباره فعالیت های هسته ای ایران

ندپرایس: دستیابی به توافق محتمل تر شده است
 ایلنا: »ند پرایس« سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که احتمال دستیابی 

به توافق برای احیای برجام، در مقایسه با دو هفته قبل پررنگ تر شده است.
وی با اشاره به پاسخ ایران به متن پیشنهادی اتحادیه اروپا، گفت که واشنگتن 
تالش می کند در سریع ترین زمان ممکن موضع ایران در این خصوص را ارزیابی 
کرده و به آن پاسخ دهد. پرایس در عین حال گفت که هنوز برخی موضوعات 

حل نشده وجود دارد.

رئیسی: به یک قدمی ساخت هواپیمای مسافربری رسیده ایم
 ایسنا: سیدابراهیم رئیسی صبح دوشنبه در جمع وزیر، مدیران و کارکنان 
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، نوآوری ها در زمینه ساخت انواع پرنده ها 
در صنایع دفاعی را بسیار افتخارآمیز دانست و با اشاره به بازدید خود از صنایع 
این  ایران در اصفهان تصریح کرد: دانشمندان و نخبگان ما در  هواپیماسازی 
وزارتخانه تا یک قدمی ساخت هواپیمای مسافربری رسیده اند و از آنها خواسته ام 

که این مسیر را تا حصول نتیجه با قدرت و قوت ادامه دهند.

تلفن سفارش آگهی: 09133475191
تلفن: 42231335

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

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

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1401/05/26 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 18:00 روز یکشنبـه تاریخ 1401/06/06
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز پنج شنبـه  تاریخ 1401/06/17

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 15:00 روز شنبه  تاریخ 1401/06/19 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- میدان انقالب، شهرداری مرکزی، امور قراردادها  تلفن:   5077  4132 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه مصالح و اجرای
ایمن سازی و مناسب سازی تقاطع ها جهت تردد عابرین پیاده

 شهرداری سیرجان در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی خدمات
 شرح مختصر ؛تهیه مصالح و اجرای ایمن سازی و مناسب سازی تقاطع ها جهت تردد عابرین پیاده
دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  طریق  از  را    2001005674000096 شماره  به 

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

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1401/05/26 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 18:00 روز یکشنبـه تاریخ 1401/06/06
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز پنج شنبـه  تاریخ 1401/06/17

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 14:40 روز شنبه  تاریخ 1401/06/19 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- میدان انقالب، شهرداری مرکزی، امور قراردادها  تلفن:   5077  4132 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه مصالح و اجرای
 الیه اساس و آسفالت معابر سطح شهر شماره 2 
) الین جنوبــی بلوار سید احمد خمینی »ره«(

 شهرداری سیرجان در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی خدمات
 شرح مختصر ؛تهیه مصالح و اجرای الیه اساس و آسفالت معابر سطح شهر شماره 2 ) الین جنوبــی 
2001005674000095  را از طریق سامانه تدارکات  بلوار سید احمد خمینی »ره«به شماره 

الکترونیکی دولت برگزار نماید.

آگهي مزایـــده عمومــی
  شمــاره  1401/15/ز

                       كمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر 

شركت معدني و صنعتي گل گهر در نظر دارد؛
  »60 هزار تن كنسانتره سنگ آهن با عیار 66.50 درصد« « 

را از اسكه شهید رجائی بندر عباس با شرايط تحويل به صورت 
FOB از طريق برگزاری مزايده عمومی به فروش برساند.

 متقاضیان مي توانند به منظور دريافت اسناد مزايده و همچنین 
اطالع از شرايط مزايده به سايت www.geg.ir قسمت مناقصه و 

مزايده مراجعه فرمايند.
ساعت  تا  حداكثر  بايست  می  پیشنهادی  پاكات  است  ذكر  به  الزم 
14:00 روز دوشنبه مورخ 1401/06/14به نشانی : دفتر كمیسیون

معامالت مجتمع سیرجان  )كیلومتر 50 جاده شیراز( تحويل داده شود. 
كمیسیون  در محل دفتر  مورخ 1401/06/15   روز سه شنبه  پاكات رأس ساعت  10:00  بازگشايی  تاريخ 

معامالت مجتمع سیرجان خواهد بود.

آگهي مزایـــده عمومــی
  شمــاره  1401/14/ز

                       كمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر 

شركت معدني و صنعتي گل گهر در نظر دارد؛
  »60 هزار تن كنسانتره سنگ آهن با عیار 66/5 درصد« 

را از اسكه شهید رجائی بندر عباس با شرايط تحويل به صورت 
FOB از طريق مزايده عمومی به فروش برساند.

 متقاضیان مي توانند به منظور دريافت اسناد مزايده و همچنین 
اطالع از شرايط مزايده به سايت www.geg.ir قسمت مناقصه 

و مزايده مراجعه فرمايند.
الزم به ذكر است پاكت پیشنهادی می بايد حداكثر تا ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 1401/06/07  به 

آدرس: دفتر كمیسیون معامالت مجتمع سیرجان  )كیلومتر 50 جاده شیراز( تحويل داده شود. 
تاريخ بازگشايی پاكات رأس ساعت  10:00 روز سه شنبه مورخ 1401/06/08 در محل دفتر كمیسیون معامالت 

مجتمع سیرجان خواهد بود.

نخستین شركت معدنی خصوصی ایران به عضویت 
اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی درآمد

با اهتمام معدن مس درخشان تخت گنبد؛

شركت فرآوری مس درخشان تخت گنبد واقع در سیرجان موفق شد به عنوان نخستین شركت معدنی بخش خصوصی در ايران به عضويت اتحاديه بین المللی 
تامین اجتماعی درآيد.

به گزارش روابط عمومی شركت فرآوری مس درخشان، انجمن بین المللی تامین اجتماعی تحت نظارت سازمان بین المللی كار از سازمان های تابعه سازمان ملل 
است كه با عضويت بیش از 320 سازمان برجسته از 160 كشور جهان فعالیت دارد، تاريخ تاسیس آن به سال 1927 بر می گردد و مقر آن نیز در سوئیس 

قرار دارد.
معاون منابع انسانی شركت فرآوری مس درخشان در توضیح اين خبر گفت: بعد از شركت های ملی مس و نیز مجموعه معدنی و صنايع معدنی گل گهر، شركت 
فرآوری مس درخشان تخت گنبد به عنوان سومین شركت معدنی ايرانی و نخستین شركت معدنی بخش خصوصی كشور توانست به عضويت دائم بخش ايمنی 

معادن )ISSA Mining( اتحاديه جهانی تامین اجتماعی درآيد.
مهندس  اصغر سیرانی افزود: ارتقای سطح ايمنی فعالیت ها با لحاظ استانداردهای جهانی و اهتمام ويژه به پیاده سازی اصول ايمنی و سالمت شغلی سبب شد 

كه اين عضويت كه افتخاری بزرگ برای شركت های ايرانی به شمار می رود حاصل شود.
وی اظهارداشت: مراسم اعطای گواهینامه عضويت شركت فرآوری مس درخشان تخت گنبد با حضور هلموت هینز دبیركل اتحاديه جهانی تامین اجتماعی، دكتر 
مجید علیزاده مدير سازمان جهانی ايمنی مستقر در اتريش و مديران شركت فرآوری مس درخشان طی 24 مردادماه 1401 در محل دفتر اين شركت در تهران 

برگزار شد.
سیرانی افزود: دبیركل اتحاديه جهانی تامین اجتماعی در اين مراسم گواهینامه عضويت شركت فرآوری مس درخشان در اتحاديه جهانی تامین اجتماعی را به 

مهندس افشین بهبهانی مديرعامل اين شركت اهدا كرد.
وی تصريح كرد: شركت فرآوری مس درخشان تخت گنبد تالش كرده با اتكا به استانداردهای جهانی در حوزه تولید و نیز به كارگیری اصول بهداشت ايمنی و 
سالمت كار منطبق با موازين بین المللی، خطرات ناشی از حوادث كار را به حداقل برساند و در نتیجه ارتقای سالمت كاركنان و نیز كاهش حوادث را محقق كند.
براساس اين گزارش هلموت هینز دبیركل اتحاديه بین المللی تامین اجتماعی نیز در مراسم اهدای گواهینامه عضويت شركت فرآوری درخشان تخت گنبد به 

مديرعامل اين شركت گفت: ما معتقديم می توان حوادث را در معادن كاهش داد.
وی ضمن تشريح اصول مربوط به چشم انداز صفر در مقوله كاهش حوادث و ارتقای ايمنی اظهارداشت: اين استراتژی بايد به فرهنگ تبديل شود يعنی به 
سمتی برويم كه حوادث شغلی در محیط كار به صفر برسد و تولید معادن نیز بدون آسیب به محیط زيست باشد.هینز گفت: مهمترين هدف ما حفاظت از كاركنان 

در برابر حوادث شغلی است كه با رعايت اصول ايمنی می توان آن را محقق كرد.


