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 اگر بهانه کروناست که بهانه اي نيست، مگر در همين شهر تياتر با نصف ظرفيت سالن  و رعایت پروتکل ها برگزار نشده است؟ 

خاطراتم را برای نسل امروز نوشتم

آگهي مناقصـه عمومـي تجدیــد شده
 شمــاره  1400/49/ع

» بیمه اموال و دارائیها ي خود در  شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد 

سال 1401-1400« را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به شركت بیمه گر واجد شرايط )شعب 

وبسايت  به   مناقصه  اسناد  اخذ  جهت  توانند  مي  متقاضیان  كلیه  لذا  نمايد.  واگذار  مركزی( 

WWW.GEG.IR   مراجعه و اسناد مذكور را از بخش مناقصه و مزايده دانلود نمايند. 

متقاضیان مي توانند شنبه مورخ 1400/8/22 از محل موضوع مناقصه بازديد نمايند. مهلت 

تحويل پاكتها ساعت 9 الي 14 يکشنبه مــورخ 1400/8/23 در محــل دفتر كمیسیون معـامالت 

مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مركزی تهران مي باشد. ضمنأ شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول 

و يا رد هر يك از پیشنهادات بدون نیاز به ذكر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد.

                       كمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر 

آگهي مناقصــه عمومـــي 
شمــاره  1400/51/ع

شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد » خدمات مهندسي، تأمین كاال، ساخت و نصب 
تجهیزات بصورت توأم )EPC( برای طراحی، ساخت و نصب غبارگیرجدید و اصالح غبارگیر موجود در انتهای 
كارخانه گندله سازی 2 « خود را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پیمانکار واجد شرايط واگذار نمايد. لذا 
كلیه متقاضیان مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به وبسايت شركت به نشانی WWW.GEG.IR   مراجعه 
و اسناد مذكور را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمین كنندگان از بخش مناقصه و مزايده دانلود نمايند . 
مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز يکشنبه مــورخ 1400/09/21 در محــل دفتركمیسیون معـامالت 
مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مركزی تهران مي باشد. ضمناً بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه روز چهارشنبه 
مورخ 1400/08/26 مقرر شده است و الزامی می باشد. شركت معدني و صنعتي گل گهر در رد يا قبول 

هر يك از پیشنهادات بدون نیاز به ذكر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد.

                       كمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر 

 آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای
 »احداث ساختمان ایمنی و انرژی مجتمع جهان فوالد سیرجان 

به صورت EPC« )شماره 1400-59( 
انرژي مجتمع جهان فوالد  ايمنی و   شركت مجتمع جهان فوالد در نظر دارد نسبت به » احداث ساختمان 
سیرجان به صورت EPC « خود را از طريق مناقصه عمومی اقدام نمايد. لذا از تمامی شركت های معتبر كه 
از توانايی، سوابق و تجارب قابل قبول در اين زمینه بهره مند می باشند دعوت به عمل می آيد حداكثر ظرف 
مدت دو هفته از تاريخ چاپ اين آگهی، ضمن اعالم آمادگی نسبت به ارسال  اسناد و مدارک الزم به آدرس 
مندرج در اسناد مناقصه اقدام نمايند. شركت های متقاضی می توانند شرايط و مشخصات فنی و اسناد 

ارسال نمايند.  WWW.SJSCO.IR مناقصه را از طريق مراجعه به آدرس اينترنتی
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*شرایط و مدارک مورد نیاز از متقاضیان :
1.درخواست رسمی با ذكر شماره و موضوع مناقصه )اعالم آدرس ايمیل، شماره تلفن ثابت و همراه الزامی است.(

آخرين  ثبت،گواهی  گواهی  ملی،  شناسه  و  اقتصادی  مناقصه)شماره  موضوع  با  منطبق  ثبتی  مدارک  و  2.اساسنامه 
تغییرات در خصوص اعضای هیات مديره، مدير عامل و صاحبان امضا مجاز (.

3.روزمه سوابق اجرايی و نمونه قراردادها و توافقنامه های انجام شده مرتبط با موضوع مناقصه.)قرارداد و رزومه 
ارسالی بايد مربوط به سال 95 تا كنون و مرتبط با موضوع مناقصه باشد(.

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

5.گواهی نامه اعالم رضايت كارفرمايان قبلی در خصوص خدمات مذكور در موضوع مناقصه.
6.ارائه گواهی صالحیت ايمنی و پیمانکاری.

7.ارائه گواهی ها و رتبه ها )حداقل گريد 4 ابنیه(.
8.ارائه لیست و سوابق نفرات اصلی و كلیدی پروژه.

*سایر موارد:
1.محل اجرای موضوع آگهی كارخانه شركت مجتمع جهان فوالد سیرجان واقع در شهرستان سیرجان، كیلومتر 50 جاده 

سیرجان-شیراز كیلومتر 3 جاده اختصاصی گل گهر می باشد.
2.ارائه اسناد و اعالم آمادگی مطابق شرح باال هیچگونه حقی برای متقاضیان ايجاد نخواهد كرد و شركت جهان فوالد 

در رد يا قبول هر يك از پیشنهادات مختار است.
اين مرحله واجد صالحیت  ارسالی، شركت هايی كه در  ارزيابی مستندات  از  3.شركت جهان فوالد سیرجان پس 

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

تماس حاصل  تلفن 84335206 -021)سركار خانم نادرنژاد(  5.در صورت نیاز به كسب اطالعات بیشتر با شماره 
فرمايید.) صرفا در ساعات اداری(

واحد بازرگانی رشکت کانی مس- )دمرییت رطح رپوژه اهی مجتمع جهان فوالد سیرجان(

ماشااهلل رفعتی نویسنده سیرجانی در گفتگو با سخن تازه:



اما هيچ چيز  استان شدن داريم  داعيه ي 
شهرمان شبيه يک شهرستان معمولي هم 

نيست، چه برسد بر مرکز يک استان. 
قصه ي تلخ و پرغصه ي آسفالت اين شهر 
که  ديگر  درد  هزار  و  فرهنگيش  ميراث  و 
غصه ي  بخواهم  تکراريست.  روضه ي  ديگر 
سينماست.  هم  يکي اش  بياورم؛  تازه 
سياستي  چه  نيست  آشکار  که  سينمايي 
پشت پرده اش هست که بايد هميشه درش 

تخته باشد!؟
فرهادي  اصغر  تازه ي  فيلم  که  حالي  در 
و  کرمان  جمله  از  و  کشور  سينماهاي  در 
مردم  عموم  براي  و  شده  اکران  رفسنجان 
پخش مي شود، سينماي سيرجان با وجود 
آنکه با پيگيري هاي رييس سابق اداره ارشاد 
و با هزينه ي گل گهر بازسازي و تجهيز شده 
بود، باز با وجود عادي شدن شرايط اکران 
همچنان  کشور،  کل  سينماهاي  در  فيلم 
گويي  و  است  بسته  سينماي سيرجان  درِ 

همچنان  و  است  شده  تجهيز  ارواح  براي 
قرار است مثل خود اداره ي ارشاد سيرجان 

کاربافو بزند!
سابق بر اين تعطيلي سينماي سيرجان را 
که  مي دادند  ربط  قديمي اش  تجهيزات  به 

اين مشکل رفع شده است. 
را  سينما  اقتصاد  بي رونقي  نيز  برخي 
به  را  آن  و  مي شمردند  علت  سيرجان  در 
فرهنگ "سينمان رو و در خانه فيلم ببيِن" 
سيرجاني ها مربوط مي دانستند. اما خاطره ي 
آخرين فعاليت سينماي تجهيز شده قبل از 
و  است  زنده  عمومي  افکار  در  هنوز  کرونا 
موجود،  آرشيو  در  هم  نشريات  عکس هاي 
که از استقبال بي نظير جوانان سيرجاني از 

سينما حکايت دارد.
فيلم هاي  نبودن  روز  به  اين،  از  سابق تر 
دليل  را  استان ها  مراکز  با  همزمان  اکراني 
بي رونقي سينماي سيرجان مي دانستند که 
اين مشکل هم در اکران هاي سينماي مجهز 
شده ي سيرجان در فعاليت قبل از کروناي 

اگر  و  بود  شده  حل  سيرجان  سينماي 
حل هم نشده بود، مشکل الينحلي نبود 
خريد  در  که  کافيست  فقط  و  نيست  و 
فيلم و پخش آن براي سينماي سيرجان 
به اين مهم دقت شود و کج سليقگي ها و 

خسيس بازي ها کنار گذاشته شود. 
اگر بهانه کروناست؟ که بهانه اي نيست. 
ظرفيت  نصف  با  شهر  اين  تياتر  مگر 
بهداشتي  دستورهاي  رعايت  و  سالن 
دوباره براي عموم به روي صحنه نمايش 
نبرده؟ يا مگر در کرمان کرونا نيست که 
سينماهاي آنجا فعال شده اند!؟ و يا مگر 
براي  کرمان  به  سيرجاني  جوانان  رفتن 
حضور در سينما و تماشاي فيلم تازه ي 
به  بازگشت شان  و سپس  فرهادي  اصغر 

سيرجان، خطر کمتري براي شيوع کرونا 
دارد؟!

مشکل  ريشه ي  مي رسد  نظر  به  بنابراين 
فعاليت سينما در سيرجان در جاي ديگري 
آب مي خورد و برخي تنگ نظري ها پيرامون 

حضور جوانان در اين مرکز بر  فرهنگ غلبه 
کرده و سايه اش را از سر سينماي سيرجان 
برنمي دارد که هيچ، بلکه سايه اش را بر سر 
اداره ي ارشاد به عنوان متولي فرهنگ هم 

انداخته باشد. 

اگر چنين نيست جناب حافظي رييس اداره 
ارشاد به مسوول مربوطه زحمتي بدهند و 
پيرامون مشکالت فني و تکنيکي بازگشايي 
دوباره سينماي سيرجان توضيحات الزم را 

در اختيار افکار عمومي بگذارند.

     رکنا:  سردار عبدالرضا ناظری فرمانده انتظامی 
استان کرمان از دستاوردهای طرح مبارزه با اراذل 
و اوباش گفت: باندهای زيادی در طرح برخورد با 
اراذل و اوباش در استان کرمان دستگير شده اند و 
۲ باند مهم آن ها که توسط فرماندهی انتظامی اين 
شهرستان در مرکز استان اقدام به اعمال مجرمانه 

می کرد، دستگير شدند.
 3 از  متشکل  باندها  اين  از  يکی  داد:  ادامه  وی   
خانم  يک  راهنمايی  با  که  است  زن  يک   و  مرد 
با معرفی آن ها  از آن  بعد  و  را شناسايی  سوژه ها 
به همدستان خود، اقدام به سرقت و اخاذی از آن 

ها می کردند. فرمانده انتظامی استان کرمان اظهار 
باند تاکنون به 8 فقره زورگيری  کرد: اعضای اين 
اعتراف و 8 نفر از مال باختگان نيز به شناسايی و 
اعالم شکايت خود اقدام کرده اند؛ اما به طور قطع 
اين افراد با توجه به سوابق مجرمانه ای که دارند،  
سرقت های بيشتری را انجام داده اند که ماموران 
ديگر  شناسايی  و  ادله  آوری  جمع  مشغول  پليس 

شاکيان هستند.
وی افزود: اين افراد در انظار عمومی با تهديد چاقو 
از افراد زورگيری می کردند؛ لذا با توجه به احتمال 
افزايش تعداد مال باختگان، از مردم تقاضا می شود 

در صورتی که طعمه اين باند شده اند به کالنتری 
۱۱ شهر کرمان مراجعه و برای اعالم شکايت خود 

اقدام کنند.
باند دوم که توسط فرماندهی  ناظری اظهار کرد: 
نيز  اند  شده  دستگير  کرمان  شهرستان  انتظامی 
همدستی  واسطه  به  که  هستند  عنف  به  سارقان 
از  به سرقت  اقدام  يک خانم، 3 مرد و يک مالخر 

منازل می کردند. 
باند به عنوان کارگر  افزود: اين خانم در اين  وی 
منزل متاسفانه از طرف يکی از شرکت های خدماتی 
معرفی شده که پس از شناسايی طعمه های خود، 

به معرفی آن ها به همدستان خود اقدام می کرده 
است. وی ادامه داد: اين فرد در زمانی که در منزل 
سوژه مد نظر حضور داشته در را برای همدستان 
خود باز می کرده يا در هنگام خروج زمينه ورود 
همدستان خود را به منزل فراهم می کرده است. 

کرد:  خاطرنشان  کرمان  استان  انتظامی  فرمانده 
اوليه شب    مواردی در ساعات  باند در  اين  اعضای 
اموال  و سرقت  منازل طعمه های خود  به  ورود  به 
باخته  مال   ۲ تاکنون  و  می کرده اند  اقدام  ها  آن 
در اين پرونده شناسايی و سارقان تحت قرار روانه 

زندان شده اند.

 چرا با وجود بازگشایی سینماهای سراسر کشور، همچنان دِر سینمای سیرجان تخته است؟

سینمای تجهیز شده برای ارواح!

فرمانده انتظامی استان کرمان عنوان کرد:

 2 زن همه فن حریف رییس دو باند خطرناک در کرمان بودند
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سخِن همشهریان:انعکاس
مدتی قبل با پيگيری های انجام شده و با کمک پيج شما و تالش مسئولين دلسوز در سازمان 
پسماندها و سازمان عمران شهرداری ، نخاله ها و ضايعاتی که در محل زندگی ما واقع در شهرک 
مخابرات دپو شده بود بارگيری شد ، اما متاسفانه يکسری از رانندگان بی فکر بونکر و پمپ بتن 
،مجددا برای تخليه مانده بتن و شستشوی ماشين های خود به اين قسمت از محل زندگی ما 
مراجعه ميکنند و عليرغم صحبت هايی که باهاشون انجام ميشه ،کار خودشون رو انجام ميدن ، 
عکس نمونه ای از اين رانندگان هست ،از مسئولين محترم خواهش ميکنم نسبت به برخورد و 
جريمه اين ماشين آالت ساختمانی اقدام کنند تا ديگه شاهد چنين اقدام زشتی از سوی ايشان 

نباشيم.                               #انتقادحق مردم است # پاسخگويی وظيفه مسووالن

       اخبار کوتاه 

بیمارستان غرضی سیرجان رتبه برتر بین بیمارستان های کشور
صبوری معاونت درمان تامين اجتماعی استان کرمان گفت: بيمارستان غرضی سيرجان 
بيمارستان غرضی سيرجان رتبه برتر بين بيمارستان های کشور يکی از سه بيمارستان 
ملکی تامين اجتماعی استان کرمان هست که در سيستم های بهبود کيفيت دراستان و 

کشور توانسته رتبه برتر را کسب کند.
وی افزود: اين بيمارستان دردودهه اخير نيز موفق به دريافت استاندارد ايزو9000 در 
خاورميانه شد و بهبود کيفيت که يکی از نگاههای عميق سيستم اعطاء بخشی در ورژن4 
هست و نيازمند زيرساخت الزم در يک بيمارستان مطلوب هست در اين بيمارستان 

ديده شده است.
در ادامه  دکتر مهدی ابناء رئيس بيمارستان غرضی سيرجان گفت: هر ساله وزارت 
بهداشت اعتبار بخشی و در واقع سطح علمی فنی و ارائه خدمات درمانی بيمارستانهای 
کشور را بررسی و ارزيابی می کند و در ارزيابی اخير بيمارستان تامين اجتماعی سيرجان 
رتبه يک برتر را به خود اختصاص داد که اين رتبه از بين 80بيمارستان کشور بوده است.

گفتنی است که اعتبارسنجی وزارت بهداشت و درمان که هر دو سال يک بار انجام 
می شود، که بيمارستان دکتر ابوالفضل غرضی سيرجان توانست در بين بيمارستان های 

سطح کشور رتبه اول را کسب کند.

 بلیط قطار و هواپیما برای واکسن نزده ها صادر نمی شود 
معاون حمل ونقل وزارت راه و شهرسازی گفت: »از اول آذرماه امکان صدور بليت در 
حمل ونقل هوايی و ريلی برای افرادی که واکسينه نشده اند وجود نخواهد داشت و در 
حمل ونقل جاده ای هم گشت های راهداری در تمام استان ها، مسير ها را کنترل خواهند 
کرد«.آدم نژاد ۱۶ آبان ماه در شبکه ی خبر با اشاره به راه اندازی سامانه ی اميد با همکاری 
وزارت بهداشت و کشور از اول آذرماه، بيان کرد: »در اين سامانه همزمان با صدور بليت، 
کارت واکسن هم بايد بارگذاری شود«.  وی ادامه داد: »مسافران برای دريافت بليت بايد 

دو ُدز واکسن را تزريق کرده باشند در غير اين صورت بايد تست پی سی آر بدهند«.
معاون حمل ونقل وزارت راه و شهرسازی بيان کرد: »از اول آذرماه امکان صدور بليت 
در حمل ونقل هوايی و ريلی برای افرادی که واکسينه نشده اند وجود نخواهد داشت و در 
حمل ونقل جاده ای هم گشت های راهداری در تمام استان ها، مسير ها را کنترل خواهند 

کرد«.

واکسن سرخک را جّدی بگیرید
به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سيرجان 
دکتر موقری پور با اعالم اين خبر اضافه کرد: طرح واکسيناسيون تکميلی کودکان 9 ماهه 
تا 7 ساله ايرانی و اتباع که تا ۲0 آبان ۱400 در جنوبشرق کشور ادامه دارد به خاطر اين 
نکته حائز اهميت است که دو کشور افغانستان و پاکستان در همسايگی کشورمان قرار 
 گرفته و همچنين دارای باالترين سهم از مهاجران قانونی و غيرقانونی در ايران هستند.

معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی سيرجان گفت: از والدين اين مهم را به تأخير 
نياندازند همچنين تا امروز حدود ۲۱ هزار کودک ايرانی و 4500 کودک افغانی در برابر 
ويروس بيماری واگير سرخک ، دوز واکسن تکميلی خود را تزريق کرده و آمار مجموع 
نيز به ۲5500 نفر رسيده است.طرح واکسيناسيون تکميلی سرخک برای کودکان 9 

ماهه تا 7 ساله ايرانی و اتباع، تا ۲0 آبان ۱400 درسراسر شهرستان  اجرا می شود.

سخِن همشهریان:
تون  مزاحم  بخير.ببخشيد  وقت  تازه   سخن  مخاطبان  به  سالم  همشهريان:  سخِن   
داروخانه  به  نسخه  گرفتن  وبرای  داشتم   دکتر  نوبت   ،  ...... درمانگاه  رفتم  ديروز  ميشم. 
اما،  نيست،  روشون  آنژيو  گفت  درمانگاه  تزريقات  سرم،  وصل  هنگام  کردم  مراجعه  جا  همان 
جدا هم  شده  حساب  کامل  ست  هم  من   برای  جا  4،5،۶،سه  رديف  مشخصه  فاکتور   در 

نهايتا دو تا آنژيو آزاد از داروخانه جهت وصل سرم  مبلغ 8800  دوباره گرفتم، آيا نظارتی بر کار 
داروخانه ها هست يا خير؟ و اگر هست لطفا پيگير باشند که چرا  يه بيمار بايد دوبار پول آنژيو پرداخت 
کنه؟!ممنونم سخن تازه که صدای مردم سيرجانی  نام داروخانه مورد انتقاد، جهت پيگيری مسئوالن 

مربوطه، نزد سخن تازه محفوظ است
 #انتقادحق مردم است # پاسخگويی وظيفه مسووالن
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کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران )حقوقی( 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 اسناد مناقصه در سامانه: تاریخ 1400/08/12 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سایت تا ساعت 18:00 روز
 پنج شنبـــه تاریخ 1400/08/20

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز یکشنبه  تاریخ 1400/08/30
زمان بازگشایی پاكت ها: ساعت 14:35 روز سه شنبه  تاریخ 1400/09/02 

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 و تلفن 41325077 - 034

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

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای
 خرید یک دستگاه لودر 

)شرح مختصر: خرید یکدستگاه  مناقصه عمومی خدمات  دارد  نظر  در  شهرداری سیرجان 

دولت  الکترونیکی  تدارکات  از طریق سامانه  را   2000005674000086 به شماره  لودر( 

برگزار نماید.

  عکس: سید محسن فروزنده

     گروه فرهنگ

فروش، نصب، سرویـس،شــارژ گـــاز و 

نقد و اقساطلولـه كشی زیركار

کولرهای گـازی اسپلیت
خیابان وحید - روبروی فروشگاه  افق  كوروش

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

آگهی فراخوان شناسایی و ارزیابی شركت های 

مهندسین مشاور به شماره 1400/8/ف
شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد به منظور استفاده از»خدمات مشاوره براي امور طراحي 
عمراني« اقدام به شناسايی و پیش ارزيابی مهندسین مشاور دارای گواهی صالحیت خدمات مشاوره با رتبه 1 
ساختمان هاي مسکوني، تجاري، اداري، صنعتي و نظامي و حداقل رتبه 3 راهسازي يا شهرسازي و يا طراحي شهري 
)به صورت توأم( از سازمان مديريت و برنامه ريزی كشور نمايد. لذا از كلیه مشاوران واجد شرايط جهت شركت 
در فرآيند پیش ارزيابی دعوت به عمل می آيد.متقاضیان شركت در فراخوان می توانند اسناد فراخوان شناسايی 

و ارزيابی شركت ها را با مراجعه به وب سايت اين شركت به نشانی WWW.GEG.IRاز بخش مناقصه و مزايده 
دانلود نمايند و پاكات خود را حداكثر تا تاريخ شنبه 1400/8/29 به نشاني دفتر مركزي اين شركت واقع در 
تهران- خیابان دكتر فاطمي- روبروي هتل الله- ساختمان نگین، پالک 273 – دبیرخانه مركزي و يا به نشاني دفتر 
كمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر واقع در كیلومتر 50 جاده سیرجان - شیراز ارسال نمايند. 

ضمنأ شركت در فراخوان حاضر هیچگونه حقی را برای شركت كننده ايجاد نمی نمايد

                       كمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر 

آقای محمد نژاد خراسانی برابر وکالت نامه 45411-1400/07/11 دفتر 93 سیرجان از آقای سید عبدالحن رضوی فرزند 
سید ضیاء رضوی  با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 93 سیرجان مدعی است که سند مالکیت ششدانگ 
پالک 1 فرعی از 3838  اصلی  واقع در بخش 36 کرمان  بنام  آقای سید ضیاء رضوی 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. پالکهای متعددی از طریق کاده 147 

اصالحی قانون ثبت صادر گردیده است.   1304  م الف    تاریخ انتشار: روز چهارشنبه 1400/08/19
محمد  آرمانپور- ریيس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سيرجان

آگهی فقدان سند مالکيت
در اجرای قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید عرضه مسکن بدینوسیله به اطالع می رساند در اجرای این قانون طبق بند 2 ماده 1 این 
قانون متقاضی خانم  صدیقه عرب زاده جعفری فرزند علی به شناسنامه 2135 کد ملی 3071171625 مبنی بر صدور سند شش دانگ یک باب خانه پالک 7 
فرعی از 140 اصلی واقع در خرم آباد سیرجان بخش 36 کرمان به مساحت 20/73  متر مربع  را نموده است که پس از رسیدگی هیات حل اختالف موضوع 
ماده 7 آیین نامه اجرایی قانون فوق الذکر رای شماره 10082 مورخ 1400/08/17 به صدور سند ملک مذکور نامبرده صادر نموده، بدینوسیله به اطالع عموم 
می رساند ظرف مدت 20روز از تاریخ انتشار و الصاق این آگهی چنانچه کسی به تقاضای نامبرده معترض است اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد سیرجان  
تسلیم و از تاریخ تسلیم ظرف مدت یک ماه دادخواست اعتراض بر ثبت به مرجع صالح قضایی تسلیم و گواهی مربوطه را به اداره ثبت اسناد  سیرجان ارائه 
نماید. چنانچه ظرف مدت 20 روز از انتشار آگهی اعتراض نرسد و یا معترض ظرف یک ماه از تاریخ اعتراض گواهی تنظیم دادخواست به مرجع صالح قضایی 

را ارائه ننماید. سند مالکیت به نام متقاضی صادر و تسلیم می گردد.  م الف 1303  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1400/08/19
محمد  آرمانپور- ریيس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سيرجان

آگهی رای هيات
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فردای کرمان: »مجتبی قنواتی« از هنرمندان موسيقی و از اقوام عرب جنوب خوزستان است 
که حضورش در چهاردهمين جشنواره موسيقی نواحی، برای نخستين بار بوده، جشنواره موسيقی 
نواحی را موثر می داند و معتقد است اگر اين جشنواره ها در ايران بيشتر شود و حتی به خارج از 
مرزها کشيده شود، می توانيم موسيقی و قدمت آن را نشر داده و به جهانيان منتقل کنيم. وی اظهار 
کرد: اين نوازنده درباره ی جشنواره موسيقی نواحی، يادآور شد: »پيش از اين که به جشنواره بيايم 
ويدئوها و عکس هايی که می ديدم خيلی برايم جالب بود. زمانی که در جشنواره حضور پيدا کردم، 

فضای آن برايم رويايی بود و گمان نمی کردم تا اين حد قوی برگزار شود«.

 فضای جشنواره 
موسیقی برایم 
رویایی بود 

 دومین نمایشگاه مجازی کتاب بهمن ماه برگزار می شود 
فردای کرمان:  معاون فرهنگی وزير فرهنگ  و ارشاد در خصوص نمايشگاه کتاب تهران گفت: »بهمن ماه سال جاری دومين نمايشگاه مجازی کتاب 
را برگزار خواهيم کرد و درباره ی نمايشگاه حضوری نيز برنامه ريزی می کنيم که اگر شرايط کرونايی مساعد باشد، در ابتدای سال آتی برپا شود«. ياسر 
احمدوند ۱5 آبان ماه در ارتباط زنده ی تلفنی با برنامه ی »تقاطع فرهنگ« راديو گفتگو در خصوص تأخير اعالم اسامی در خالل روند برگزاری »جايزه 
جالل«، بيان کرد: »نشست علمی اين جايزه چهارشنبه هفته ی گذشته برگزار شد و فراخوان آن نيز منتشر و ۱400 اثر به جشنواره ارسال شد«. وی 

ابراز اميدواری کرد، داوری ها در زمان مشخص خود به پايان برسد و اسامی اعالم شود.                

خوش  جا  صورتش  روی  روزگار  تجربه های  چین  و  خط 
 .۱۳۱۶ متولد  گذاشته ،  سر  پشت  را  بهار   ۸۴ بیش از  کرده . 
پس از  و  شد  متولد  سیرجان  در  که  بود  دیروز  همان  انگار 
تجربه  از  گذاشت.  سر  پشت  را  پرفرازونشیبی  زندگی  آن 
دولتی. جنگ  کارهای  تجربه  تا  گرفته  دانشجویی  و  معلمی 
را درک کرده و در عمر طوالنی خود روزگاران  جهانی دوم 
متفاوتی را از سر گذرانده. ساده و صمیمی است. مهربان و 
آرام و با تسلط خوبی از خاطرات آن روزها می گوید. ماشاءا... 
دستی  گوناگون،  مشاغل  تجربه  کنار  در  که  کسی  رفعتی؛ 
هم بر آتش شعر و نویسندگی دارد و ۳ کتاب منتشر کرده. 
کتاب هایی که از روزهای رفته یاد می کنند و عواطف نگارنده 
به  را  تازه شما  نشریه سخن  به مخاطب عرضه می دارند.  را 
گفتگوی صمیمانه ای که با این نویسنده کهنسال اما دل جوان 

انجام داده، دعوت می کند:

 از روزهای زندگی در تهران بگویید.
زمان  آن  گرفتم.  ديپلم  ابن سينا  دبيرستان  از  سال ۱337 
برای سربازی بايد حتما ديپلمه ها به تهران مراجعه می کردند. 
تهران شديم.  راهی  از دوستان  تعدادی  به اتفاق  همان سال 
مهندس  آموزشی  دوره های  در  تهران  در  حضور  اول  سال 
بازرگان شرکت کردم. اين دوره ها برای بهبود سطح سياست 
بهره  بسيار  کالس ها  اين  از  می شد.  برگزار  آموزش وپرورش 
معلمی  به  مرا  پای  که  من  زندگانی  در  بود  چراغی  و  بردم 
در  ابتدا  دادم.  ادامه  را  تحصيالت  سربازی  از  بعد  کرد.  باز 
مقطع  در  بالفاصله  و  اجتماعی  علوم  کارشناسی  مقطع 
اول  سال  شدم.  پذيرفته  تربيتی  علوم  کارشناسی ارشد 
راه  سر  بر  زندگيم  مهم  شخصيت  دومين  کارشناسی ارشد؛ 
من قرار گرفت. با دکتر محمدجواد باهنر هم کالس بودم که 
تاثير بسزايی بر من داشت و از علم و انديشه او استفاده کردم. 
اما متاسفانه علی رغم اين که در يکی از مدارس تهران نيز به 
شغل دبيری مشغول بودم؛ دانشجويی و تدريس را نيمه کاره 

رها کردم و به يزد رفتم.
علت انصراف از تحصیل شما چه بود؟

هدايت  النوع.  رب  و  آسمانی  مِن  )يعنی  تام  طباع  به  من 

درونی يک فرد بواسطه افراد بيرونی( بسيار معتقدم. مهندس 
ادامه  برای  که  بودند  شخصيتی  دو  باهنر  دکتر  و  بازرگان 
می کردند.  راهنمايی  را  من  به حقيقت  رسيدن  و  زندگی 
اول  سال  نبردم.  درستی  استفاده  آن ها  حضور  از  متأسفانه 
در  بااينکه  می گرفت.  نيرو  کشور؛  وزارت  ارشد،  کارشناسی 
تهران معلم آموزش وپرورش بودم ولی در آزمون شرکت کردم 
و پذيرفته شدم. بنابراين دانشجويی و معلمی را رها کردم و 
از  بعد،  و مدتی  يزد شدم  از بخش های  يکی  بخشدار  آمدم 
انصراف از تحصيل و کاری که انجام داده بودم پشيمان شدم. 
شب  چون  بود.  قسمت  واقعاً  شايد  می کنم  فکر  هم  گاهی 
آزمون من بيمار بودم و تب 40 درجه داشتم. ولی دکتر به 
من دارو داد که بتوانم در آزمون شرکت کنم.  روز آزمون هم 
مدادم را فراموش کرده بودم با خودم ببرم. ولی بااين حال در 

آزمون پذيرفته شدم و زندگی من طور ديگری رقم خورد.
پس زندگی شما در یزد شکل گرفت؟

به شمال  آن  و پس از  نماندم  يزد  بيشتر در  خير. يک سال 
کشور منتقل شدم و 8 سال در گيالن زندگی کردم. در آن 
پس از  و  داشتم  فعاليت  فرماندار  و  بخشدار  به عنوان  سال ها 
برگشتم. در سيرجان هم سمت هايی چون  به سيرجان  آن 
هم  مدتی  پس از  کردم.   تجربه  را  و شهردار  فرماندار  معاون 
نيز  نهايت  در  و  داشتم  فعاليت  شهربابک  فرماندار  به عنوان 
تااينکه  کردم.  کار  کرمان  در  استانداری  کارشناس  به عنوان 
سال   ۲0 با  که  کشور  وزارت  کارکنان  برای  آمد  ابالغيه ای 
سابقه کار بازنشسته شوند. پس از بازنشستگی هم مديرعاملی 
چند شرکت در منطقه ويژه سيرجان را تجربه کردم. زندگی 

پرفرازونشيب و پر تجربه ای بود.
ادامه  را  درس تان  که  نکردید  فکر  این  به  سال ها  آن  طی 

دهید؟
مطالعه  و  درس خواندن  به  اين که  علی رغم  خير.  متأسفانه 
عالقه بسياری دارم نتوانستم ادامه دهم. وارد چرخه کار شده 
بودم و هر سال در يک شهر مشغول فعاليت بودم. ورود مجدد 
تمايلی  هم  را  آزاد  دانشگاه  بود.  سخت  دولتی  دانشگاه  به 
نيمه تمام  ارشد  کارشناسی  همان  به  که  بود  اين  نداشتم. 

بسنده کردم.
کرده،  تجربه  را  بخشداری  و  فرمانداری  که  به عنوان کسی 

چه شد به سراغ نویسندگی و شاعری رفتید؟

عامل  کردم  اشاره  آن ها  به  ابتدا  که  دونفری  همان  حضور 
اصلی بود. تاثير وجودی اين دو نفر سال ها با من همراه بود. از 
طرفی احساس می کردم استعداد اين کار را هم دارم. دوست 
داشتم درونيات خودم را بر روی صفحه کاغذ بياورم و آن را 
برای نسل آينده به يادگار بگذارم. طبع شعری هم داشتم آن 
زمان که به تهران رفته بودم. هرچند که به واسطه شخصی 

که با او ارتباط داشتم، اين طبع شعر فروکش کرد.
چه اتفاقی افتاد؟

آن سال ها که در تهران دانشجو و معلم بودم گهگاهی شعر 
شعر  در  تخصص  به  که  بود  کهن سالی  شخص  می سرودم. 
معروف بود. يکی از اشعارم را که در ارتباط با پروين اعتصامی 
بود نزد او بردم که روی شعرم نظر بدهد. به شدت آن شعر را 
نقد کرد و گفت اين اصاًل شعر نيست. من هم از روی ناراحتی 
تمام اشعارم را پاره کردم و دور ريختم. بعدها فهميدم اصال 
تخصصی نداشته. اين اتفاق مربوط به  سال 40 است و سال ها 
جهانی  ثبت  زمان  تااينکه  نداشتم.  شعر  حوزه  در  فعاليتی 
گليم، شعری برای گليم سيرجان سرودم و در مراسم قرائت 

کردم و مقبول واقع شد.
و شد سرچشمه انتشار اولین کتاب شما؟

بله. در آستانه 80 سالگی اشعاری را که طی ساليان متمادی 

سروده بودم جمع آوری کردم و به صورت يک مجموعه شعر 
با استقبال خوبی هم روبرو  "گليم" منتشر کردم.  با عنوان 
شد. اين شعرها عصاره زندگی من بودند. اولين شعرم را در 
۲۲ سالگی سرودم و پس از آن جسته گريخته شعر می گفتم. 
جالب است بدانيد پس از انتشار اين مجموعه شعر ديگر هر 
به قولی  و  بگويم  شعر  بيت  يک  حتی  نتوانستم  کردم  کار 

چشمه  شعرم خشکيد و به سراغ نويسندگی رفتم.
از دیگر کتاب های تان بگویید.

تاريخ/  به  تلنگری  عنوان  با  يکی  دارم.  هم  نثر  کتاب  دو 
پندی از گذر عمر که خاطرات زندگی من را دربر می گيرد 
و اشاره ای هم دارد به کودتای سال ۱3۲۱ که وقايع آن را 
مردم  از  بسياری  که  ملخی  و قحطی سال  داشتم  به خاطر 
فوت  قحطی  اثر  بر  دوم  جهانی  جنگ  آستانه  در  سيرجان 
است  سخنی"  دری  هر  "از  عنوان  با  ديگرم  کتاب  کردند. 
فلسفی  عناوين  محوريت  با  مختلف  موضوعات  پيرامون  که 
نوشته شده و سعی کردم به همه مباحث ادبی، تاريخی و... 

بپردازم که برای خواننده تنوع داشته باشد.
خاطرات جالبی باید از آن زمان داشته باشید؟

پايين  و  باال  روزگار  چرخ  می دهد  نشان  که  خاطراتی  بله. 
خاطر  به  را  سيرجان  به  ياغی ها  حمله  مثال  به عنوان  دارد. 

دارم. شخصی به نام عطا خان، آن زمان به سيرجان حمله 
کرده بود. من بچه بودم و در قلعه مشغول بازی بودم. عطا 
خان با چند سوار ديگر آمدند سمت ما. يکی از تفنگچی ها 
بزغاله ای را که من با او بازی می کردم کشت، پخت، خوردند 
و رفتند. به ما هم از آن غذا دادند. حدود 30 سال بعد، من 
شهردار سيرجان بودم. تازه قبرستان را جابه جا کرده بوديم 
نفر داشت سنگ های قبری که شکسته بود را جمع  و يک 
دست وپا  زندگی اش  برای  نانی  لقمه  و  بفروشد  که  می کرد 
را  او  گفت  من  به  نفر  يک  نداشت.  مناسبی  وضعيت  کند. 
می شناسی؟ عطا خان است، همان ياغی و راهزن قدرتمند 
چند سال قبل. سرگذشت آدم ها همين است. گاهی در مقام 

قدرت و گاهی در مقام ذلت.
درحال حاضر کتابی در دست نگارش دارید؟

بله. کتاب "عقل و قرآن" که دارم روی آن کار می کنم. عقل 
و قرآن دو نعمت بزرگی هستند که خداوند به هر بشری داده. 
القرآن"  نعمه  و  العقل  نعمه  النعمتان:  "النعمه  معتقدم  من 
يعنی دو نعمت داريم؛ نعمت عقل و نعمت قرآن که اگر به 
آن ها توجه شود، زندگی بشر می تواند شکل ديگری داشته 
باشد. اين کتاب در دست نگارش است و اگر حامی مناسبی 

پيدا شود و کمک کند؛ اين کتاب را چاپ خواهم کرد.

پای صحبت مردی از روزهای گذشته؛

خاطراتم را برای نسل امروز نوشتم
      هدی رضوانی

رفاخوان مناقصه عمومی یک رمحله ای روش  اول

 تهیه مصالح و ارجای رپوژه واحداهی مسکونی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان رکمان آبان ماه 1400
 نوبت دوم

بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان كرمان در نظر دارد تهیه مصالح و اجرای پروژه واحدهای مسکونی به شرح مندرج در جدول ذيل را از طريق برگزاری مناقصه عمومی يك مرحله ای )روش 
اول( بر اساس مشخصات فنی منضم به اسناد مناقصه  و در بستر سامانه تداركات الکترونیکی دولت )ستاد( به اشخاص حقوقی دارای گواهینامه صالحیت پیمانکاری در رشته ساختمان و 
ابنیه پايه 5 به باال واگذار نمايد. به استناد نامه شماره 203048 مورخه 1400/05/04 رئیس امور فنی و اجرايی ، مشاورين و پیمانکاران سازمان برنامه  و بودجه كشور سقف ظرفیت ريالی 

پیمانکاران پايه 5 ابنیه و ساختمان در سال  1400 مبلغ 276/790 میلیون ريال  اعالم شده است

روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان رکمان

برآورد اولیه بر اساس فهرستمحل اجرای پروژهمشخصات پروژه احداث واحدهای مسکونیشهرستاناستانردیف
 بهای پایه ابنیه سال 1400 )ریال(

شماره مناقصهمدت اجرای پروژهمبلغ تضمین شرکت در مناقصه )ریال(

سیرجانكرمان1
احداث 15 واحد مسکونی وياليی يك طبقه 

اكبرآباد سیرجان تا پايان سفت كاری ، اجرای 
نما و حصاركشی به متراژ 1562/40 مترمربع

سیرجان
 روستای 
اكبرآباد

121400/22 ماه75/705/318/1153/786/000/000

فراخوان مناقصه:
1-نوع فراخوان: عمومی يك مرحله ای )روش اول( 

2-نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان كرمان واقع در كرمــــــان، انتهــــای 

خیابان خواجو، نبش ابوذر

3-موضوع مناقصه: اجرای واحدهای مسکونی به شرح جدول فوق بر اساس نقشــه ها و مشخصات فنـــی 

منضم به اسناد مناقصه.

4- مهلت دریافت اسناد: از ساعت 13 ظهر روز شنبه 1400/08/15 تا ساعت 13 روز شنبه 1400/08/22

www.setadiran.ir :5- محل دریافت اسناد: سامانه تداركات الکترونیکی دولت به آدرس

6-آخرین مهلت زمانی ارائه پیشنهادات توسط مناقصه گران: تا ساعت 13 روز سه شنبـــــه 1400/09/02

7- تاریخ و محل بازگشایی پاكـات: ساعت 10 صبح  روز چهارشنبــــــه 1400/09/03  در محل دفتر امور قراردادهای بنیاد 
مسکن انقالب اسالمی استان كرمان به آدرس فوق ) حضور يك  نفر نماينده مناقصـــه گران با ارائه معرفی نامه كتبی در جلسه  

بازگشايی پاكات بالمانع است.(

8-شرایط مناقصه گران: كلیه شركتهای )اشخاص حقوقی( دارای گواهینامه  صالحیت پیمانکاری پايه 5 و باالتر در رشته 
ساختمان و ابنیه از سازمان مديريت و برنامه ريزی كه در سامانه ستاد ثبت نام نموده و امضای الکترونیکی دريافت كرده اند.

9- خرید اسناد مناقصه: با پرداخت مبلغ  2/000/000 ) دومیلیون ريال( از طريق درگاه تعیین شده در سامانه ستــــــاد به 
حساب 105841897001 به نام بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان كرمان برای مناقصه گران امکان پذير می باشد.

10-جهت كسب  اطالعات بیشتر می توانید  با شماره 32524896 دفتر امور نظارت  و ارزيابی مسکن  شهری تماس حاصل نمايید.
11-رعايت بخشنامه های صادره از سوی سازمان برنامه و بودجه كشــور در خصوص ظرفیت نهايی پیمانکــاران جهت شركت  در 

مناقصه از سوی پیمانکاران الزامی است.)پیمانکار در هنگام شركت در مناقصه بايد دارای ظرفیت خالی تعدادی و ريالی باشد(



خانم  خورشید  مثل  حرف هایی  با  می گوید 
نقش تراشی  و  است  مخالف  آقاگرگه  و 
مردود  را  کودکان  ذهن  در  جنسیت زده 

می شمارد. 
داستان نویس  و  قصه گو  صالحی  سارا 
و  کودک  ادبیات  دغدغه ی  که  جوانی ست 
زمانی  از  را  نویسی  داستان  او  دارد.  نوجوان 
راهنمایی  دوره ی  از  و  می رفته  مدرسه  که 
و  دانش آموزی  مسابقات  در  و   کرده  شروع 
رتبه  خوارزمی  جشنواره  مثل  جشنواره هایی 

می آورده است .
تحصیلی اش  رشته  دبیرستان  در  اینکه  با   
حسابداری  دانشگاه  در  اما  است  بوده  ادبیات 
خوانده است. گرچه هیچ وقت تحصیل آزادانه 
در  ادبیات داستانی کودک و نوجوان و نوشتن 

را کنار نگذاشته است.
او در گپ و گفت با سخن تازه از دغدغه هایش 

در این حوزه می گوید.

از  جدای  بچه ها  به  گویی  قصه  برای   
معموال  می نویسی،  خودت  که  داستان هایی 
قصه های کدام نویسنده را برای بچه ها انتخاب 

می کنی و چرا؟
از قديم گفتن موفق ترين ها هميشه بهترين ها 
اندرسون  کريستين  هانس  کتاب های  هستند. 
نويسنده ی دانمارکی رو به بچه ها توصيه ميکنم 
که بخوانند. دليلش اين است که از افسانه های 
است  بهتر  و  کرده  استفاده  پريان  و  عاميانه 
نويسنده  اين  است.  کرده  بازنويسی  بگويم 
داستان هايش را عاميانه نوشته و هم به صورت 
و  کوچولو  دريايی  پری  يا  برفی  ملکه  افسانه. 
لباس جديد پادشاه و دخترک کبيريت فروش 
و... قلم اين نويسنده بچه ها رو به سمت واقع 
گرايی متمايل می کند و همين طور با داستان 

پريان که زاده ی تخيل کودکان، شخصيت های 
است.  می کند  همراه  کودک  ذهن  با  را  قصه 
تاثيرگذار  بسيار  هم  بابا لنگ دراز   داستان 
است. در ميان نويسندگان ايرانی نويسنده پايه 
باغچه بان  جبار  نوجوان  و  کودک  ادبيات  گذار 
درونمايه ی  با  بهرنگی  دارد. صمد  خدبی  آثار 
فرودست  کودکان  عواطف  از  و  نوشته  طبقاتی 
ويژگی  اين  و  برده  بهره  جامعه  پايين  طبقات 
بارز داستان های صمد است. کتاب های مهدی 
نيز  فريبا کلهر  و  اکبرپور  احمد  و  يزدی  آذری 
توی  بايد  کتاب ها  اين  هستند.  خوب  بسيار 
ذهن کودک بماند و بچه ها با اينا بزرگ بشوند. 
 نظرت درباره ی کتاب داستان هایی که برای 
در  حاضر  حال  در  و  می شود  نوشته  کودکان 

بازار وجود دارد، چیست؟
 کودکان برای رشد مغزشان نياز به کتاب هايی 
دارند که انعکاسی از خودشان توی اون داستان 
پيدا کنند و با فرهنگ های ديگر آشنا بشوند. به 
درکی برسند که شخصيت های کتاب دنبال چی 
عالقه مندی هاشان  و  ترس  بر  چگونه  هستند. 

با  کاراکترها  شباهت  باشند.  داشته  کنترل 
شخصيت کودک مهم است. طرح های معنا دار 
بيشتر  بر کودک  را  تاثيرگذاری قصه  در کتاب 
می کند. شخصيت ها باور پذير باشند و از منطق 
کودک فاصله نگيرند. تصويرسازی کتاب کودک 
مهم است  . کتاب های االن تازگی دارد. از نظر 

مثل  جديدی  کتاب های  خوب  تصويرپردازی 
پنيری  هرم  نفرين  و  جسور  جوندگان  جزيره 
بسيار  تصويرگری  هستند.  خوبی  کتاب های 
کودک  کودک.  برای  را  کتاب  می کند  جذاب 

را جذب می کند. 
خيلی  قبل  ده های  به  نسبت  بازار  کتاب های 
بچه  ذهن  کردند.  پيشرفت  و  شدند  بهتر 
باهاش  برمی دارد،  رو  کتاب  کودک  که  وقتی 
بزرگ تر  به  نياز  بدون  ارتباط می گيرد و کتاب 
که  کرده  کمک  تکنولوژی  می شود.  درک 
تصويرسازی های کتاب کودک زيبا تر و رنگی تر 
کمک  بياد  می تواند  تصويرگر  يک  بشوند. 
ها  انتشاراتی  داستان.  بهتر  بيان  در  نويسنده 
با  که  شده اند  وارد  کودک  حوزه  در  خوبی 
تصاوير قوی و جديد کار می کنند و برای گروه 

سنی 8 تا ۱7 سال تهيه شده اند.
دوست  گفتی  که  شاگردانت  درباره   
بشود  کودکان  قصه  نویسنده ی  داشتند 
چی  و  دارند  سال  چند  بده.  توضیح  هم 

شده بود که عالقمند شدند؟

مجله  از  گل گهر  جشنواره های  از  يکی  توی 
شهر سپيد به عنوان دبير ادبيات معرفی شدم 
که در اونجا باشم  و به بچه ها آموزش نويسندگی 
بدهم. شهر سپيد اولين مجله کودکان سيرجان 
روبرو  زيادی  عالقمند  بچه های  با  اونجا  است. 
االن شرايط هم  و  دارند  استعداد  بچه ها  شدم . 

مدرسه  زمان  در  قديم  است.  فراهم تر  برايشان 
رفتن ما فقط زنگ انشا بود و اکثرا از زنگ انشا 

خوش شون نمی اومد.
کمک  امروز  مجازی  فضای  دنيای  و  اينترنت 
و  احساسات  و  افکار  بيان  در  بچه ها  که  کرده 

داستان  و تخيل شان فرصت پيدا کنند.
با خيلی از بچه های عالقمند به داستان نويسی 

هنوز در ارتباطم.
تربیت   بر  بچه ها  برای  قصه گویی   
چه  تا  و  دارد  تاثیری  چه  اجتماعی شان 

اندازه مفید است؟
کودکان  حافظه ی  تقويت  برای  گويی  قصه 
است.  مفيد  خيلی  پرخاشگر  کودکان  ويژه  به 
خيلی  رو  قصه درمانی  روانشناسی  کارشناسان 
توصيه می کنند. توی اين کار کلمات داستانگوی 
خوب در شنونده حس تخيل و داستان پردازی 
هر  با  چه  عروسک  با  چه  می کند  تحريک  رو 
ايجاد  برای  قصه  است  مفيد  بسيار  ديگه.  ابزار 
صبر و حوصله در بچه ها. به خصوص بچه های 

پرخاشگر يا بيش فعال و اوتيسم. 
به  جان بخشی  بر  تاکيد  قصه هايم  در  من 
را  خودش  کودک  اينکه  دارم.  بی جان  اشيای 
بگذارد به جای يک شیء و بعد تخيل کند که 

چه می خواست بگويد.
  در انجمن مادران قصه گو جلسات قصه 
گویی چه روزهایی و به چه صورت برگزار 
به  بچه ها  حضور  نحوه ی  اینکه  و  می شود 

صورت است؟ آیا باید ثبت نام کنند؟
قصه  انجمن  فاطمی  طاهره سادات  همت  به 
و  کودک  ادبيات  دبير  ايشان  گرفت.  شکل 
از اعضای تحريريه مجله شهر سپيد  نوجوان  و 
و  آقای عمادآبادی  به همراهی  ايشون  هستند. 
ماه  هر  دادن  ترتيب  برنامه  يک  بحرينی  خانم 
و شب قصه تدارک ديدن و توی کانال و پيج 
و  می کنند  رسانی  اطالع  رو  قصه  شب  انجمن 

مکان را اعالم می کنند. 
 طبق تجربه ای که داری معموال بچه ها 

چه نوع قصه هایی رو با جون و دل گوش 
با چه  می دهند و لذت می برند؟ قصه هایی 

نوع محتوایی؟
دوره  همين  و  االن  با  مطابق  امروز  بچه های 
و  هستند  قصه ها  دنبال  به  زمان  همين  و 
براشون  اين ها   .... و  بگو  بال  نگو  حسنی  ديگه 
اين ها  و  بابا  علی  های  قصه  ندارهد.  جذابيتی 
که ديگه انيميشن هم ازشان ساخته شده. باور 
شده.  بيشتر  امروز  بچه های  در  قصه  پذيری 
دکتر  جودی)جودی  مجموعه ی  قصه های  مثل 
در  هم  اکبر پور  احمد  کتاب های  و...(  می شود 
ميان نويسندگان ايرانی به روحيه کودکان االن 
بيشتر نزديک است. داستان های قديمی رو در 
و  باشد  ريتميک  که  می دهند  گوش  صورتی 

همراه با دف يا نمايش. 
می نویسی  که  داستان هایی  اغلب  تم   
دنباِل  به  قصه هات  توی  معموال  و  چیست 

انتقال چه آموزه هایی هستی؟
جان  دنبال  به  است.  مختلف  داستاهام  تم 
بخشی به اشيا هستم. جان بخشی به اطراف  و 
به دوستان تخيلی کودکان که بتوانند عواطف و 

رو  خشم شون  کنند.  بيان  را  خود  احساس 
کنترل کنند. اون چيزی که درون شان هست و 
نمی تونن بيان کنند رو از اين طريق بيان کنند. 
مثل ماهی مثل درخت. من سعی ميکنم جان 
بدم  به فلفل دلمه ای و ماهی و حشره و شاپرک 

که چی ميخواد بگه از زبون کودک. حشره. 
هدفم اين هست که توی داستان به بچه بگم 
احساسش رو سرکوب نکنه حتا احساس خشم 
و دفاع از خودش رو. يا احساسی مثل گريه رو 
که توی فرهنگ ما مثلن به پسربچه ميگن  تو 
بزرگ شدی و مرد که گريه نميکنه! يا دخترها 

موشن و ...
احساسش  که  بدم  ياد  بچه  به  می خوام  من 
رو بروز بده و بدونه اين چيزها جنسيت بردار 
نيست و زنونه مردونه نداره.  خورشيدخانوم و 
تا  نميگم  داستانم  در  من  رو  اينا  و  گرگه  آقا 
به  را  منيت  و  ببرم  بين  از  را  تفاوت جنسيتی 
کودک نشان بدهم و از زبان شی سخن گفتن 
رو و احساسات کودک را با جان بخشی به اشيا 

نشان بدهم.

شفاف  ادامه  در  سيرجان  شهر  اسالمی  شورای  رئيس  رسانی:  اطالع 
کرد  ارائه  توضيحاتی  سيرجان  شهرداری  بانوان  فوتبال  تيم  اعزام   سازی 
دارد نماينده  يک  فقط  اعزامی  کاروان  در  شهر   شورای 

باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری سيرجان در راستای شفاف سازی، بودجه و نفرات 
 کاروان اعزامی خود را اعالم نمود. کاری که کمتر توسط ديگر باشگاه ها انجام می شود

اما اين شفاف سازی موجب سواالتی برای برخی همشهريان عزيز شد که 
البته بعضی مغرضانه يا جاهالنه به جای سوال و درخواست پاسخ، با اطالعاتی 
 سطحی و ناقص پيش داوری کرده و به نهاد مدنی شورا و شهرداری تاختند

اما قبل از پاسخگويی و شفاف سازی نکته ای الزم است خدمت همشهريان 
که  است  رهبری  معظم  مقام  حمايت  مورد  بانوان  ورزش  کنم  عرض  عزيز 
آن   مورد  آخرين  که  فرمودند  بيان  مختلف  های  مناسبت  در  را  مهم  اين 

شهريورگذشته در ديدار با قهرمانان المپيک بوده است.
المللی  بين  ورزش  عرصه  در  اسالمی   حجاب  با  ايرانی  بانوان  حضور 
از سوی  با حجاب،  بانوان  برای  غربی  دولت های  ايجاد محدوديت  عليرغم 
 مقام معظم خود يک پيروزی بزرگ برای بانوان با حجاب قلمداد شده است 
تک تک ما به عنوان يک فرد مسلمان در اين راستا وظيفه داريم از ورزش 
بانوان به خصوص اعزام تيم فوتبال بانوان شهرداری سيرجان  که برای اولين 
 بار به اين مسابقات به نمايندگی از کشور عزيزمان شرکت کردند حمايت کنيم

تيمی  که برخالف  خيلی از تيم های باشگاهی بيشترين تعداد بازيکن و کادر 
فنی آن سيرجانی اند و کمترين هزينه را تاکنون داشته اند همچنين بصورت 

شفاف،بودجه و اسامی کاروان اعزامی خود را اعالم نموده است. 

سزاوار بود که منتقدين در ابتدا به رسم ادب از اين شفاف سازی تشکر می 
کردند و چشم خود را بر روی خيلی از نکات مثبت به عنوان تيمی که اولين 
را تجربه می کند نمی بستند و سپس سواالت  از کشور خود  اعزام خارج 
 انتقادی خود را مطرح می کردند که البته از طرح سوال استقبال می کنيم

روايتی داريم که اکثر اهل جهنم را قضات تشکيل می دهند اما منظور از 
قضات  يا قاضی فقط کسانی نيستند که به حکم دستگاه قضا بر مسند قضاوت 
نشسته اند بلکه منظورهرفردی است که قضاوت می کند و اگر دقت کنيد هر 

روز تک تک ما  قضاوتهای متعدد در مورد ديگران داريم.
 قضاوت هايی بعضی ممکن است ناآگاهانه و يا ناعادالنه باشد و فردای قيامت 
 موجب ورود به جهنم شود . لذا از پيش داوری بدون علم و آگاهی بپرهيزيم

و اما موضوع مورد انتقاد که حضور دو تن از اعضای شورای ششم در کاروان 
به عرض مردم عزيز سيرجان  است  است الزم  بوده  اردن  به کشور  اعزامی 
برسانم که آقای امين صادقی هم در شورای پنجم و هم در شورای ششم)در 
شهرداری  ورزشی  فرهنگی  باشگاه  در  شهر  شورای  نماينده  حاضر(  حال 
سيرجان بوده است. لذا با توجه به وظيفه نظارتی شورا و با توجه به شرايط 
کشورميزبان ، بحث ضرورت حضور نماينده شورا و اعمال نظارت شورا در اين 
سفر حساس مطرح و نهايتا تصميم بر اين شد که يکی از اعضای شورا به 
عنوان نماينده شورا کاروان را همراهی کند که با توجه به سابقه جناب آقای 
امين صادقی در باشگاه طبيعی بود که دراين سفر ايشان به عنوان نماينده 

شورا در اين کاروان حضور داشته باشد. 
و  سفر  اين  امورات  بر  کامل  نظارت  بر  موظف  ايشان  است  بديهی 

بازگشت  از  پس  سفر   کامل  گزارش  ارائه 
باشد می  سيرجان  شهر  شورای   به 

شورا جناب  ديگر  عضو  در خصوص حضور  اما 
عنوان  به  ايشان  اعزام  جوان   وحيد  آقای 
باشد نمی  شهر  شورای  طرف  از  و  شورا   عضو 

 بلکه مديرعامل محترم باشگاه بر حسب ليست 
عناوينی که  ای اف سی  مشخص کرده بايد يک 
نفر را  به عنوان سرپرست کاروان اعزامی معرفی 
نمايد که از اختيارات مديرعامل محترم باشگاه 
می باشد که می توانست اين فرد سيرجانی و 
يا از شهر ديگری و از هر پست و عنوانی باشد 

 البته هزينه اعزامی وی را هم   به همراه حق ماموريت  کامل پرداخت نمايد. 
اما با توجه به سياست بومی سازی چنانکه قريب به نيمی از بازيکنان تيم را 

سيرجانی ها تشکيل می دهند.
 از بين چندين گزينه آقای وحيد جوان که عضوباشگاه فرهنگی  ورزشی 
گل گهر و نماينده هيات فوتبال شهرستان سيرجان می باشد را به عنوان 
باشگاه،  طرف  از  ای  هزينه  حاليکه  در  نمودند.  معرفی  کاروان  سرپرست 
بابت سفر ايشان  پرداخت نمی شود و  شهرداری و همچنين شورای شهر 
ايشان از شورای شهر بابت اين سفر تقاضای مرخصی داشته اند. اميدواريم 
ايشان در اين سفر به تجربيات و اندوخته های خود بيفزايد و شاهد پيشرفت 
نيزبا کمترين  از نظر تعداد  اين کاروان  باشيم.  اين عرصه  روزافزون وی در 

اعزام شده  نفر  يعنی 39  ورزشی  های  کاروان  اکثر  به  نسبت  نفرات  تعداد 
البته عده  است. در حالی که ميتوانست اين کاروان با ۶3 نفر اعزام شود.  
ای هم تقاضا داشته اند که اين تيم را همراهی کنند اما ضرورتی از طرف 
در  و  نشد  داده  تشخيص  افراد  اين  برای  تيم  اين  همراهی  جهت  باشگاه 
هزينه های بيت المال  صرفه جويی شد. و فقط 7 نفر از مجموعه باشگاه 
، شهرداری و شورای اسالمی شهر سيرجان اين تيم را همراهی می کنند 
است داشته  همراه  به  را  تعداد  کمترين  ها  باشگاه  ساير  با  مقايسه  در   که 

به  امور شهر  از همه کسانی که پی گيری  احترام و تشکر  پايان ضمن  در 
و  پيروزی  آرزوی   . بانوان شهرداری سيرجان هستند  فوتبال  تيم  خصوص 

سرافرازی اين تيم و سائر افراد کاروان اعزامی را دارم.
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باغ  از  روسی  گردشگران  گفت:  کرمان  استان  صنايع دستی  و  گردشگری  ميراث فرهنگی،  مدير کل   
تاريخی شاهزاده ماهان، کلوت های شهداد فارگ تاريخی راين، نبکاها، آب انبار تاريخی محمدتقی، حمام 
گنجعليخان کرمان و ديگر آثار تاريخی کرمان بازديد کردند و در برنامه موتور سواری سافاری شرکت 
کردند. وی گفت:اين گروه که شامل تورگردانان روس است از خردادماه در پی تفاهم وزارت ميراث فرهنگی، 
گردشگری و صنايع دستی با آژانس فدرال گردشگری روسيه آماده سفر به کشورمان بودند، با لغو ممنوعيت 
صدور رواديداز چند روز گذشته در کرمان بودند که در مقصد بعدی انها به استانهای فارس و اصفهان است.

مقصد اول 
گردشگران روس 

به کرمان

پنجمین کاروان »مهر بانشاط« به مدارس کرمان ارسال شد
 مهر: ميرزاحسينی گفت: پنجمين کاروان بهداشتی-ورزشی به ارزش 5 ميليارد تومان که بخشی از آن از سوی سازمان يونيسف و بخشی 

هم از محل اعتبارات معاونت تربيت بدنی و سالمت تأمين شده است، مرحله به مرحله به شهرستان ها و مناطق استان در حال ارسال است.
وی افزود: اين تجهيزات با اولويت شهرستان ها و مناطق محروم ارسال و شامل ماسک، مواد ضدعفونی دست و سطوح، صابون مايع، انواع 
وسايل مصرفی ورزشی و توزيع می شود. معاون تربيت بدنی و سالمت آموزش و پرورش استان کرمان اظهار داشت: همه مديران مدارس موظف 
به اجرای کامل شيوه نامه های بهداشتی آموزش حضوری و فرهنگ سازی در اين خصوص در مدارس هستند که اميدواريم آموزش حضوری 

بدون هرگونه آسيب و خطری به صورت کامل محقق شود.

گپی با سارا صالحی قصه گو و داستان نویس حوزه کودکان؛

قصه   درمانی برای كاهش پرخاشگری كودكان

رئیس شورای اسالمی شهر سیرجان جواب منتقدان را داد؛

همراهی تیم بانوان شهرداری توسط دو عضو شورا قانونی بود

  قصـه گویـی بـرای تقویـت حافظـه ی کـودکان بـه ویژه کـودکان پرخاشـگر 
خیلـی مفیـد اسـت. کارشناسـان روانشناسـی قصه درمانـی رو خیلـی توصیـه 
می کننـد. تـوی ایـن کار کلمـات داسـتانگوی خـوب در شـنونده حـس تخیل و 
داسـتان پـردازی رو تحریـک می کنـد چـه با عروسـک چـه با هـر ابـزار دیگه. 
بسـیار مفیـد اسـت قصـه بـرای ایجـاد صبـر و حوصلـه در بچه ها. بـه خصوص 

بچه هـای پرخاشـگر یـا بیش فعـال و اوتیسـم. 

     سميرا سرچمی

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

09135320842-09132794372

آگهي مناقصــه عمومـــي 
شمــاره  1400/54/ع

شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد » خرید، نصب و راه اندازی سوییچ های 
شبکه CISCO « مجتمع خود را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پیمانکار واجد شرايط و دارای 
گواهی شورای عالی انفورماتیك در رشته های مرتبط و با رتبه حداقل 3 واگذار نمايد. لذا متقاضیان 
مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الکترونیکي WWW.GEG.IR  مراجعه و اسناد مذكور 
را از بخش مناقصه و مزايده دانلود نمايند. مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز دوشنبه مــورخ 
1400/9/1 در محــل دفتركمیسیون معـامالت مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مركزی تهران مي باشد. 

ضمناً بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه روز سه شنبه مورخ 1400/8/25 مقرر شده است. 
شركت معدني و صنعتي گل گهر در رد يا قبول هر يك از پیشنهادات بدون نیاز به ذكر دلیل و بدون 

جبران خسارت مختار مي باشد.

                       كمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر 
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سيد محمد رضوی نسب،مدير غذا و داروی دانشکده علوم پزشکی سيرجان  گفت: طی 
گزارش های رسيده و در جريان بازرسی های بازرسان اداره غذا و دارو دانشکده از عطاری های 
سطح شهر، در يکی از عطاری ها مقداری داروی دست ساز ترک اعتياد به شکل کپسول و ديگر 
دارو های دست ساز مشابه آن کشف و تمامی آن ها به علت غيربهداشتی و غيرمجاز بودن ضبط 
و جمع آوری شدند. او افزود: هرگونه انجام خدمات درمانی مانند؛ حجامت، زالودرمانی و ... در 

عطاری ها، دخالت در امر درمان بوده و کامال غيرقانونی است.  

دارو های دست ساز 
ترک اعتیاد جمع 

آوری شدند

 بارش های کرمان ۷۱ درصد بیش تر شد 
فردای کرمان: معاون آب و آبفای وزير نيرو می گويد بارش های سه روز گذشته در برخی استان ها مانند کرمان، درصد بارندگی را نسبت به متوسط 
5۲ ساله که معيار اصلی در مقايسه ی بارش است، افزايش داده است. به گفته  ی وی، در 45 روزی که از سال آبی جديد )ابتدای مهر ۱400 تا انتهای 
شهريور ۱40۱( می گذرد، بارندگی ها در استان  کرمان 7۱ درصد نسبت به متوسط 53 ساله ی اخير افزايش يافته است.  قاسم تقی زاده خامسی ۱7 
آبان ماه با بيان اين که بارندگی های سه روز اخير، تأثير محدودی در متوسط بارش کل کشور داشتند، بيان کرد: »اثر اين بارندگی ها در ورودی سدهای 

کشور که حدود 50 درصد آب شرب را تأمين می کنند، يک درصد بيشتر نبوده است«.

از  بگذاری شمال و جنوبش  پای  دياری که  و  به هر شهر 
هر لحاظی فرق بسيار دارد و فاصله ی طبقاتی اش را به عينه 
می بينی حتی نيمکت های بوستان جنوب و شمال  يک شهر 

با هم تفاوت بسيار دارد.
اما سيرجان از معدود شهرهايی است که فاصله ی طبقاتی  
فقط در سبک معماری و مواد اوليه ی ساخت ساختمان هايش 

حس می کنی.
اگر جنوب شهر با آجر  يزد ساختمانی  يک طبقه ساخته اند 
چند  بنای  در  را  سنگ ها  لوکس ترين  شهرش  باالی  اما 

طبقه اش به کار برده اند.
هيچ  سيرجان  شهری  مبلمان  نشويم،  دور  مطلب  از  خب 
گاه باال و پايينی شهر و فاصله طبقاتی جامعه را نشان نداده 

است.
همان  شهر  پايين  کوچه های  و  آسفالت  ديگر  عبارتی  به 
آسفالت و کوچه های باالی شهر است، علف های هرز ميادين، 
تفاوتی  شهر  باالی  در  غيره  و  لچکی ها  بوستان ها،  بلوارها، 
شهردار  که  می رسد  نظر  به  اينگونه  و  ندارد  شهر  پايين  با 
يک  هميشه   و  نمی کرده  نگاه  بهمان  چشمی   دو  مستعفی 
چشمی نگاه مان کرده و نتيجه اين شده است که شهر از هر 

نظری  يکدست کمبود دارد.

شهر  ظاهری  نابسامان  اوضاع  از  چه  هر  پنجم  شورای  در 
نوشتيم آن ها که بايد نمی خواندند، خواندند. آن ها که کاری 
از دست شان بر می آمد نه خطی از حرف رسانه ها خواندند 

و نه شنيدند.
به  کاری  اينقدر  منظر  سيما  سازمان  زيباسازی  بحث  در 
قابل  بودجه ی  نه  که  نداشتند  شهر  اين  زشتی  و  زيبايی 

توجهی  و نه فرد کاردانی به آن راه يافت.
هيچ يک از اعضای اين سازمان در رشته های هشتگانه هنر 
تحصيالت نداشتند و براساس ميل باطنی و نه سواد بصری 
غير  افراد  طريق  از  بی اصالت  المان های  سفارش  به  دست 

کاردان زدند.
کاش به جا ی ۵ المان،  یک المان حرفه ای می ساختند

می گويد:  سيرجانی  هنر  رشته ی  التحصيالن  فارغ  از  يکی 
خوب  و  حرفه ای  المان  المان،  يک   5 جا ی  به  کاش  ای 
سازمان  می دهد:  ادامه  او  بيايد.  چشم  به  تا  می ساختند 
تا جيبش  کرد  مختلف خرج  در قسمت های  را  هزينه هايی 
خالی شد و هيچ کار مفيدی که به چشم بياد صورت نگرفت.

درحد  خوب  جشنواره ی  دو  می توانستند  بودجه ها  اين  با 
استان  يا کشوری اجرا کنند تا هم هنرمندان شهر تکانی به 

خود بدهند هم مثل کرمان کارهای خوبی اجرا شود.
مقايسه کرمان نسبت به سيرجان درست نيست ولی توجه 
که شود می بينيم کرمان سالی دوتا کار خوب انجام می دهد 

اول  دوسال  چون  هستند  راضی  کارها  اين  از  مردمش  که 
شهر  هرسال  سوم  سال  از  می ماند  روح  بی  شهر  و  سخته 
شکل جديدی به خود می گيرد و بعد  پر از آثار هنری قابل 

قبول بيننده می شود.
تا  برنامه ريزی شود  کار  پايه  از  بايد  اين هنرمند می گويد: 
زمانی که به برداشت برسد ولی در چهارسال گذشته فقط 
درجا زديم  به جای کاشت و االن در حالت سرمازدگی اين 
چهارسالی که کاری نکرده ايم هستيم و تا دوسال محصولی 

برای برداشت نداريم.
بزودی با مشارکت هنرمندان المان شهری می سازیم

رييس سازمان سيما، منظر و فضای سبز شهری به سخن 
تازه می گويد: سازمان سيما، منظر و فضای سبز شهرداری، 
طراحی  زيباسازی  کميته  و  ارتباطات  مديريت  همکاری  با 
و مشارکت  فراخوان  از طريق  را  المانهای شهری  و ساخت 

هنرمندان برگزار خواهد کرد.
پورمهدی می گويد: اين سازمان در حال حاضر کاشت گل 
در رفيوژ بلوارها، فالورباکس ها، ميادين و لچکی های سطح 
ضمنا  داشت.  خواهد  ادامه  روند  اين  و  نموده  آغاز  را  شهر 
احيا و درختکاری چندين بوستان و پارک نيز در دستور کار 

سازمان می باشد.
او می افزايد: سازمان سيما و منظر قرار است فراخوانی جهت 
با مشارکت هنرمندان  نوروزی  المان های  طراحی و ساخت 

جهت  منتخب  آثار  فراخوان  اين  طی  که  کند  بومی برگزار 
اجرا معرفی خواهند شد.

هنرمندان  حضور  از  فراخوانی  طی  سازمان  اين  همچنين 
جهت نقاشی ديواری و ديوارنگاری بهره مند خواهد شد و 
ديوار  عنوان  عمومی با  روابط  همکاری  با  مسابقه ای  بزودی 
برنامه هايی  شهرداری  و  کرد  خواهد  برگزار  شهر  نگاره های 
منظر  زيباسازی  و  نوروز  از  استقبال  مراسم  زمينه  در  ويژه 

شهری و هنرمندان فرهنگسرای شهرداری خواهد داشت.
حال با تغييرات اساسی در شهرداری و پيگيری های شهردار 
محالت  در  وآمدش  رفت  از  که  شهر  آبادانی  برای  جديد 
االن  تا  که  شهرداری  افزود:  وی  است.  پيدا  شهر  حاشيه ی 
نشين  ميز  پشت  که  است  داده  نشان  اندک  مدت  همين 
کار  شهر  دل  در  سازمان هايش  همه ی  پای  به  پا  و  نيست 

می کند.
رييس سازمان سيما، منظر و فضای سبز شهری در ادامه 
افراد کاردانی را به سازمان سيما، منظر و  اينکه چه  افزود: 
نوروز تحمل  تا  بايد حداقل  فضای سبز شهری آورده است 

کرد و ديد.
 به عنوان يک فارغ التحصيل رشته ی هنر و نه به عنوان  يک 
توقع مان  شهر  اين  هنرمندان  از  جمعی  همراه  به  خبرنگار 
کرمان  شهر  مانند  به  حداقل  نوروز  آستانه  در  که  می رود 
شهرنگاری  بخش های  در  نوبهار  شهری  هنرهای  ساالنه 

مانند نقاشی بر روی تخم مرغ های نوروزی و نقاشی بر روی 
بوم های نامتعارف و کافوهای تلفن.

و در بخش شهرآرايی از نمادهای نوروزی، حجم های ماندگار 
شهری و چيدمان محيطی و آذين بندی، از توانمندی های 
شود.  استفاده  بومی سيرجان  التحصيالن  فارغ  و  هنرمندان 
قطعا از دل اين جشنواره های کوچک المان های قابل توجهی 
برای تغيير چهره ی نازيبا شهر بيرون می آيد و به دل مردم 

اميد دوباره ای می بخشد .
جديد  شهردار  شايسته ی  و  جا  به  انتخاب  از  مردمی که 
به سوابق کريمی پور دلبسته  خرسند هستند و هوشمندانه 
اند. اما ای کاش می شد ساير مديران شهری را نيز به طرق 
مشابه هر چهار سال  يکبار تغيير داد تا اقال اميد به تغيير در 
مشکالت شهری هر چهار سال يکبار در دل مردم زنده شوند.

کنيد  دقت  که  سيرجان  رسانه های  مجازی  فضای  به 
نه  و  دارد  آسفالت  نه  است.  پر گاليه  اين شهر  می بينيد که 
شهرک های  مانند  اش  مسکونی  شهرک های  و  روشنايی 
سبز  فضاهای  و  است  شده  ترسناک  فيلم های  متروکه 
قاآنی  و  عباسپور  دکترصادقی،  مثل  مهمش  بلوارهای 
علفزاری بيش نيست.  مسوولين بدانند ما در آستانه ی نوروز 
برای اين شهر با اين قدمت و غنا رنگ آميزی جداول، کاشت 
بلکه  نمی خواهيم  و غيره  رنگی  پرچم های  تعويض  بو،  شب 

کاری اساسی و هنرمندانه در شان مردمش مطالبه داريم.

رییس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهر خبر داد:

نوروز امسال چهره شهر عوض می شود
     معظمه صادقی

۵۰۰ هزار نفر دیگر باید واکسن بزنند 
تا استان کرمان ایمن شود

  عکس ها: سید محسن فروزنده

آگهی مزایـده عمومـی 

شماره 1400/03/ع
شرکت نگین گهر خاورمیانــه در نظر دارد ضايعات و اقالم مستعمل خود را از طريق آگهی به فروش 
برساند، لذا از متقاضیان محترم درخواست می گردد قیمت پیشنهادی خود به شرح جدول ذكر 

شده در پاكت ُمهرموم شده تا تاريخ 1400/08/27 به آدرس ذيل ارسال نمايید.

 نام و نام خانوادگی:                                                  شماره تماس:

قيمت پيشنهادی )ریال(شرحردیف

آلومینیوم خشك و نرم1

آلومینیوم  درهم2

رادياتور معمولی3

مس4

آهن5

بشکه روغنی و سالم6

بشکه ضايعاتی و ضربه ديده7

فیلتر8

برنج9

پالستیك10

سر مته حفاری11

آدرس: سیرجان- كیلومتر 60 جاده شیراز، شركت سنگ آهــــن گهـــر زمیـــن معـــدن 3، 
شركت نگین گهر خاورمیانه، واحد امور قراردادها و كمیسیون معامالت

0 تماس حاصل نمايید. 9 1 2   5 0 3   8 1 1 5 جهت دريافت اطالعات بیشتر با شماره 



ویترین آخر

روزنامه جمهوری اسالمی نوشت: درجا زدن در مبحث 
يک  ست.  بيهوده ای  کار  رئيس جمهور،  استانی  سفر های 
رئيس جمهور حق دارد طبق سليقه و تشخيص خود عمل 

کند هرچند ديگران نپسندند.
رؤسای جمهور قبل نيز بالاستثنا به سفر استانی می رفتند 
يک  اگر  داشت.  زياد  و  کم  سفر ها  مقدار  و  ميزان  فقط  و 
رئيس جمهور بيش از ديگران به سفر استانی برود، نبايد به 
اين دليل او را سرزنش کرد کما اينکه اگر يک رئيس جمهور 
اصلی  کار  و  باشد  داشته  اعتقاد  کمتر  سفرهائی  چنين  به 
خود را انجام امور ستادی و برنامه ريزی و نظارت بداند، او 
را هم نبايد سرزنش کرد. امروز کشور ما با مسائل مهم تری 
مواجه است که بايد روی آن ها متمرکز شد و با انسجام و 
هماهنگی و همدلی، مشکالت و عوارض منفی ناشی از آن ها 
را برطرف کرد. بخشی از اين مشکالت عبارتند از باال بودن 
نرخ تورم، فقدان سرمايه گزاری، فرار نخبگان، باال بودن نرخ 
بيکاری، کسری بودجه، عدم تعادل تراز بازرگانی، مشخص 
لوايح  بالتکليفی  تحريم ها،  وجود  برجام،  تکليف  نبودن 
FATF، معيشت مردم و مسائل مهم استراتژيک منطقه که 
از اهميت زيادی برخوردارند. اينکه کسانی تالش کنند اين 
از کنار  و  نمايند  قلمداد  افتاده  پا  اموری پيش  را  معضالت 
آن ها با بی تفاوتی عبور کنند يا وعده بدهند که می توانيم به 
راحتی آن ها را حل کنيم، مردم را سرگرم کردن و کشور را 

به طرف بحران اقتصادی بيشتر سوق دادن است.
عده ای هم که با عبارات همراه با کوچک نمائی معضالت 
موجود درصدد هستند تحريم ها را کم اهميت جلوه دهند و 
نقش بالتکليفی برجام و FATF در بحران اقتصادی کشور 
و وضعيت نامطلوب معيشت مردم و بيکاری و تورم را ناديده 
توجيه  برای  که  است  کسانی  کار  بدتر،  اين ها  از  بگيرند، 
را  معصوم  پيشوايان  و  دين  پای  مسئولين،  ناکارآمدی های 
به ميان می کشند و تالش می کنند با توسل به قياس های 
و  بايد تحمل کرد  را  اين معضالت  وانمود کنند  مع الفارق، 

ادامه اين وضعيت غيرقابل قبول را بايد طبيعی دانست!
که  زمانی  در  افراد،  همين  که  اينست  تأمل  قابل  نکته 
را  نبودند، همين معضالت  مديران موردنظرشان در قدرت 
چماق می کردند و بر سر مسئولين فرود می آوردند و تمام 
می دانستند.  وقت  مديران  ناکارآمدی  از  ناشی  را  مشکالت 
تغيير  و  رئيس جمهور  اسم  تغيير  که  می دانند  قطعاً  آن ها 
افراد همکار با او نمی تواند معضالت اساسی کشور که بحران 
اقتصادی از آن ها ناشی شده است را حل کند. نوع نگاه به 
سياست های بنيادی است که کشور را دچار اين مشکالت 
و  اقتصادی  بحران  نکنند،  تغيير  سياست ها  اين  تا  و  کرده 

بيکاری و دشواری معيشت مردم پابرجا خواهند بود.

رئيس کميسيون  پورابراهيمی  و سيما، محمدرضا  از صدا  نقل  به   مهر: 
اقتصادی مجلس با حضور در يک برنامه تلويزيونی اعالم کرد: کميته مالياتی 
عايدی  بر  ماليات  بر روی موضوع  را  کار خود  اقتصادی مجلس  کميسيون 
آينده  ماه  بينی می کنيم ظرف يک  پيش  و  است  اتمام رسانده  به  سرمايه 
مالياتی جديد در کشور  پايه  را که  بر عايدی سرمايه  ماليات  بتوانيم طرح 

محسوب می شود، به صحن علنی برسانيم.

       گوناگون

ماليات بر عایدی سرمایه در راه است

عليرغم  نوشت:  یزد  آفتاب  روزنامه 
کشور،  مديريت  در  ضعيف  عملکرد 
ناکارآمد  مديران  انتصاب  متاسفانه 
و  خالقيت  ايجاد  دارد.  ادامه  همچنان 
که  دانا  افراد  انتخاب  اساس  بر  نوآوری 
در نهايت منجر به رضايت ملت می شود، 
مديريت  طراحی  نيست.  سخت  آنچنان 
و  مردم  عالقه  مورد  اينکه  برای  کشور 
آنان  نيازهای  کردن  برطرف  راستای  در 
مديريت  نيست.  غير ممکن  امری  باشد، 
باپاسخگويی  همراه  جامعه  به  خدمت  و 
اگر به دقت طراحی و نهادينه نشود بطور 
کشوررا  و  شده  شکست  به  منجر  حتم 
متاسفانه  کرد.  خواهد  روبرو  مشکل  با 
از  شکست  قبول  و  تحمل  فرهنگ عدم 

ويژگی های مهم مديران ناتوان است.
کشور  بر  حاکم  حساس  شرايط   
بی لياقتی  ندارد،  شکست  ديگرتحمل 
استانداردهای  نهايت  ودر  نمی تابد  بر  را 
برای  را  بااليی  العاده  فوق  عملکرد 
بهترين  و  می کند  طلب  مديريتی  حوزه 
کشوررا  اداره  برای  ممکن  استعدادهای 

ضروری می داند.
برآورده  را  انتظارات  که  مديرانی   
يک  شوند.  گذاشته  کنار  بايد  نمی کنند 
فوق  عملکرد  دقيق  مديريت  سيستم 
کشوری  هر  می تواند  که  دارد  ای  العاده 
سازنده  و  جديد  نقش های  سمت  رابه 
وقتی  است،  بار  غم  بسيار  دهد.  سوق 
خانواده  يک  همانند  مديريتی  فرهنگ 
می شود و بنابراين اخراج افراد در چنين 
سيستمی چيزی نيست که راحت با آن 
ايجاد مدل های  برای  بيايند. تالش  کنار 
جديد فن آوری در مديريت فقط با دانش 

و يادگيری مستمر امکان پذير است.
و  تلخ  رويدادهای  اتفاق  به  اکثريت 

مجريه  قوه  مديريت  عرصه  در  شکست 
ناشی از طراحی های کم فکر، تحليل های 
نادرست، عدم شفافيت وعدم توانايی است 
متولد  فساد  و  بی اخالقی  درونش  از  که 
تصميمات  سخت  شرايط  در  می شود. 
ارشد  مديران  و  نمی شود  گرفته  بزرگ 
انتظارات را به طور واضح و منظم پاسخ 
که  مديرانی  حفظ  و  انتصاب  نمی دهند. 
و  برای مردم  ندارند  قبولی  قابل  کارنامه 

جامعه و کشور خطرناک هستند.
می شود  ديده  مديريتی  کمتر  در   
استراتژی،  طراحی،  فلسفه  مورد  در  که 
بيشتر و رضايت  بهره وری  يا  مفروضات 
ملت سخن بگويد و متاسفانه اگر مديری 
قرار  تاز  و  تاخت  مورد  باشد  چنين 
می گيرد. ايجاد فرهنگ بحث و گفتگوی 
که  وزارتخانه هايی  در  صريح  انتقادی 
ضرورت  يک  نيستند،  مردم  قبول  مورد 
و نياز ملی است. يکی از راه های تشويق 
اين نوع فرهنگ اين است که مديران بايد 
پيشنهادهای  و  ايده ها  از  انتقاد  خواستار 
نتايج ممکن  بهترين  تا  باشند،  خودشان 
آورند.  بدست  را  مردم  و  خود  برای  را 
را  نخبگان  و  مردم  از  کمک  درخواست 

طبيعی بدانند.
شرايط حساس کنونی کشور، ضرورت 
از  بيش  را  مديران  انتخاب  در  بازنگری 
پيش جدی تر کرده است. ايران سرزمين 
نخبگان است، متاسفانه با وجود ظرفيت 
کشور،  در  توانمند  انسانی  نيروی  باالی 
هستيم  رجالی  شاهد  مدت  اين  در  ما 
مردم  حافظه  در  شمايلشان  و  شکل  که 
يک  از  که  مدير  تعدادی  است.  تکراری 
مسند به مسند ديگر به طور مستمر جا 

به جا می شوند. 
خويشاوند  مديران  الگوی  پيامدهای 

و  ناکارآمدی  نخبگان،  به  توجه  وعدم 
می گذارد.  جای  برکشوربر  مخربی  اثرات 
بخصوص  عرصه ها  تمامی  در  نابسامانی 
غلط  مانيفست  نتيجه  اقتصاد  بخش  در 
و بهره گيری از مديران اتوبوسيست. عدم 
بکارگيری رجال متخصص و دلسوز کشور 
به  منجر  نمی رود،  شمار  به  قوت  نقطه 
ثبات کشور نميشود، بلکه پايه های آن را 
متزلزل ميکند. تعيين استراتژی درست و 
منطبق بر منافع ملی و گماردن مديران 

دانا و توانا در قوه مجريه ضروری ست.
اگر به اين واقعيت توجه خاص نشود، 
اوضاع کشور دشوارتر خواهد شد. کارنامه 
تک تک مديران را بررسی کنيد، چيزی 
ازشان در نمی آيد. وضعيت کشور گويای 
اين سخن است. به اينان يک دشت پر از 
و  بعد سنگ  يکسال  بدهيد،  گياه  و  گل 

شن تحويل می گيريد.
 اينان رغبتی به خدمت به مردم ندارند 
و سنگ بر روی سنگی نخواهند گذاشت. 
توانش را هم ندارند. سياست گذاری ها و 
مردم  مطالبات  پاسخگوی  فعلی  مديران 
وتوان سرو سامان دادن به وضعيت کشور 
را ندارند. تاکيد بر انتخاب افراد خاص در 
سطح مديريت کشور، اشتباه استرتژيک 

به شمار می رود.
در  بازدارنده  عامل  نبايد  آدمی  عقيده 
امروز  باشد.  متخصص  افراد  بکارگيری 
ديگر نمی شود در پشت اتاق های تاريک 
مديريت کرد. امروز فقط با تکيه بر آگاهی 
و دانايی و دانش افراد ميشود موفق بود. 
بهره گيری از دانش و تخصص و تکيه بر 
تجربيات  از  استفاده  و  علمی  اطالعات 
کشورها زمينه های الزم را جهت اصالح و 
بهبود سيستم اداری، اقتصادی، اجتماعی 

و فرهنگی کشور را فراهم خواهد کرد.

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

پنجره ای رو به دیوار

 انتصاب دامادها صدای کيهان را هم درآورد
کیهان: انتصاب منسوبين و نزديکان حتی اگر از نظر قانون و شرع مشکل 
به  پاسخگويی  را صرف  و مردم  باشد بی شک هزينه و حوصله دولت  نداشته 
بهانه گيرانی می کند که چيزی برای باختن ندارند. انتخاب سريع مديران ارشد 
استان ها از بين افراد پاک، امين، سفيد و خدمتگزار، و تمرکز بر ترميم خرابی ها 
خواست مردمی است که برای رضای خدا و رهايی از چنگال فريبکاران، به دولت 

و مجلس فعلی رأی داده اند و از دولتمردان انقالبی، اقدام انقالبی می خواهند .

 ایسنا: نماينده مقيم سازمان ملل در ايران گفت: سازمان ملل برای ۱0 هزار 
شغل آسيب ديده از کرونا در ايران هزينه کرده است. کلوديو پورويداس در جلسه 
توانمندسازی زنان سرپرست خانوار، اظهار کرد: همکاری دوجانبه برای حمايت 
از مشاغل آسيب ديده از کرونا ارزشمند است. وی تصريح کرد: بايد با هماهنگی 
دولت ايران پاسخ سريعی به آسيب های ناشی از کرونا داد تا با راهکارهای اقتصاد 

مقاومتی به مشاغل آسيب پذير کمک کنيم.

زوم

 ادامه پارادوکس انتصاب مدیران ناکارآمد

آفتاب  نیوز : سعيد خطيب زاده سخنگوی وزارت خارجه کشورمان گفت : مسير 
بازگشت آمريکا به برجام روشن است. آن ها بايد بپذيرند که به عنوان مقصر 
اصلی وضعيت فعلی از مسيری که رفته اند برگردند. بايد تحريم های ظالمانه ای 
که بعد از خروج آمريکا از برجام اعمال شده يکجا و به صورت موثر برداشته شود 
و تضمين بدهند که هيچ دولتی در آمريکا مجددا دنيا و حقوق بين الملل را به 

سخره نخواهد گرفت و آن ها قانون را زير پا نمی گذارند.

کمک 10 ميليون دالری سازمان ملل به ایران بابت مشاغل آسيب دیده
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انتصاب نظاميان در استانداری ها تقاضای مردم و مجلس بود!
ایسنا: وزير کشور با اشاره به انتصاب سردار شاهچراغی به عنوان استاندار جديد 
قم، ضمن تقدير از عملکرد سرمست، گفت: امروز اين مسئوليت به رزمنده ديگری 
واگذار می شود که اميد می رود به خوبی در اين جبهه به مردم قم خدمت کند.

وی در پاسخ به حواشی اخير مبنی بر انتصاب نظاميان در استانداری های 
کشور، تصريح کرد: حضور سرداران و رزمندگان در مسند استانداری های کشور 

تقاضای مردم و نمايندگان مجلس بود.

چرا عده ای پای معصومین را وسط می کشند؟ 3 شرط ایران برای بازگشت آمریکا به برجام 

م (
دو

ت  
نوب

 ( 
ان

رج
سی

ی 
دار

ـر
شه

ـه 
قص

منا

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

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1400/08/12 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار مناقصه در سایت تا ساعت 18:00 روز پنج شنبـــه 
تاریخ 1400/08/20

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز یکشنبه  تاریخ 1400/08/30
زمان بازگشایی پاكت ها: ساعت 15:00 روز دوشنبه  تاریخ 1400/09/01 

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

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

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه مصالح و احداث دیوار
 و اتاقک نگهبانی مجتمع سازمانی و ترمیم دیوار سطح شهر

و  مصالح  مختصر:تهیه  )شرح  خدمات  عمومی  مناقصه  دارد  نظر  در  سیرجان  شهرداری 

شماره  به  شهر(  سطح  دیوار  ترمیم  و  سازمانی  مجتمع  نگهبانی  اتاقک  و  دیوار  احداث 

2000005674000084 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
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کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس  درگاه سامانه تدارکات 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1400/08/12 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار مناقصه در سایت تا ساعت 18:00 روز پنج شنبـــه 
تاریخ 1400/08/20

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز یکشنبه  تاریخ 1400/08/30
زمان بازگشایی پاكت ها: ساعت 14:35 روز دوشنبه  تاریخ 1400/09/01 

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

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

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای
 تهیه مصالح و اجرای کارهای فوالدی سطح شهر سال 1400

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات )شرح مختصر:تهیه مصالح و اجرای 

كارهای فوالدی سطح شهر سال 1400( به شماره 2000005674000083 را از طریق سامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

آگهـــی مناقصــه عمومــی

 )دو مرحله ای( شماره 1400/0005/م.ع
شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه در نظر دارد؛

» اجرای سازه بتنی )اسکلت( ساختمان رستوران مجموعه واحدهای اقامتی 

دهکده گردشگری شامل: فونداسیون، ستون، تیر،سقف و... به صورت امانی « 
را از طريق برگزاری مناقصه عمومی  در سطح شهر سیرجان به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرايط 

الکترونیکی  به آدرس  توانند جهت دريافت اسناد مزايده  لذا كلیه متقاضیان می  نمايد.  واگذار 

www.parizpishro.ir مراجعه و اسناد مذكور را از قسمت مناقصه و مزايده دانلود نمايند.

مهلت تحویل پاكات روز دوشنبه مورخ 1400/08/24 در محل دفتر مركزی شركت واقع در سیرجان، 

محله كوی فرهنگیان، بلوار پیروزی، طبقه همکف، آقای نورمندی می باشد. 

شرایط شركت در مناقصــه :

*میزان تضمین شركت در مناقصه : 300.000.000 ریال) سیصد میلیون ريال ( 

در قالب چك تضمینی بانکی / ضمانت نامه بانکی معتبر / واريز وجه نقد به شماره حساب  

10/3309211/2بانك رسالت به نام شركت پاريز پیشرو صنعت توسعه

*اين  شركت در قبول يا رد كلیه يا هر يك از پیشنهادات  به تنهايی بدون احتیاج به ذكر 

دلیل مختار می باشد.

* مدت اعتبار قیمت پیشنهادی دو ماه از تاريخ گشايش پاكت ها می باشد.

*هزينه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

متقاضیان می توانند جهت كسب اطالعات بیشتر و بازدید در روز شنبــه مورخ 1400/08/22 

با شماره 5322  956  0913 )آقای محیاپور( تماس حاصل نمايند.

امور حقوقی و رقارداداهی رشکت اپرزی پیشرو صنعت توسعه


