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 بدی آب و هوای زنان

گزارشی از کمبود برخی اقالم دارویی و آنتی بیوتیک در شهرستان:

کمبود دارو، تالشی برای افزایش قیمت
  رییس سازمان غذا و دارو : در حال حاضر با کمبود داروهای آنتی بیوتیک روبرو هستیم. کمبود سرم هم به دلیل تجویز زیاد پزشکان است.  رییس سازمان غذا و دارو : در حال حاضر با کمبود داروهای آنتی بیوتیک روبرو هستیم. کمبود سرم هم به دلیل تجویز زیاد پزشکان است.

    دکتر داروساز:کمبود دارو به صورت سراسری هست و در کل کشور با کمبود برخی از اقالم دارویی مواجه هستیم.  دکتر داروساز:کمبود دارو به صورت سراسری هست و در کل کشور با کمبود برخی از اقالم دارویی مواجه هستیم.
   نایب رییس انجمن داروسازان ایران: سرم همچنان جزو اقالمی است که کمبود دارد و به صورت سهمیه ای و جیره بندی به داروخانه ها ارایه می شود. چون ذخایر استراتژیک  نایب رییس انجمن داروسازان ایران: سرم همچنان جزو اقالمی است که کمبود دارد و به صورت سهمیه ای و جیره بندی به داروخانه ها ارایه می شود. چون ذخایر استراتژیک 

داروها در ایران به صفر رسیده است.«داروها در ایران به صفر رسیده است.«

کگهر، صدرنشین فروش
 بازار بورس کاال

صفحه 2

خود مشت و مالی و خود بدی

رییس جدید دانشکده علوم پزشکی 
سیرجان شروع به کار کرد
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ویترین

صفحه 6
پیرامون

انتصاب شایسته حضرتعالی به عنوان مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمان که نشان از 
توانمندی و شایستگی شما دارد را صمیمانه تبریک و تهنیت عرض نموده و امیدواریم با 
تعهد و کارآمدی های برجسته ای که دارید منشأ دستیابی هر چه بیشتر به قله های رفیع 

پیشرفت و توسعه در آن مجموعه باشید.
بدین وسیله مقدم شما فرهیخته ارجمند و با تجربه را گرامی داشته و حرکت به سمت 
افق های روشن توأم با سعادت و تداوم توفیقات همکاران شما را از درگاه ایزد متعال 

در مسیر منتهی به کسب رضایت الهی و خدمت صادقانه مسألت داریم.

مدريعاملوهیئتمدريهشرکتتوسعه،عمرانومدرييتمنطقهگلگهر

ل (
 او

ت 
نوب

ن ) 
جا

یر
ی س

دار
ـر

شه
صه 

ناق
د م

دی
تج

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 1401/08/18 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 12:00 روز پنجشنبـه  تاریخ 1401/08/26
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 12:00 روز دوشنبـه  تاریخ 1401/09/07

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 12:30 روز ســه شنبــــه  تاریخ 1401/09/08 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- میدان انقالب، شهرداری مرکزی        تلفن:   5000  4132 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

مدرييتارتباطاتشهرداریسیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای  
خرید سرچراغی

 شهرداری سیرجان در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی

) شرح مختصر؛ خریـــد ســرچراغــی ( 
2001005674000163  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 

آگهي فراخوان شناسایي و ارزیابی شرکت ها
 به شماره 1401/5/ف )تجدید شده(

شرکت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد به منظور

» بومي سازي رابط گیربکس)میل لنگ( پمپ دیافراگمی «
 اقدام به شناسایی و ارزیابی شرکت های سازنده واجد شرایط نماید. 

لذا کلیه متقاضیان مي توانند جهت اخذ اسناد فراخوان شناسایي و ارزیابی شرکت ها و سازندگان به 

آدرس الکترونیکي WWW.GEG.IR  مراجعه و اسناد مذکور را از بخش مناقصه و مزایده دانلود 

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

ساعت 14:00 روز یکشنبه مورخ 1401/08/29 به نشاني دفتر کمیسیون معامالت مجتمع و یا  

دبیرخانه دفتر مرکزی تهران تحویل نمایند. شرکت در فراخوان حاضر و ارسال پاکت هیچگونه حقی 

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

آگهي فراخوان شناسایي و ارزیابی شرکت ها
 به شماره 1401/06/ف 

شرکت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد به منظور

»اجــرای پــروژه های عمرانــی و راه ســـازی «

 خود در محدوده ی شهرستان سیرجان اقدام به شناسایی و ارزیابی شرکت های دارای گواهینامه صالحیت 

پیمانکاری با رتبه حداقل 3 در رشته راه و باند از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نماید. لذا متقاضیان 

مي توانند جهت اخذ اسناد فراخوان به وبسایت این شرکت به نشانی WWW.GEG.IR بخش مناقصه و 

مزایده مراجعه و اسناد مذکور را دانلود نمایند و پاکت خود را که حاوي مدارك خواسته شده جهت شناسایي 

و ارزیابي مي باشد، حداکثر تا ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 1401/08/28 به نشاني دفتر کمیسیون 

معامالت مجتمع و یا  دبیرخانه دفتر مرکزی تهران تحویل نمایند. شرکت در فراخوان حاضر و ارسال پاکت 

هیچگونه حقی جهت ارجاع کار ایجاد نمی نماید.

                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

آگهــي مناقصــه عمومـــي
 شمــاره 1401/46/ع

شرکت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد پروژه » طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی دو دستگاه 
نوار نقالـه در خطوط 1 و2 و3 و چهار دستگـاه هاپـر و بلت فیـدر در خطوط 4 و 5 و6 و 7 مدیریـت فـرآوری« 
خود را از طریق برگزاري مناقصه عمومي به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان مي توانند جهت 
اخذ اسناد مناقصه به وبسایت این شرکت به نشانی WWW.GEG.IR بخش مناقصه و مزایده مراجعه و اسناد 
نمایند. آخرین مهلت تحویل پاکات ساعت  تأمین کنندگان دانلود  مذکور را به همراه فرم پرسشنامه ارزیابي 
14 روز یکشنبه مــورخ 1401/09/06 در محــل دفترکمیسیون معـامالت مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مرکزی 
تهران مي باشد. بازدید از محل اجراي موضوع مناقصه و حضور در جلسه پرسش و پاسخ روز یکشنبه مورخ 
1401/08/29 مقرر شده است. شایان ذکر است فرمت ضمانت نامه های مورد تهیه می بایست عینأ مطابق با 
فرمت ارائه شده در اسناد مناقصه باشد. شرکت معدني و صنعتي گل گهر در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات 

بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد.

                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

آگهي استعالم  عمومي )نوبت دوم ( 
شمـــاره   401/10/س

شرکت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد 
» چکـاپ قلبــی و عروقــی  پرسنل کارفرمــا طبـق نظـر پزشـک طب کـار« 

را از طریق برگزاري استعالم عمومي به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا کلیه متقاضیان 
اسناد  و  مراجعه    WWW.GEG.IR الکترونیکي  آدرس  به  استعالم  اسناد  اخذ  مي توانند جهت 
مذکور و دستورالعمل ارزیابي کیفي و فني  را به همراه فرم پرسشنامه ارزیابي تأمین کنندگان از 
قسمت - مناقصه و مزایده  دانلود نمایند . مهلت تحویل پاکات ساعت 9 الي 14 روز  چهارشنبه 
مــورخ 1401/08/25 در محــل دفترکمیسیون معـامالت مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران 
تمام  یا  یا رد هر یک  و  به ذکر است شرکت معدني و صنعتي گل گهر در قبول  باشد. الزم  مي 

پیشنهادات واصله بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد. 

                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 
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رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی سیرجان گفت: بر اثر سقوط یک دستگاه خودرو پژو از 
روی پل دانشگاه صنعتی سیرجان راننده آن در دم جان باخت.یک دستگاه خودرو سواری 
پیش از ظهر امروز به دلیل انحراف از مسیر اصلی در محدوده شهری محور سیرجان به 
نجف شهر از روی پل دانشگاه صنعتی سیرجان به پایین سقوط کرد و راننده آن دردم 
جان باخت.سرهنگ سید مجتبی شهیدی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی سیرجان 
علت حادثه را عدم توانایی در کنترل خودرو توسط راننده عنوان کرد و گفت: در این 
حادثه تنها خانم ۲۱ ساله که سرنشین و راننده این سواری پژو۴۰۵ بود در دم جان باخت.   

سقوط خودرو از پل 
یک کشته برجای 

گذاشت

خبــر
سکه و طال کاهشی شدسکه و طال کاهشی شد

تا ساعت ۱۱:۳۰ سه شنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۱، دالر در بازار آزاد بدون تغییر نسبت به دیروز، ۳۶ هزار و ۶۰۰ تومان مبادله 
می شود. یورو با رشد ۶۰۰ تومانی، با قیمت ۳۶ هزار و ۶۰۰ تومان عرضه می شود. همچنین قیمت دالر صرافی ملی، ۲۹ هزار 
و ۱۱۲ تومان اعالم شد. از بازار سکه و طال هم خبر رسید که سکه امامی با کاهش ۶۸ هزار تومانی، به رقم ۱۶ میلیون و 
۴۰۰ هزار تومان رسید. در همین حال، هر گرم طالی ۱۸ عیار نیز با افت ۴ هزار  تومانی، به قیمت یک میلیون و ۴۸۴ هزار 

تومان فروخته شد. همچنین هر اونس طال در بازار جهانی، یک هزار و ۶۷۰ دالر و ۶۶ سنت معامله شد.

دکتر رضوی نسب: از مهم ترین برنامه 
دانشکده،  برای  شده  بینی  پیش  های 
ارتقا به واحد دانشگاهی و احداث پردیس 
دانشکده علوم پزشکی سیرجان در شهر 
موفقیت  محمدی:  است.دکتر  سیرجان 
های دانشکده مرهون تالش های تمامی 

پرسنل و کادر درمان است.
به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم 
درمانی  بهداشتی  خدمات  و  پزشکی 
طی   ۱۴۰۱ آبان   ۱۷ امروز  سیرجان؛ 
مراسمی در سالن اداره ارشاد شهرستان 
نسب  رضوی  علی  سید  دکتر  سیرجان، 
علوم  دانشکده  جدید  رییس  عنوان  به 
درمانی  بهداشت  خدمات  و  پزشکی 
دکتر  از  را  خود  انتصاب  حکم  سیرجان 
مهدی احمدی نژاد رییس دانشگاه علوم 

پزشکی کرمان دریافت کرد.
در این مراسم که با حضورحجت االسالم 
شهرستان،  موقت  جمعه  امام  حیدری 
سیرجان،  ویژه  فرماندار  یعقوبی  دکتر 
سرهنگ دستوری فرمانده سپاه مقاومت 
قضایی،  مسوولین  از  جمعی  سیرجان، 
گل  صنعتی  و  معدنی  منطقه  و  شهری 
کادر  از  کثیری  جمع  و  سیرجان  گهر 
شد  برگزار  پرستاران  و  پزشکان  درمان، 
دکتر  ساله  چند  و  ارزنده  زحمات  از 
ریاست  سمت  در  محمدی  غالمعباس 
دانشکده علوم پزشکی سیرجان قدردانی 

شد.
کوتاهی  سخنان  طی  محمدی  دکتر 
تمامی  ساله  چند  و  چندین  زحمات  از 
دوران  در  درمان  کادر  و  پرسنل 
های  تالش  و  کرد  قدردانی  مسوولیتش 

را  درمان  کادر  روزی  شبانه  و  مضاعف 
ستود.

دکتر رضوی نسب نیز در سخنانی گفت: 
یکی از مهم ترین برنامه های پیش بینی 
دانشکده  این  ارتقا  دانشکده،  برای  شده 
دانشکده  پردیس  احداث  و  دانشگاه  به 
در شهر سیرجان است و از همین امروز 
و  محترم  فرماندار  های  مساعدت  با  و 
پیگیری  جّدیت  با  مهم  این  مسوولین، 

خواهد شد.
دکتر مهدی احمدی نژاد رییس دانشگاه 
علوم پزشکی کرمان در این مراسم گفت: 
مردم  آحاد  برای  درمان  کادر  زحمات 
شناخته شده است و نیاز به تعریف ندارد.

علی  زحمات  این  افزود:  ادامه  در  وی 
کووید  گیری  همه  دوران  در  الخصوص 
بوم  و  مرز  این  و  تاریخ  پیشانی  بر   ۱۹

خواهد درخشید.
تصویری  کلیپی  است  ذکر  شایان 
ازگزارش عملکرد معاونت های دانشکده 
صدور  ابتدای  از  سیرجان  پزشکی  علوم 

بهداشت،  وزارت  توسط  رسمی  مجوز 
درمان و آموزش پزشکی نیز توسط واحد 
تدوین  و  تهیه  دانشکده  عمومی  روابط 

شده بود که برای حضار پخش شد.

با حضور رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان؛

رییس جدید دانشکده علوم پزشکی سیرجان شروع به کار کرد
کالهبرداری میلیونی زن دعانویس از شهروند کرمانی

زن جوانی که با شگرد بارگذاری پُست ها و مطالبی با مضمون فالگیری، دعانویسی، 
فروش مهرۀ مار و ... در اینستاگرام، در قبال دریافت مبلغ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون 
ریال اقدام به تجویز دعا برای یک خانم کرمانی کرده و پس از دریافت وجه، ارتباط 

خود را با او قطع کرده بود، توسط پلیس فتا دستگیر شد.
به گفتۀ رئیس پلیس فتا استان کرمان، این زن کالهبردار ۳۰ ساله، ساکن یکی از 
استان های غربی کشور است.سرهنگ محمدرضا رضایی توضیح داد: »در پی وصول 
رمالی،  قالب دعانویسی،  پیرامون کالهبرداری در  از یک خانم ۳۸ ساله  پرونده ای 
سحر و جادو در شبکۀ اجتماعی اینستاگرام، موضوع به صورت ویژه در دستور کار  
پلیس فتا قرار گرفت«.وی افزود: »در این پرونده، شخصی در فضای مجازی با شگرد 
بارگذاری پست ها و مطالبی با مضمون فالگیری، دعانویسی، فروش مهرۀ مار و ... در 
قبال دریافت مبلغ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال اقدام به تجویز دعا و مواردی از 

این قبیل کرده و پس از دریافت وجه، ارتباط خود را با شاکی قطع می کند«.
رضایی ادامه داد: »با اقدامات فنی و تحقیقات خاص پلیسی، متهم خانمی ۳۰ ساله 
در یکی از استان های غربی مورد شناسایی و دستگیری قرار گرفته و تحویل مقام 

قضایی شد«.

سارقان زورگیر مناطق شمال و شرق کشور در سیرجان دستگیر شدند
۴ زن و مرد سارق که پس از زورگیری و سرقت در استان های خراسان رضوی و 
مازندران به سمت کرمان متواری شده بودند هنگام عبور از محور سیرجان-کرمان 
شناسایی و دستگیر شدند.سرهنگ امیرسبتکی ،فرمانده انتظامی سیرجان گفت: در 
پی اعالم مرکز فرماندهی و کنترل پلیس استان مبنی بر اینکه چند نفر پس از انجام 
چندین مورد زورگیری و سرقت در قالب مامور در شهر هایی از استان های خراسان 
در  ویژه  صورت  به  موضوع  اند،  شده  متواری  کرمان  سمت  به  مازندران  و  رضوی 
دستور کار قرار گرفت.وی افزود: در همین راستا ماموران کالنتری  هماشهر هنگام 
شناسایی  را  نظر  مورد  متهمان  سیرجان-کرمان  محور  عبوری  خودرو های  کنترل 
و خودروی آنان را متوقف کردند که در این رابطه ۲ زن و ۲ مرد دستگیر و برای 
انجام تحقیقات تکمیلی و کشف سرقت های ارتکابی به پلیس استان خراسان رضوی 

تحویل شدند.

دستگیری 2 سارق احشام در سیرجان
فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان از شناسایی و دستگیری ۲ سارق و کشف ۳۹ 
راس احشام سرقتی به ارزش ۲ میلیارد ریال خبر داد.سرهنگ مرتضی امیرسبتکی 
گفت:در پی وقوع چند فقره سرقت احشام به صورت زورگیری و تهدید از شهروندی 
در یکی از روستا های شهر هماشهر شهرستان سیرجان، بررسی موضوع در دستور 
کار پلیس قرار گرفت.او افزود: ماموران انتظامی کالنتری هماشهر با انجام اقدامات 
تخصصی و بررسی های میدانی ۲ متهم دخیل در این سرقت ها را شناسایی و آنان 
انتظامی  کردند.فرمانده  دستگیر  گاهشان  مخفی  در  غافلگیرانه  عملیات  دو  در  را 
معرفی  ضمن  موجود  مدارک  و  اسناد  با  مواجهه  در  سارقان  این  گفت:  سیرجان 
یک باند سرقت به عنف مرتبط با خود به دو فقره سرقت احشام به تعداد ۳۹ راس 
گوسفند به ارزش ۲ میلیارد ریال اعتراف کردند و احشام مکشوفه تحویل مالباختگان 

شد. 

   اخبار حوادث

توقیف  از  سیرجان  انتظامی  فرمانده 
هزار   ۳۰ حامل  تانکر  دستگاه  یک 
لیتر گازوییل قاچاق با پلمب و مدارک 

جعلی در این شهرستان خبر داد.
به  و  ایرنا  شنبه  سه  روز  گزارش  به 
کرمان،  پلیس  خبری  پایگاه  از  نقل 
افزود:  امیرسبتکی  مرتضی  سرهنگ 
کاالی  قاچاق  با  مبارزه  دایره  مأموران 
پلیس آگاهی هنگام کنترل خودروهای 
بندرعباس  به  -سیرجان  محور  عبوری 
یک دستگاه کامیون نفتکش عبوری را 

به منظور بررسی متوقف کردند.
در  پلیس  ماموران  داشت:  اظهار  وی 

دارای  که  کامیون  یک  این  از  بازرسی 
 ۳۰ بود  جعلی  های  پلمب  و  مدارک 
در  و  کشف  قاچاق  گازوئیل  لیتر  هزار 
این رابطه سه متهم را که قصد داشتند 
این محموله را در قالب کاالی مجاز به 
دستگیر  کنند،  منتقل  کشور  از  خارج 

کردند.
به  اشاره  با  سیرجان  انتظامی  فرمانده 
شهرستان  این  پلیس  مضاعف  تالش 
هدر  و  کاال  قاچاق  با  مقابله  زمینه  در 
کرد:  تصریح  ملی  های  سرمایه  رفت 
سوخت های قاچاق به شرکت نفت این 
تشکیل  با  متهمان  و  تحویل  شهرستان 

پرونده به منظور سیر مراحل قانونی به 
مرجع قضایی معرفی شدند.

در  سوخت  قاچاق  ایرنا،  گزارش  به 
با  همجواری  علت  به  کرمان  استان 
فاحش  تفاوت  و  مرزی  های  استان 
مرزها  سوی  آن  با  سوخت  قیمت 
این درحالی است  دارد.  ادامه  همچنان 
که بخشی از این سرمایه ایرانیان برای 
به  خودشان  زعم  به  ای  عده  آنکه 
سودهای کالن دست یابند، ارزان به آن 

سوی مرزها ارسال می شود.
در  سوخت  قاچاق  به  مربوط  سوانح 
استان کرمان باالست به طوری که هراز 

چندوقتی خبرهای سوانح این خودروها 
و مرگ عامالن قاچاق شنیده می شود.

ایجاد  جمله  از  مختلفی  های  طرح 
محدودیت در برداشت روزانه بنزین در 
جنوب و شرق استان کرمان از چندماه 
اخیر اجرایی شده و امید می رود که با 
اجرای طرح های کارشناسی هم زمینه 
یابد و  برای قاچاق کاهش  درز سوخت 
قاچاق  کار  در  که  شهروندان  سایر  هم 
به جایگاه  مراجعه  برای  نیستند  دخیل 
طوالنی  های  صف  در  سوخت  های 

معطل نمانند و اذیت نشوند.
گویند  می  متولی  مسئوالن  که  آنطور 

سوخت  درز  مهم  منفذهای  جمله  از 
کارت های آزاد جایگاه هاست که طی 
ها  کارت  این  از  استفاده  اخیر  چندروز 
از ساعت ۲۲ تا ۶ بامداد استفاده از آنها 
در جنوب و شرق استان کرمان ممنوع 

شده است.
ها  دوربین  نظارت  و  رصد  همچنین 
برای سوختگیری  روی خودروهایی که 
به جایگاه های عرضه مراجعه می کنند 
برای شناسایی افرادی که در روز چند 
سوخت  دریافت  برای  هرروز  یا  نوبت 
کرمان  استان  در  کنند  می  مراجعه 

تشدید شده است.

زیادی  تعداد  است که  بازار منسجمی  کاال  بورس 
می کنند.  عرضه  را  خود  کاالی  عرضه کنندگان،  از 
بررسی های  از  پس  مربوطه  کاالی  بازار،  این  در 
کارشناسان  توسط  قیمت گذاری  و  کارشناسی 
این  می شود.در  عرضه  خریداران  به  کاال،  بورس 
مانند  نشده  فرآوری  و  خام  کاالهای  معموالً  بازار 
می شوند.  دادوستد  و....  برنج  گندم،  پنبه،  فلزات، 
یکی از مزایای این بازار، حضور نهادهای نظارتی و 
تولیدکنندگان،  تمامی  که  است  بازار  تنظیم کننده 
مصرف کنندگان و تجار کاال با حضور این نهادها، از 
مزایای قوانین و مقررات حاکم بر بورس برخوردار 
می شوند.بررسی روند پیدایش و تکامل بورس های 
کاال در جهان حاکی از آن است که این گونه بازارها 
در عرصه اقتصاد کشورها از قرن ۱۹ به بعد در پی 
و  اقتصادی  نیازمندی های  از  برخی  به  پاسخ گویی 
در  موانع  و  تنگناها  برخی  رفع  موارد  بسیاری  در 

بازار کاالهای مختلف بوده است.
شکل   در  سنتی  بازارهای  نارسایی های  واقع  در 

قیمت  کشف  در  شفافیت  عدم  و  کاذب  نوسانات 
از  معامله گران  برای  الزم  تضمین های  فقدان  و 
در  کاالیی  بورس های  راه اندازی  دالیل  مهم ترین 
شرایطی  چنین  است.در  بوده  جهان  کشورهای 
ابزارهای  از  استفاده  و  کاالیی  بورس های  وجود 
سازمان یافته  نظام  یک  آمدن  پدید  به  مشتقه 
مختلف  کشورهای  در  کاالها  توزیع  و  دادوستد 
بازارهای جهانی را برای  منجر شده و راه ورود به 

کشورها تسهیل کرده است.
بازاریابی  و  پذیرش  مدیریت   ۱۴۰۰ تیرماه  در 
ای  اطالعیه  صدور  با  ایران  کاالی  بورس  شرکت 
سنگ  شرکت  آهن  سنگ  کنسانتره  پذیرش  از 
آهن گهر زمین در بازار اصلی این بورس خبر داد. 
شرکت  از  یکی  عنوان  به  زمین  گهر  اساس  براین 
از شرکت هایی چون گل  بزرگ معدنی پس  های 
را  خود  کنسانتره  پارسیان،  اپال  و  چادرملو  گهر، 
در بورس پذیرش و عرضه شد.و حاال در آبان ماه 
سال ۱۴۰۱ خبرهای خوشی از بازار بورس کاالی 

این است که کگهر،  ایران مخابره شده است. خبر 
بازار بورس کاال شد سنگ آهن  صدرنشین فروش 
مس  صنایع  ملی  و  خوزستان  فوالد  زمین،  گهر 
بیشترین  آبان  نخست  هفته  برتر  شرکت   ۳ ایران 
فروش بازار فیزیکی بورس کاالی ایران را به خود 

دادند.  اختصاص 
در  را  کاال  بورس  برترین های  ایران  کاالی  بورس 
براساس  آبان(   ۶ به  )منتهی  آبان  نخست  هفته 
اعالم  فیزیکی  بازار  در  شرکت ها  فروش  ارزش 
کرد. جزییات رتبه بندی جایگاه شرکت ها از لحاظ 
زمین  گهر  آهن  سنگ  است:  زیر  شرح  به  فروش 
کنسانتره  و  گندله  تن  هزار   ۴۷۰ معامله  ثبت  با 
سنگ آهن به ارزش بیش از ۱۳۲۲ میلیارد تومان 

ایستاد.  در رتبه نخست 
 .... تختال  تن  ۹۲ هزار  با فروش  فوالد خوزستان 
میلیارد   ۱۲۳۱ از  بیش  ارزش  به  بلوم  شمش  و 
فروش  با  ایران  مس  صنایع  ملی  شد.  دوم  تومان، 
کاتد،  مس  مولیبدن،  سولفور  تن   ۷۳۰ و  هزار   ۴

مس کم عیار و کنسانتره فلزات گران بها به ارزش 
۱۱۵۷ میلیارد تومان، سوم شد. ذوب آهن اصفهان 

با ثبت معامله ۳۵ هزار و ۱۹۳تن به ارزش نزدیک 
۵۸۶ میلیارد تومان در رتبه چهارم ایستاد.

3۰ هزار لیتر گازوییل قاچاق با مدارک جعلی در سیرجان کشف شد

کگهر، صدرنشین فروش بازار بورس کاال

      گروه خبر
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کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت 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: تاریخ 1401/08/18 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز پنجشنبه تاریخ 1401/08/26
مهلت زمانی ارائه پیشنهـــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز چهارشنبـه  تاریخ 1401/09/09

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 09:00 صبح روز پنج شنبه  تاریخ 1401/09/10 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: نجف شهر- ابتدای بلوار امام خمینی )ره(- شهرداری نجف شهر،امور قراردادها   تلفن:   7380  4239 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

شهرداری  نجف شهر دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

آگهی مناقصه عمومی شهرداری نجف شهر

دوربین های نظارتی سطح شهر نجف شهر- )نوبت اول(
 شهرداری نجف شهر در نظر دارد به استناد ردیف بودجه 4080301

تهیه و اجــرای دوربیـــن های نظارتـــی سطــح شهــر نجــف شهـر
به شماره 2001090657000011  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
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آماد همگانی مرکز آموزش شهدای وظیفه نداجا )سیرجان( درنظر دارد
تره بار، سیفی جات، خشکبار و مواد فاسد شدنی سال 1401 

خود را بصورت جداگانه از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید. 
متقاضیان از تاریخ انتشار آگهی به نشانی: سیرجان/ جاده راه آهن، مرکز آموزش شهدای وظیفه نداجا، آماد 
همگانی جهت دریافت اسناد مناقصه مراجعه و اسناد مذکور را پس از تکمیل، برابر قانون تا پایان وقت اداری روز 
یکشنبه مورخ 1401/08/29 به دفتر بازرسی مرکز آموزش شهدای وظیفه نیروی دریایی سیرجان تحویل نمایند.

*شرکت کننده در مناقصه باید دارای جواز کسب معتبر و کد سازمان امور مالیاتی باشد.
*جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن های : 4610 4132 - 0068 4220 )034( تماس حاصل نمایید

*هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.
* مرکز آموزش شهدای وظیفه نداجا در رد یا قبول پیشنهادات مختار خواهد بود.

* به پیشنهادات مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

آگهــی  استعـالم

 تعویـض و جوشکـاری اولیـه
شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه در نظر دارد؛ 

»  تعویض لوله GRP 100 با کربن استیل 1200 خط لوله خلیج فارس ) فیتاپ،جوشکاری ونصب لوله( « 
متعلق به خود را از طریق برگزاری استعالم در سطح شهرستان سیرجان  واگذار نماید. 

نحوه دریافت اسناد: کلیه متقاضیان)اشخاص حقوقی-حقیقی( واجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد استعالم به 

آدرس الکترونیکی www.parizpishro.ir مراجعه و اسناد مذکور را از قسمت مناقصه و مزایده دانلود نمایند.

)شماره تلفن : 09129541522 آقای هاشمی پور جهت دریافت اسناد از طریق واتس آپ(

*محل تحویل پاکات : استان کرمان – شهرستان سیرجان-بلوار پیروزی، پالک 31،ساختمان اداری شرکت پاریز پیشرو، کد 

پستی: 7816947838 - تلفن تماس: 41424328-034-دبیر خانه-آقای اسدی

*مهلت تحویل پاکات: سه شنبه 1401/08/24 ساعت 14:00 

*بازدید از سایت : شنبه 1401/08/21 ساعت 10:00

*این  شرکت در قبول یا رد کلیه یا هر یک از پیشنهادات به تنهایی بدون احتیاج به ذکر دلیل مختار می باشد.

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

*متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و بازدید با شماره 09132455003 ) آقای عبدالی( تماس حاصل فرمایند.

4- 034 ) آقای هاشمی پور( تماس حاصل نمایید. 1 4 2 4 3 8 2 *جهت کسب اطالعات درخصوص استعالم  با شماره  

امور حقوقی و قرارداداهی شرکت اپرزی پیشرو صنعت توسعه
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کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir 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 1401/08/18 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 18:00 روز شنبـه  تاریخ 1401/08/28
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز سه شنبـه  تاریخ 1401/09/08

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 11:30 روز چهارشنبــــه  تاریخ 1401/09/09 
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  انجام ممیزی، 
برداشت اطالعات و ورود اطالعات در سامانه شهرسازی شهرداری سیرجان

ممیزی،  انجام  مختصر؛  عمومی)شرح  مناقصه  تجدید  دارد  نظر  در  سیرجان  شهرداری   

برداشت اطالعـات و ورود اطالعـات در سامانـه شهرسـازی شهـرداری سیرجــان( 
2001005674000166  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 
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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 1401/08/18 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 12:00 روز پنجشنبـه  تاریخ 1401/08/26
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 12:00 روز دوشنبـه  تاریخ 1401/09/07

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 12:45 روز سـه شنبــــه  تاریخ 1401/09/08 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- میدان انقالب، شهرداری مرکزی      تلفن:   5000  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  
خرید تجهیزات و ملزومات چاه های آب

 شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی

)شرح مختصر؛ خرید تجهیزات و ملزومات چاه های آب( 
2001005674000164  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 
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کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه 
www  انجام خواهد شد و الزم است  . s e t ad i r an . i r سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستــاد( به آدرس 
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 1401/08/18 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده  از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مزایده  تا ساعت 12:00 روز شنبـه  تاریخ 1401/08/28
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مزایده تا ساعت 12:00 روز پنجشنبـه  تاریخ 1401/09/10

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 14:30 روز شنبــــه  تاریخ 1401/09/12 
اطالعات تماس دستگاه مزایده 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

CNG فراخوان مزایـــده عمومی یک مرحله ای اجاره جایگاه های
1-جایگاه واقع در بلوار خلیج فارس         2-جایگاه واقع در بلوار قائم

3-جایگاه جاده تهران مقابل منطقه ویژه اقتصادی
 شهرداری سیرجان در نظر دارد مزایده عمومی

)شرح مختصر؛ واگذاری منافع جایگاه های 1-جایگاه واقع در بلوار خلیج فارس  2-جایگاه 
بهره  منظور  به  اقتصادی  ویژه  منطقه  مقابل  تهران  جاده  قائم3-جایگاه  بلوار  در  واقع 
سال1401(   CNG فشرده  گاز  های  جایگاه  کلی  و  جزیی  تعمیرات  و  نگهداشت  برداری، 

5001005674000018  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 
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شماره 717

18 آبان1401 شهر

در  کرونا  به  مبتال  بیمار   ۱۶ بستری  از  کرمان  علوم پزشکی  دانشگاه  سخنگوی   
کرونایی  بیماران  مجموع  »از  گفت:  و  داد  خبر  کرمان  استان  بیمارستان های 
یک  و  جیرفت  در  نفر   ۳ سیرجان،  در  نفر   ۱۲ استان،  بیمارستان های  در  بستری 
گذشته،  هفتۀ  یک  »طی  افزود:  صحبتی  سعید  هستند«.  بستری  کرمان  در  نفر 
هزار   ۵« کرد:  بیان  وی  داشتیم«.  سیرجان  در  کرونا  از  ناشی  فوتی  مورد  یک  تنها 
شده اند«.  فوت  کرمان،  استان  در  کرونا  ویروس  شیوع   ابتدای  از  نفر   ۸۴۳ و 

 ۱۶ بیمار 
کرونایی در 

بیمارستان های 
استان 

 سیر نزولی بیماری آنفلوآنزا در کرمان  سیر نزولی بیماری آنفلوآنزا در کرمان 
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان با اشاره به وضعیت شیوع آنفلوآنزا در کرمان، گفت: »موج آنفلوآنزا در استان کرمان از 
هفتۀ دوم مهرماه آغاز شد و در هفتۀ چهارم مهر به قله رسید و از هفتۀ دوم آبان سیر نزولی را طی می کند به طوری که تعداد 
مبتالیان سرپایی و بستری کاهش یافته است«.  وی خاطرنشان کرد: »از بیماران مشکوک به آنفلوآنزا بستری در بیمارستان 
آزمایش گرفته می شود که جواب آزمایش تقریبا بین ۳۰ تا ۴۰ درصد مثبت است و عمدتا به آنفلوآنزای تیپ A مبتال هستند 
ولی خوشبختانه عموما با حال عمومی خوب مرخص می شوند«. وی کرمان گفت: »تا پایان هفتۀ گذشته حدود ۱۵۹ مورد 

مبتال به آنفلوآنزا در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی کرمان بستری شده اند

خبــر

»ذخایر  ایران:  داروسازان  انجمن  رییس  نایب 
استراتژیک دارو در ایران رو به اتمام است.«

شروع فصل پاییز با شیوع انواع بیماری های ویروسی 
این  و  فصلی  آنفلوانزا، سرماخوردگی، حساسیت  چون 
بیماری ها،  این  است.  شده  عجین  کرونا  هم  اواخر 
شربت های  و  قرص  جمله  از  دارو  شدید  تقاضای 
اما  داشته،  پی  در  را  بیوتیک ها  آنتی  و  سرماخوردگی 
بیماری  زیاد در زمان  تقاضای  ازای  اینکه در  به جای 
و کوران کرونا، عرضه هم افزایش پیدا کند، در کشور 
ما تبدیل به فصلی می شود برای گروکشی و دعواهای 
بین صنفی که دوِد حاصل از این بی تدبیری ها، به چشم 

مردم می رود.
و  کودکان  به  بار  این  اما  گروکشی  سیاست  این   
داروهای  به  کمبود،  این  و  نکرده  رحم  هم  نوزادان 
چون  دارویی  اقالم  کرده.  نفوذ  هم  کودکان  مناسب 
اسپری نمکی شستشوی بینی کودکان، آزیترومایسین، 
سهمیه  سرم های  کودکان،  سرماخوردگی  داروهای 
بندی شده و حتا داروهای بیهوشی را هدف قرار داده.

کشور،  داروسازان  انجمن  رییس  نایب  که  طوری  به 
برخی داروهای ساده در داروخانه ها به ویژه در حوزه ی 
کودکان را نایاب دانسته و از کمبود شربت هایی چون 
بروفن  و  استامینوفن  شربت  هیدرامین،  دیفن  شربت 
برای  استامینوفن  شیاف  و  بچه ها  در  تب  رفع  برای 
کودکانی که خیلی کوچک اند و باید استامینوفن را به 

صورت شیاف استفاده کنند، خبر داده است.
سرگردانی در شهر، برای تهیه یک نسخه

دنبال  به  در  به  در  که  شهروندان  از  یکی 
داروهایی ست بود که توسط پزشک اطفال تجویز 
تهیه  برای  که  هست  ساعتی  »یک  گفت:  شده، 
این نسخه در داروخانه های شهر می چرخم. هر 
داروخانه  یکی از اقالم داروها را ندارد و مجبورم 

به جای دیگری سر بزنم. 
یکی  ندارد  را  بینی  شستشوی  اسپری  یکی 
مشکل  سرم.  دیگری  و  را   ۱۰۰ آزیترومایسین 
اینجاست که تمام داروها را باید از یک داروخانه 

یک  از  را  دارویی  هر  شود  نمی  و  کرد  تهیه 
به  سرگردانم.   حسابی  خالصه  خرید،  داروخانه 
تمام داروخانه های شبانه روزی شهر سر زدم، تا 
باالخره فقط یکی از داروخانه های شهر، همه ی 
ما  برای  که  وضعی ست  چه  این  داشت.  را  اقالم 
درست شده. کاش داروهای داروخانه ها را تامین 

می کردند.«
بدون تجویز پزشک، دارو داده نمی شود

اطراف  معادن  از  یکی  در  که  دیگری  شهروند 
می  و  دارد  گالیه  هم  است  کار  به  مشغول  شهر 
گوید: »نزدیک به یک ماه است که درگیر آنفلوانزا 
هستم و هر چه به پزشک مراجعه و دارو استفاده 
می کنم، به طور کامل خوب نمی شوم. نمی شود 
که این همه مرخصی هم گرفت پس مجبورم هر 
چند روز یک بار از شدت تب و سردرد، سرم وصل 

کنم تا کمی حالم بهتر شوم.
 اما تاکنون دو بار به بهداری محل کارم مراجعه 
بودند.  کرده  تمام  و  نداشتند  سرم  ولی  کردم 
تا  کنم  تحمل  را  وضع  این  عصر  تا  مجبور شدم 
داروخانه  به  که  حاال  معدن.  شدن  تعطیل  زمان 
های سطح شهر هم مراجعه می کنم، بدون نسخه 

ی پزشک سرم نمی دهند. 
دکتر هم بروم همین دارو را تجویز می کند چرا 

باید این همه هزینه ی اضافی بپردازم.«
سطح  داروخانه های  از  یکی  داروساز  دکتر  با 
در  دارو  دلیل کمبود  از  شهر گفتگو کردیم. وی 
صورت  به  دارو  کمبود  »این  گفت:  شهرستان 
سراسری هست و در کل کشور با کمبود برخی از 

اقالم دارویی مواجه هستیم.
بسیاری  که  شده  ابالغ  ما  به  دلیل  همین  به   
نرسند و ما هم  به فروش  از داروها بدون نسخه 
باید به آن عمل کنیم. حتا سرم هم جیره بندی 
شده، مراجعه کنندگان زیادی داریم اما به دلیل 
شیوع بیماری های فصلی نمی توانیم بدون تجویز 
پزشک دارو بفروشیم وگرنه با کمبود جدی روبرو 
می شویم. دلیل این کمبود هم کاهش تولید است 

و البته تحریم ها هم بی تاثیر نیستند.«

 دالیل کمبود سرم، تجویز زیاد پزشکان است
گفتگو  دارو  و  غذا  سازمان  رییس  با  ادامه  در 
کردیم و سید محمد رضوی نسب در این زمینه 
آنتی  داروهای  کمبود  با  حاضر  حال  »در  گفت: 
بیوتیک روبرو هستیم. کمبود سرم هم به دلیل 
تجویز زیاد پزشکان است که مجبوریم به صورت 
یعنی  دهیم  می  ارایه  را  دارو  این  قطره چکانی 
حتما با نسخه ی پزشک داده می شود و اگر بیمار 
این  سیستم  در  باشد،  داشته  دارو  تکرار  به  نیاز 
تکرار توسط پزشک ثبت می شود و نباید در این 
زمینه هیچ نگران بود. شاید یکی دیگر از دالیل 
این کمبود هم مصرف خودسرانه دارو باشد که با 
اجرای طرح فوق این موضوع کنترل خواهد شد.

 البته این کمبود تا دو هفته ی گذشته بیشتر 
بیماری  این  اوج  در  چون  شد  می  احساس 
به  که  بیمارانی  تعداد  اساس  بر  االن  اما  بودیم 
کنند  می  مراجعه  پزشکان  مطب  و  درمانگاه ها 
می توان گفت که این بیماری در حال فروکش 
بسیار کمتر شده  بیماران  تعداد  و  است  کردن 
شهرستان  در  محسوسی  کمبود  اکنون  هم  و 

نداریم.
به  بیگدل،  دکتر  منصوب شدن  زمان  از  البته 
عنوان رییس  سازمان غذا و دارو، قول مساعد 
داده شده است که تا دو هفته ی آینده، کمیاب 
بیوتیک،  آنتی  جمله  از  داروها  برخی  بودن 
اسپری بینی و سایر اقالم دارویی، با تمهیداتی 

که اندیشیده شده، از جمله واردات دارو و افزایش 
تولید شرکت های دارویی کشور، کامال رفع شود.« 

کمبود دارو به دلیل اجرای طرح دارویار
به گفته ی فاطمی، نایب رییس انجمن داروسازان 
ایران، در گفت و گو با خبرگزاری ایسنا، به نظر 
می رسد این کمبود در پی اجرای »طرح دارویار« 
و قیمت دستوری برای دارو بوده است. وی در این 
قیمتی که سازمان غذا  است:»افزایش  باره گفته 
رضایت  مورد  داده،  بیوتیک ها  آنتی  برای  دارو  و 
ها  آن  که  شده  باعث  و  نبوده  تولیدکنندگان 
تولیدشان را کاهش دهند. در طرح دارویاری باید 
پیش بینی هایی در زمینه قیمت گذاری دارو انجام 
می شد که انجام نشد و بر همین اساس برخی از 
تولیدکنندگان به قیمت گذاری های بعد از اجرای 
به  انتقادها  این  و  دارند  انتقاد  دارویاری،  طرح 
قابل  بیوتیک  آنتی  تولیدکنندگان  مورد  در  ویژه 
توجه است.« و از سوی دیگر افزوده: »کمبودهای 
طوالنی مدت دارویی در کشور به  این دلیل است 
که ذخایر استراتژیک دارو در ایران تعریف نشده 

است.« 
علی فاطمی در گفتگویی در شهریورماه، مشکل 
گفت: »سرم  و  خواند  دار  ادامه  را  کمبود سرم 
همچنان جزو اقالمی است که کمبود دارد و به 
صورت سهمیه ای و جیره بندی به داروخانه ها 
ارایه می شود. چون ذخایر استراتژیک داروها در 

ایران به صفر رسیده است.«
سرانجام چه خواهد شد؟

اما در میان این گروکشی ها، آیا برای پیشگیری 
را  افراد  سالمتی  که  دارو  کمبود  معضل  رفع  یا 
اساسی  فکری  مسووالن  است،  گرفته  نشانه 
جمهور  رییس  موکد  دستور  آیا  و  اندیشیده اند؟ 
در پی کمبود شدید دارو در کشور و یا استعفای 
رییس سازمان غذا و دارو و جایگزینی دکتر بیگلر، 
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی  به عنوان 
سرپرست  سازمان غذا و دارو هیچ تاثیری در رفع 

این معضل خواهد داشت؟

گزارشی از کمبود برخی اقالم دارویی و آنتی بیوتیک در شهرستان:

کمبود دارو، تالشی برای افزایش قیمت
      لیال گلزاری

  عکس: سید محسن فروزنده

  کمبود سـرم هـم به دلیـل تجویز زیاد 
پزشـکان اسـت کـه مجبوریم بـه صورت 
قطره چکانـی ایـن دارو را ارایـه می دهیم 
یعنی حتمـا با نسـخه ی پزشـک داده می 
شـود و اگـر بیمـار نیـاز بـه تکـرار دارو 
ایـن تکـرار  باشـد، در سیسـتم  داشـته 
توسـط پزشـک ثبت می شـود و نباید در 

ایـن زمینه هیـچ نگـران بود.

صفحه 3
؟

صفحه 4
؟
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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 1401/08/11 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایـده از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مزایده  تا ساعت 18:00 روز شنبـه  تاریخ 1401/08/21
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مزایده تا ساعت 19:00 روز چهارشنبـه  تاریخ 1401/09/02

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 17:00 روز شنبــــه  تاریخ 1401/09/05 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه 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

فراخوان مزایده عمومی
 اجاره کارواش و پارکینگ واقع در پایانه مسافربری بعثت

 شهرداری سیرجان در نظر دارد مزایده عمومی

)شرح مختصر؛  اجاره کارواش و پارکینگ واقع در پایانه مسافربری بعثت  ( 
500109872000013  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 
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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 1401/08/11 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایـده از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مزایده  تا ساعت 18:00 روز شنبـه  تاریخ 1401/08/21
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مزایده تا ساعت 19:00 روز چهارشنبـه  تاریخ 1401/09/02

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 16:30 روز شنبــــه  تاریخ 1401/09/05 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه 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

فراخوان مزایده عمومی
 اجــاره یک باب رستوران پایانه مسافربری بعثت

 شهرداری سیرجان در نظر دارد مزایده عمومی

)شرح مختصر؛  اجاره یک باب رستوران پایانه مسافربری بعثت  ( 
500109872000012  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 
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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 1401/08/18 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 18:00 روز شنبـه  تاریخ 1401/08/28
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز سه شنبـه  تاریخ 1401/09/08

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 11:00 روز چهارشنبــــه  تاریخ 1401/09/09 
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 واجرای زیرسازی و جدولگذاری معابر بهشت رضا)ع(

 شهرداری سیرجان در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی

)شرح مختصر؛  تهیه مصالح واجرای زیرسازی و جدولگذاری معابر بهشت رضا»ع«( 
2001005674000165  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 
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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 1401/08/18 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 18:00 روز شنبـه  تاریخ 1401/08/28
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز سه شنبـه  تاریخ 1401/09/08

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 12:00 روز چهارشنبــــه  تاریخ 1401/09/09 
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 واجرای خط کشی طولی معابر سطح شهر با رنگ گرم

 شهرداری سیرجان در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی

)شرح مختصر؛  تهیه مصالح واجرای خط کشی طولی معابر سطح شهر با رنگ گرم( 
2001005674000167  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 

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

09135320842-09132794372

از یک نفر نیروی خانم 
برای کار در فست فود
به صورت نیمه وقت 
دعوت به عمل می آید.

0901  202  5055
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آگهی دعوت به جلسه مجمع عمومی عادی
 بطور فوق العاده شرکت بهُبر سیرجان

شرکت بهبر سیرجان ثبت شده به شماره 638 و 
شناسه ملی 10860520273 بدینوسیله از کلیه 

سهامداران این شرکت دعوت به عمل می آورد تا در 
جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت 
که در تاریخ 1401/08/28 راس ساعت 9 صبح 

تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه: 

1- تغییر تعداد اعضای هیات مدیره و
اصالح ماده مربوطه در اساسنامه

 هیات مدیره شرکت بهُبر سیرجان
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اط آگهی دعوت به جلسه مجمع عمومی
 فوق العاده شرکت بهُبر سیرجان

شرکت بهبر سیرجان ثبت شده به شماره 638 و 
شناسه ملی 10860520273 بدینوسیله از کلیه 

سهامداران این شرکت دعوت به عمل می آورد تا در 
جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت 

که در تاریخ 1401/08/28 راس ساعت 10 صبح 
تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.

دستور جلسه: 
1-انتخاب مدیران   2- انتخاب بازرسین

3-انتخاب روزنامه جهت درج آگهی های شرکت

 هیات مدیره شرکت بهُبر سیرجان

برگزاری مسابقـه مدیریـت مصرف بـرق در مدرسه گهـر اندیشـان سیرجـان
به گزارش روابط عمومی مدیریت برق شهرستان سیرجان، این مسابقه به همت آموزگار خالق سرکار خانم فرزانه پورشاه نظری برگزار و توسط امور برق سیرجان 
به نفرات برتر جوایزي  اهدا گردید. مسئول روابط عمومی مدیریت برق شهرستان  در این خصوص گفت:  هدف از برگزاری این مسابقات آشنایی بچه ها با 
فرایند تولید، انتقال   و توزیع برق و روش های بهینه سازی و مدیریت  مصرف برق در منازل و مدرسه بود. باتوجه  به اینکه آینده سازان این مرز و بوم دانش 
آموزان می باشند، ارتقاء فرهنگ بهینه سازی باتوجه به کمبود منابع انرژی،  الزم است به منظور بستر سازی این فعالیت ها و آموزش ها برای دانش آموزان 

از کودکی برگزار گردد،  وی  افزود:شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان همواره از ایده ها و طرح های خالقانه و نوآورانه حمایت الزم را به عمل می آورد.

آگهی مزایده اجاره شماره 1001092962000004

مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 405 به شماره شهربانی 955الف18 ایران 45 را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در 
 1 0 0 1 0 9 2 9 6 2 0 0 0 0 0 4 اسناد مزایده، با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) www.setadiran.ir ( و با شماره مزایده 

به صورت الکترونیکی واگذار نماید.
*زمان انتشار در سایت: ساعت 08:00 مورخ 1401/08/18  

*مهلت دریافت اسناد مزایده: ساعت 14:45 مورخ 1401/08/26 
*تاریخ بازدید: 1401/08/28 لغایت 1401/09/05             از ساعت 09:00 تا ساعت 12:00                               

*آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: ساعت 14:45 مورخ 1401/09/08 
*زمان بازگشایی: ساعت 09:00 مورخ 1401/09/09 

*زمان اعالم به برنده: 1401/09/10 
شرایط عمومی و توضیحات برگزاری مزایده دستگاه اجرایــی

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است:
1-برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد 
مزایده )در صورت وجود هزینه مربوطه(، پرداخت تضمین شرکت در مزایده )ودیعه(، ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن 

مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد.
2-کلیه اطالعات موارد مزایده شامل مشخصات، شرایط و نحوه اجاره در برد اعالن عمومی سامانه مزایده، قابل مشاهده، بررسی و انتخاب می باشد.
3-عالقه مندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:

مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه: 021-41934
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام استانها، در سایت سامانه ) www.setadiran.ir ( بخش » ثبت نام/ مزایده گر « موجود است.

روابط  عمومی دانشکده علوم پزشکی سیرجان

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سیرجان در نظر دارد



4
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18 آبان1401 جامعه

رئیس مرکز پیش بینی اداره  کل هواشناسی استان کرمان با اشاره به ورود سامانۀ بارشی 
به استان، گفت: »امروز، سه شنبه ۱۷ آبان ماه، سامانۀ جدید بارشی وارد استان می شود و 
بارندگی ها از غرب استان آغاز خواهد شد«.حمید حبیبی افزود: »روز چهارشنبه در اکثر مناطق 
استان شاهد بارش باران خواهیم بود و در ارتفاعات بارش برف پیش بینی می شود«. وی ادامه 
داد: »روز های پایانی هفته، کاهش محسوس دما در مناطق شمال و غرب باعث سرمازدگی و 

خسارت به محصوالت کشاورزی می شود«.         

آغاز 
بارندگی ها
 در استان 

از امروز

گشت ویژه پیشگیری از سرقت تجهیزات برق رسانی در کرمانگشت ویژه پیشگیری از سرقت تجهیزات برق رسانی در کرمان
رئیس پلیس آگاهی استان کرمان با اشاره به برگزاری نوزدهمین جلسه قرارگاه مبارزه با سرقت با حضور مسئوالن قضائی و 
کارشناسان اداره برق از راه اندازي گشت هاي ویژه جهت پیشگیری از سرقت تجهیزات برق رسانی با همکاری نهادهای مربوطه 
خبر داد. وی گفت: در همین رابطه حوزه شهري کرمان و همچنین دیگر شهرستان هایي که داراي فراواني وقوع سرقت سیم 
برق مي باشند بلوک بندی و مسئولیت پیشگیري از وقوع سرقت سیم برق به تیم های انتظامی، تیم هایی از گشت رضویون سپاه 
و بخشی هم به شرکت هاي مراقبتي و انتظامي واگذار شد که این تیم ها ضمن گشت زنی محسوس و نامحسوس در محله ها و 
معابر اصلی و فرعی از ظرفیت نظارت تصویری و همکاری خود اهالی نیز جهت پایش اماکن عمومی و معابر بهره گیری می کنند.

خبــر

رئیس اتاق بازرگانی کرمان عنوان کرد:
خسارت سرمازدگی به بیش از 9۰ درصد محصول پسته

 ۹۰ از  بیش  خسارت  به  اشاره  با  کرمان  اتاق  رئیس 
درصدی سرمازدگی به محصول پسته امسال که معادل 
۲۰ هزار میلیارد تومان )۱۰ درصد اقتصاد استان( است، 
گفت: نبود بیمه های بازرگانی آسیب زیادی به خسارت 

دیدگان وارد کرده است.
انجمن  موسسان  نشست  در  طبیب زاده  سیدمهدی 
نمایندگان شرکت های بیمه ای استان کرمان افزود: در 
حالی که این خسارت سرمازدگی به باغات پسته استان 
ایجاد کند  امنیتی  و  اقتصادی  بحران های  ممکن است 
باغداران  به  خسارتی  هیچ  تاکنون  سال  ابتدای  از  اما 

پرداخت نشده و یا بسیار کم پرداخت شده است.
هر  توسعه یافتگی  حلقه های  از  یکی  داد:  ادامه  وی 
در  بیمه ها  سهم  و  هستند  بازرگانی  بیمه های  منطقه 
اقتصاد هر منطقه متناسب با میزان پیشرفت آن کشور 
است که به عنوان مثال می توان به سهم ۳۷ درصدی 
تولید  در  ایران  بیمه  درصدی  دو  سهم  و  ژاپن  بیمه 

ناخالص داخلی این کشورها اشاره کرد.
برای  بیمه  اهمیت  اینکه  از  تاسف  ابراز  با  زاده  طبیب 
برخی مسئوالن ما روشن نیست و قصد داریم در طرح 
توسعه پایدار استان به موضوع مهم بیمه به طور جدی 
از تشکل گرایی، هم افزایی،  ما  بیان کرد:  پرداخته شود 
می کنیم  حمایت  تیمی  کار  و  جمعی  خرد  از  استفاده 
و  استان  در  معتبر  برندی  به  بیمه  انجمن  امیدواریم  و 

کشور تبدیل تا همه این اهداف محقق شود.
ابزرگانی استان کرمان تصریح کرد: الزمه  اتاق  رئیس 
موفقیت انجمن بیمه دوراندیشی، اندیشه ملی داشتن، 
برنامه داشتن، ترجیح منافع جمع به منافع فرد است تا 
بتواند مانند انجمن های موفق پسته و خرما فعالیت کند 
و در تصمیم گیری های کشور در حوزه بیمه موثر باشد.

انجمن  موسس  هیات  نماینده  نشست  این  ادامه  در 
نمایندگان شرکت های بیمه ای استان کرمان اظهار کرد: 
فروش  نماینده   ۱۰۰ و  هزار  با  بیمه  فعال  شرکت   ۲۱
اما  فعال هستند  استان  در سطح  و سالمت  بیمه عمر 
تاکنون هیچ نهاد و گروهی از آنها حمایت نکرده است.

مجتبی نیرو افزود: این انجمن برای اولین بار در سطح 
کشور تشکیل می شود و تاکنون ۱۴ شرکت برای حضور 
در آن نماینده معرفی کردند که امیدواریم مابقی نیز به 

ما بپیوندند.

 گزاره

افتاده  اتفاق  جهان  در  اقلیمی  تغییرات 
بر  را  اثر خود  نیز  ما سیرجان  بر شهر  و 
دمای  در  اخالل  و  بارندگی  نوع  و  میزان 
اقتصاد  به نوعی  هوای فصل ها گذاشته و 
کشیده   چالش  به  نیز  را  کشاورزی مان 
همه  اقلیمی  تغییرات  اگرچه  است، 
قرار  تأثیر  تحت  را  مردم  و همه  کشورها 
می دهد، اما این موضوع به طور گسترده 
جمعیت های  که  است  شده  پذیرفته 
آسیب پذیر از جمله فقرا، آنهایی که غذا 
به  که  کسانی  و  دارند  ناپایدار  مسکن  و 
کشاورزی متکی هستند، بیش از دیگران 
آن  نامطلوب  پیامدهای  خطر  معرض  در 

هستند. 
میالدی   ۲۰۱۹ سال  در  مثال  برای 
ملل  سازمان  توسعه  »برنامه  پژوهشگران 
میان  در  و  اوگاندا  در  را  مدتی  متحد« 
معاش  امرار  برای  که  گذراندند  کسانی 

خود به کشاورزی وابسته هستند. 
چگونگی  توانستند  آنها  ترتیب  این  به 
الگوی  بر  هوایی  و  آب  تغییرات  تاثیر 
و  کشاورزی  محصوالت  کاهش  زندگی، 
را  کاهش شمار دام های مردم در جوامع 

درک کنند. 
متوجه  تعجب  کمال  در  همچنین  آنها 
باعث  هوایی  و  آب  تغییرات  که  شدند 
می شود.  زنان  علیه  خشونت ها  تشدید 
در این جوامع، زنان و دختران را مجبور 
خشکسالی،  فصل های  در  که  می کردند 
به  غذا  و  آب  آوردن  دست  به  برای 
سفرهای طوالنی بروند. همچنین در این 
به فروشندگان، کشاورزان و  دوران، زنان 

صاحبان زمین واگذار می شدند که نتیجه 
بود. آنها  به  جنسی  گسترده  تجاوز  آن 

تحمیل سفرهای طوالنی برای یافتن آب 
و غذا و تحمیل کار بیشتر باعث شده بود 
که این زنان خسته و فرسوده، تمایلی به 
رابطه جنسی با همسران خود نیز نداشته 
باشند و بسیاری از آنها برای پژوهشگران 
»برنامه توسعه سازمان ملل متحد« بازگو 
کردند که چگونه همسرانشان با خشونت 

آنها را مجبور به رابطه جنسی کرده اند.
که  داد  نشان  همچنین  تحقیق  این   
چگونه محصول کشاورزی کمتر، از دست 
غذایی  ناامنی  و  کم  درآمد  دام،  دادن 
عنوان  به  مردان  بر  خشکسالی  از  ناشی 
و  می آورد  فشار  خانواده  تأمین کننده 
با »شکست های«  مقابله  برای  نیز  مردان 
که  می بردند  پناه  الکل  به  اغلب  خود، 
بیشتر  خانگی  خشونت  نیز  آن  نتیجه 
علیه زنان و کودکان است. عالوه بر این، 
افزایش  باعث  طبیعی  بالیای  افزایش 
زنان  آوردن  روی  آن  تبع  به  و  آوارگی ها 
به کمپ های موقت می شود، جایی که بار 
تجاوز،  و  خشونت   معرض  در  زنان  دیگر 

عمدتا از سوی غریبه ها قرار می گیرند. 
که  است  این  روی  پیش  پرسش  حال 
استان  شهرهای  در  اقلیم  تغییر  این 
پسته محور  و  کشاورزی  اقتصاد  با  کرمان 
چگونه تاثیری بر زندگی طبقات فرودست 
زنان  بر  تاثیرش  و  می گذارد  اجتماعی 
چیست؟ همین بهانه ای شد که به سراغ 
فرنوش حمید پور جامعه شناس رفتم او به 
پاسخ  باره  این  در  سخن تازه  پرسش های 

داد.

 چرا زنان در برابر تغییرات اقلیمی 
و  آسیب پذیرترند  مردان  به  نسبت 
زندگی  از  ابعادی  چه  در  آسیب  این 

زنان خودش را نشان می دهد؟
در  آنچه  بدانیم  باید  اول  وهله  در 
خصوص آسیب پذیری زنان در مقابل 
است،  شده  مطرح  اقلیمی  تغییرات 
لزوماً مساله ای اثبات شده، فراگیر و 

جهان شمول نیست.
 ممکن است در برخی از نقاط دنیا 
نشان  بیشتری  انعطاف  زنان  بالعکس 
در  و  میرسد  نظر  به  آنچه  اما  دهند. 

محیط  پژوهشگران  تحقیقات  بیشتر 
این  می خورند  چشم  به  نیز  زیستی 
است که زنان در مقابل بالیای طبیعی 
را  آن  علل  واقع  در  پذیرترند،  آسیب 
در  باید  فیزیولوژی  مسائل  از  بیش 
مسائل اجتماعی بررسی کرد. در واقع 
هنجارهای  به  میتوان  گزاره  این  در 
امکانات  ناعادالنه  توزیع  فرهنگی، 
نابرابر  تقسیم  نمود.  اشاره  منابع  و 
قابل  نیز  جنسیت  تناسب  به  قدرت 

توجه است.
 البته بدیهی است در کشورهای در 

حال توسعه این مساله مد نظر است 
و در جوامعی که زنان از شرایط برابر 
و متعادل جهت بهره مندی از قدرت، 
ثروت و فرصت ها برخوردارند به طور 

قابل توجهی کمرنگ تر است. 
عنوان  به  تاریخ  طول  در  زنان 
از  وظایفی  با  خانواده  نهاد  اثرگذاران 
انرژی  با  ارتباط  جنس تهیه خوراک، 
اند.  بوده  مطرح  ذخایر  مهم  عامل  و 
فاصله  از نقش زن سنتی  اما هر چه 
این  زنان  های  نقش  در  میگیریم 
نقش  و  میشود  حاصل  دگردیسی 
میکند.  تغییر  نیز  اقلیمی  تغییرات 
و  روستایی  زن  با  را  زنان  نقش  اگر 
کالسیک  زن  )منظور  عاطفی  زن 
ادبیات( زن عاطفی هنجارهای ایرانی 
بیشتری  اثر  زنان  بدانیم،  نیز منطبق 

می پذیرند. 

 چطور می شود از زنان در برابر این 
آسیب ها حفاظت کرد؟ آیا دولت ها بر 
روی این موضوع تمرکز و برنامه ریزی 

دارند؟
فرصت  برابری  ایجاد  با  دولت  اگر 
منابع  و  امکانات  به  دستیابی  ها، 
برابر، مشارکت بیشتر زنان در مسائل 
اقتصادی، ایجاد شرایط متعادل برای 
و  تمهیدات  زنان،  گذاری  سرمایه 
مقابل  در  زنان  جامعه  های  سیاست 
کودکان و خانواده و بستر شکل گیری 
کارآفرینی زنان مسیر توسعه زنان را 
توسعه  زن  شک  بی  آورد،  فراهم 
تغییرات  مقابل  در  قدرتمند  و  یافته 
بی رحمانه اقلیمی نیز فقط به اندازه 

از  بیش  زنان  میشود.  متضرر  مردان 
صنایع  کشاورزی،  زمین،  به  مردان 
وابستگی  ارگانیک  موارد  دستی، 

دارند. 

یک  عنوان  به  اقلیمی  تغییرات    
پدیده ی جهانی زنان ایرانی را تا چه 
حد تحت تاثیر قرار داده؟ آیا تغییرات 
استان  زناِن  زندگی  هوایی  و  آب 
به  داده؟  قرار  شعاع  تحت  را  کرمان 

چه صورت؟
کنیم  فراموش  نباید  را  مساله  یک 
و  دامدار  ایران  در  بسیاری  زنان 
کشاورز هستند و فرای از زندگی در 
در  زنان  از  دقیقی  آمار  که  روستاها 
سایر  ندارم،  روستایی  اشتغال  سن 
روستاها  به  وابسته  اقتصاد  که  زنان 
دارند زنان در سن بازنشستگی تحت 

تاثیر تغییرات هستند. 
و  آب  کمبود  با  نیز  شهرنشین  زن 
عنوان  به  انرژی  های  بحران  سایر 
میکند.  نقش  ایفای  تسهیلگر  نقش 
در  زنان  از  بسیاری  مهم  مسئله 
به  برابر  دسترسی  فرصت  نیز  شهرها 
امکانات را ندارند و از سویی بسیاری 
به  نمیتوان  را  اقلیمی  های  بحران  از 
آب  های  سفره  مثل  برگرداند،  عقب 
غیرقابل  ارزشمند  ذخایر  زیرزمینی، 
شرایط  با  انطباق  برای  اما  بازگشت 
فعلی، تسهیلگری و افزایش تاب آوری 
زنان را باید مدنظر قرار داد. در واقع 
زنان حتا میتوانند به عنوان مروجین 
فعالیت  شده  شناخته  کمتر  امر  این 

های بسیاری انجام دهند.

تغییرات اقلیمی بر مردان تاثیر مخرب کمتری دارد

 بدی آب و هوای زنان
صفحه 3      سمیرا سرچمی
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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 1401/08/11 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایـده از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مزایده  تا ساعت 18:00 روز شنبـه  تاریخ 1401/08/21
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مزایده تا ساعت 19:00 روز چهارشنبـه  تاریخ 1401/09/02

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 17:00 روز شنبــــه  تاریخ 1401/09/05 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه 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

فراخوان مزایده عمومی
 اجاره کارواش و پارکینگ واقع در پایانه مسافربری بعثت

 شهرداری سیرجان در نظر دارد مزایده عمومی

)شرح مختصر؛  اجاره کارواش و پارکینگ واقع در پایانه مسافربری بعثت  ( 
500109872000013  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 
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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 1401/08/11 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایـده از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مزایده  تا ساعت 18:00 روز شنبـه  تاریخ 1401/08/21
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مزایده تا ساعت 19:00 روز چهارشنبـه  تاریخ 1401/09/02

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 16:30 روز شنبــــه  تاریخ 1401/09/05 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه 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

فراخوان مزایده عمومی
 اجــاره یک باب رستوران پایانه مسافربری بعثت

 شهرداری سیرجان در نظر دارد مزایده عمومی

)شرح مختصر؛  اجاره یک باب رستوران پایانه مسافربری بعثت  ( 
500109872000012  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 
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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 1401/08/18 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 18:00 روز شنبـه  تاریخ 1401/08/28
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز سه شنبـه  تاریخ 1401/09/08

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 11:00 روز چهارشنبــــه  تاریخ 1401/09/09 
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 واجرای زیرسازی و جدولگذاری معابر بهشت رضا)ع(

 شهرداری سیرجان در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی

)شرح مختصر؛  تهیه مصالح واجرای زیرسازی و جدولگذاری معابر بهشت رضا»ع«( 
2001005674000165  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 
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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 1401/08/18 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 18:00 روز شنبـه  تاریخ 1401/08/28
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز سه شنبـه  تاریخ 1401/09/08

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 12:00 روز چهارشنبــــه  تاریخ 1401/09/09 
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 واجرای خط کشی طولی معابر سطح شهر با رنگ گرم

 شهرداری سیرجان در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی

)شرح مختصر؛  تهیه مصالح واجرای خط کشی طولی معابر سطح شهر با رنگ گرم( 
2001005674000167  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 

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

09135320842-09132794372

از یک نفر نیروی خانم 
برای کار در فست فود
به صورت نیمه وقت 
دعوت به عمل می آید.

0901  202  5055
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آگهی دعوت به جلسه مجمع عمومی عادی
 بطور فوق العاده شرکت بهُبر سیرجان

شرکت بهبر سیرجان ثبت شده به شماره 638 و 
شناسه ملی 10860520273 بدینوسیله از کلیه 

سهامداران این شرکت دعوت به عمل می آورد تا در 
جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت 
که در تاریخ 1401/08/28 راس ساعت 9 صبح 

تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه: 

1- تغییر تعداد اعضای هیات مدیره و
اصالح ماده مربوطه در اساسنامه

 هیات مدیره شرکت بهُبر سیرجان
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اط آگهی دعوت به جلسه مجمع عمومی
 فوق العاده شرکت بهُبر سیرجان

شرکت بهبر سیرجان ثبت شده به شماره 638 و 
شناسه ملی 10860520273 بدینوسیله از کلیه 

سهامداران این شرکت دعوت به عمل می آورد تا در 
جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت 

که در تاریخ 1401/08/28 راس ساعت 10 صبح 
تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.

دستور جلسه: 
1-انتخاب مدیران   2- انتخاب بازرسین

3-انتخاب روزنامه جهت درج آگهی های شرکت

 هیات مدیره شرکت بهُبر سیرجان

برگزاری مسابقـه مدیریـت مصرف بـرق در مدرسه گهـر اندیشـان سیرجـان
به گزارش روابط عمومی مدیریت برق شهرستان سیرجان، این مسابقه به همت آموزگار خالق سرکار خانم فرزانه پورشاه نظری برگزار و توسط امور برق سیرجان 
به نفرات برتر جوایزي  اهدا گردید. مسئول روابط عمومی مدیریت برق شهرستان  در این خصوص گفت:  هدف از برگزاری این مسابقات آشنایی بچه ها با 
فرایند تولید، انتقال   و توزیع برق و روش های بهینه سازی و مدیریت  مصرف برق در منازل و مدرسه بود. باتوجه  به اینکه آینده سازان این مرز و بوم دانش 
آموزان می باشند، ارتقاء فرهنگ بهینه سازی باتوجه به کمبود منابع انرژی،  الزم است به منظور بستر سازی این فعالیت ها و آموزش ها برای دانش آموزان 

از کودکی برگزار گردد،  وی  افزود:شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان همواره از ایده ها و طرح های خالقانه و نوآورانه حمایت الزم را به عمل می آورد.

آگهی مزایده اجاره شماره 1001092962000004

مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 405 به شماره شهربانی 955الف18 ایران 45 را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در 
 1 0 0 1 0 9 2 9 6 2 0 0 0 0 0 4 اسناد مزایده، با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) www.setadiran.ir ( و با شماره مزایده 

به صورت الکترونیکی واگذار نماید.
*زمان انتشار در سایت: ساعت 08:00 مورخ 1401/08/18  

*مهلت دریافت اسناد مزایده: ساعت 14:45 مورخ 1401/08/26 
*تاریخ بازدید: 1401/08/28 لغایت 1401/09/05             از ساعت 09:00 تا ساعت 12:00                               

*آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: ساعت 14:45 مورخ 1401/09/08 
*زمان بازگشایی: ساعت 09:00 مورخ 1401/09/09 

*زمان اعالم به برنده: 1401/09/10 
شرایط عمومی و توضیحات برگزاری مزایده دستگاه اجرایــی

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است:
1-برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد 
مزایده )در صورت وجود هزینه مربوطه(، پرداخت تضمین شرکت در مزایده )ودیعه(، ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن 

مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد.
2-کلیه اطالعات موارد مزایده شامل مشخصات، شرایط و نحوه اجاره در برد اعالن عمومی سامانه مزایده، قابل مشاهده، بررسی و انتخاب می باشد.
3-عالقه مندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:

مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه: 021-41934
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام استانها، در سایت سامانه ) www.setadiran.ir ( بخش » ثبت نام/ مزایده گر « موجود است.

روابط  عمومی دانشکده علوم پزشکی سیرجان

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سیرجان در نظر دارد
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اجرای  از  هدف  گفت:  مانور  این  حاشیه  در  سیرجان  دامپزشکی  شبکه  رئیس 
در  آنها  قوت  نقاط  ارزیابی  و  دستگاه   این  آمادگی  میزان  تعیین  مانور  این 
است. شاربن  بویژه  دام  و  انسان  بین  مشترک  بیماری  شیوع  و  بروز  با  مواجه 

اجرایی  دستگاههای  بخشی  بین  تعامل  است  نیاز  کرد:  اظهار  پو  زینلی  دکترعلیرضا 
پیشگیرانه   سطوح  تقویت  و  عامل   غیر  پدافند  مقدمات  اجرای  منظور  به  استان 
یابد. افزایش  ها  ساخت  زیر  و  استراتژیک  حوزه  در  عمل  و  ریزی  برنامه  چگونکی 

مانور پدافند 
زیستی با محوریت 

بیماری شاربن
 در سیرجان

اجرای اجرای ۳۳ مانور امداد و نجات توسط آتش نشانی سیرجان مانور امداد و نجات توسط آتش نشانی سیرجان
رضا یوسفی اظهار کرد: همزمان با گرامیداشت هفته پدافند غیرعامل، سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری، سه 
مانور امداد و نجات برگزار کرد.وی افزود: دو مانور با عنوان زلزله، آمادگی دانش آموزان، اعزام تیم های آتش نشانی و اطفای 
حریق در مدارس انجام و مانور دیگر با هدف خاموش کردن و مهار آتش سوزی مراتع و اراضی برگزار شد.رئیس سازمان 
آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سیرجان خاطرنشان کرد: الزم است احتمال بروز خطرات و سوانح را به طور جدی 

مدنظر داشته باشیم و در مواقع بحران، آمادگی الزم را برای افراد و تیم های امداد و نجات فراهم آوریم.      

خبــر

گفتار  و  رفتار  از  اوقات  بیشتر  که  حسی 
می گرفتم  خود  به  نسبت  سیرجانی  همشهریان 
با  خاص  رفتاری  می کردم  تصور  غلط  به  و 
دیدم  تعجب  با کمال  اخیراً  را  است  شخص من 
و  سطح  در  مشهوری  فرهیخته ی  شخصیت  که 
انداز ه ی ملی مثل احمد زیدآبادی نیز تجربه کرده 
است. زیدآبادی اخیراً در صفحه ی تلگرام خود از 
تخریب شخصیتی خودش توسط یک همشهری 
مواضع سیاسی  اش  به  واکنش  در  بود که  نوشته 
ابراز شده بود. یا بهتر است بگویم ابزار شده بود 

برای سرکوفت دادن به او.
 "یه این پسرو مندلی ِر بیخودی بزرگش کردن، 
ئی هّچی نیس! ئی بچه که بود مادرش روزا قالی 
می بافت و شبا هم پشت گود کارگه می نشس تا 
خشک  نون  ظهر  هر  خودشم  ئی  ببافه.  کرباس 
اوگرمو  یه  نمی رسید  زورشون  اینا  می خورد. 
بگیره  که  می ِکرد  پیدا  پیازی  اگه  کنن.  درست 
پشت نونش همچی خوشال می شد که نگو! وهلل 

ئی هّچی نیس! همیجور الکی بزرگش کردن. 

ئی چون تو مدرسه شاگرد اول بود معلما لوسش 
کرده بودن و زبون زدی می ِکرد. یه روز اومده بود 
تا  پنج  پدرم  ِکرد.  زبون زدی  ما کار کنه  باغ  تو 
نداد. گرِگه  تو شوناش خرد کرد. حقشم  انار  مرِّ 
بود.  آدمی  همچین  ئی  شون.  خونه  رفت  کنون 
االنم هچی نیس. همیجور الکی بزرگش کردن. یه 
ئی اصاًل ِکوش نداشت که. از بس فقیر بودن با پا 

لق ایَور اوَور می رفت!"
همه ی ما سیرجانی ها در هر جایگاه اجتماعی و 
این جتس حرف ها  از  بارها  اقتصادی ئی  طبقه ی 
سرمان  پشت  یا  شنیده ایم.  خودمان  درباره ی  را 
گفته شده و به گوش ما رسیده و یا در منازعات 
حرف  آدم ها  و  شده  دریده  رودربایستی  پرده ی 
پوسیده  تفکر  کنه  بگویم  است  بهتر  یا  دل شان 

و نگاه تبعیض آمیز و خودشیفته ی "ما ها و بقیه 
پولدار  در سیرجان  کرده اند.  علنی  رودرو  را  کا" 
شده باشید و سابق بر این ففیر بوده اید، همیشه 
نقل محفل مردم هستید که فالنی تا دیروز فالن 
خدمت پست را ارائه می داد و حاال برای ما آدم 
کنار  از  باید  باشید  شده  جایی  مدیر  اگر  شده. 
چای  دیروز  تا  فالنی  اینکه  بر  مبنی  کنایه هایی 
بریز بهمان اداره یا شرکت هم محسوب نمی شد، 
روی  حرف ها  این  سنگین  سایه ی  و  شوید  رد 

دلتان سنگینی کند.
 اگر در رشته ی کاری خودتان، کار خود را توسعه 
اینکه فالنی از یک  داده باشید، همیشه تمسخر 
جای محقر شروع کرده پشت سرتان وجود دارد. 
جنس  این  سیرجانی ها  ما  که  می شود  باورتان 

حرف ها را حتا پشت سر نماینده و اعضای شورای 
شهر و شهردار و فرماندار هم زده ایم و من برای 
هرکدام جمله ی نمونه و آماده در آستین دارم؟ 
واقعا کی می خواهیم این حرف ها را تمام کنیم؟ تا 
کی می خواهیم با این حرف ها هم را آزار بدهیم؟ 
مگر قرار است کسی در زندگی پیشرفت نکند؟ یا 
باید  یا خانواده اش  اگر کرد، روزگار سختی خود 
سوژه ی خنده ی ما باشد؟! این خوی بد اجتماعی 
گاه حتا در خانواده ها موجب طعن زوجین به هم 
و اخالف و جدایی شده و متاسفانه همین جنس 
بارها در رسانه ها هم  رفتار در سال های گذشته 
دیده شده است که فالنی که شهردار شد، قبال 
آن  این ها  و  بود  دیگری  چیز  خانوادگی اش  نام 
تخریب  می گویند  چیزها  این  به  و...  بودن  طور 

ریشه  ی آن در حسادت ورزی  و  افراد  شخصیت 
نسبت به پیشرفت کسی در یک رشته دارد. کاش 
یاد بگیرم اگر نقدی هم به کسی داریم، نقد افکار 
و کارنامه اش باشد وگرنه سابق بر این فقیر بودن 
 ، داشتن  محقر  شغل  یا  نداشتن  مهم  سمت  یا 

هیچ کدام عیب نیست. 
عصر  به  متعلق  کهنه  خان "رعیتِی  نگاه  این 
دیدم  حتا  اتفاقا  و  مانده  هنوز  که  است  قجر 
برای تخریب شخصیت رضاشاه نیز توسط صدا و 
سیما زیاد استفاده می شود. درحالی که رضاشاه 
کارهای غلط زیادی داشته که باید نقد بشود، چه 
نیازی است که از سطح پایین بودن شغل سابق 
نه  اتفاقا  که  چیزی  بگوییم؟  قزاق  قشون  در  او 
تنها بد نیست که می تواند  عاملی باشد بر اینکه 

کسی که به جایگاه مهمی رسیده از خوی تجمل 
جنس  با  آشنایی اش  و  شود  دور  اشرافی گری  و 
برای  کند  کمک  او  به  مردم  واقعی  مشکالت 
مردمش در جایگاه کنونی کاری کند. در ادبیات 
تالش  از  ناشی  جایگاه  تغییر  این  از  نیز  فارسی 
کسی، به عنوان یک حسن یاد شده است. چنان 
وقتی  است:  شده  حکایت  وزیری  روزگار  از  که 
رسیده  وزارت  به  یی  )بافنده-ریسنده(  جوالهه 
بود . هر روز بامداد برخاستی و کلید برداشتی و 
دِر خانه باز کردی و تنها در آنجا شدی و ساعتی 
در آنجا بودی. پس برون آمدی و به نزدیک امیر 
رفتی. وقتی امیر را خبر دادند که او چه می کند. 
تا در آن خانه چیست.  امیر را خاطر به آن شد 
روزی ناگاه از پِس وزیر بدان خانه در شد. گوی 

دید در آن خانه چنانکه جوالهگان را باشد. 
کرده.  فرو  )=گودال(  گو  بدان  پای  دید  را  وزیر 
ما  گفت:  وزیر  این چیست؟  که  گفت  را  او  امیر 
این  ما  که  ایم  نکرده  فراموش  را  خود  ابتدای 
خود  تا  دهم  یاد  خود  از  را  خود  روز  هر  بودیم. 

به غلط نیفتم.

می  انسانی  هر  که  کارهایی  ارزش ترین  با  از  یکی 
دیگران  تشویق  دهد  انجام  خود  زندگی  طول  در  تواند 
زنجیری  مانند  ما  از  یک  هر  زندگی  است  خیر  کار  به 
های  از حلقه  یکی  اگر  و  است  متصل  به  هم  که  ست 
کل  گریبان گیر  فرد  آن  مشکالت  شود  پاره  زنجیر  این 
جامعه می شود از این رو برای محکم تر شدن و هر چه 
در  و  کنیم  کمک  هم  به  همگی  اتصال  این  بهتر شدن 
این بین همدیگر  را برای انجام کار خیر تشویق کنیم، 
مهال کرمی پور دختر هفده ساله سیرجانی که می توان 

از او بعنوان کوچک ترین خیر  ایران نام برد؛
از  یکی  گفت:  اینگونه  کارش  شروع  مورد  در  وی 
داوطلب  من  و  داشت  مالی  مشکل  ما  های  همسایه 
و  کردم  فامیل جمع  از  پول  مقداری  او شدم  به  کمک 

ماجرا  این  گذشت  از  بعد  شد  حل  خانواده  آن  مشکل 
بانی کارهای خیر و کمک  از دوستان  به پیشنهاد یکی 
بیماری  درمان  هزینه  و  شدم  نیازمند  های  خانواده  به 
همین  از  کم  کم  گرفتم  برعهده  را  خانواده  تعدادی 
نفر  یک  دوستانم  از  هرکدام  و  شروع  کوچیک  کارهای 
را معرفی کرد و ما به همین منوال به او کمک کردیم.

نحوه  و  خیریه  تیم  آمدن  وجود  به  با  رابطه  در  کرمی 
کار  به  شروع  از  مدتی  از  بعد  گفت:  اینگونه  تیم   کار 
گرفتم  تصمیم  بعد  و  آشنا شدم  پیوند  با خیریه  من  ما 
از فروردین امسال با یک تیم کار را شروع کنم که در 
مدت زمان کمی تعدادمان به بیش از  نود نفر رسید. 

تیم  های  بچه  که  این صورت هست  به  تیم  کار  نحوه 
ما هر ماه مقداری پول به حسابی واریز می کنند و تیم 
خیری  کار  چه  صرف  هزینه  این  که  گیرد  می  تصمیم 

غذایی  های  بسته  پخش  شامل  کارهایمان  بیشتر  شود 
های  بچه  بین  در  التحریر  لوازم  بسته های  پخش  یا  و 
بی بضاعت و همچنین خرید لباس نو برای بچه ها بود.

تیم  اعضای  با  ما  که  هایی  افزود: جلسه  ادامه  در  وی 
به  با اصنافی که مربوط  این شد که ما  بر  داشتیم قرار 
این  بر  قرار  و  مراسمات عروسی هستند مذاکره کردیم 
را  عروسی  مراسم  برگزاری  توان  که   افرادی  برای  شد 

ندارند، مراسم را برگزار کنیم. 
و  کردیم  برگزار  مراسم   ۴ کنون  تا  سال  ابتدای  از   
با  که  کنم  می  دعوت  مرتبط  اصناف  از  جا  همین  از 
به  زدن  سر  کارهایمان   دیگر  از  کنند  همکاری  ما 
هست  سرپرست  بد  و  سرپرست  بی  دختران  خوابگاه 
که تنها مشکلی دارند مشکالت پزشکی هست از جمله 
پزشکان  از  که  هست  پزشکی  دندان  و  زنان  مشکالت 

شهر خواستار کمک هستیم .
خرید جهیزیه برای دختران یکی از اقدامات 
ما هست هر ماه مبلغی را به این کار اختصاص 
می دهیم و  وسایل دست دومی که افراد  در 
خانه ها دارند و از آنها استفاده نمی کنند به 
ما تحویل می دهند و ما ُآن ها را بازسازی و 
ازشون  جهیریه  عنوان  به  و  کنیم   می  تعمیر 

استفاده می کنیم.
وقتی  اما  دارده  زیادی  دردسرهای   کار  این 
بینم  می  دیگران  چهره  در  رو  خوشحالی 
از  و  دهد  می  درست  بهم  خوبی  قلبی  حس 
و  همراه  همیشه  که  می کنم  تشکر  خانواده ام 

بودند. مشوقم 

در نقد یک ویژگی اجتماعی در رفتار ما سیرجانی ها؛

خود مشت و مالی و خود بدی

گفتگو با جوان ترین خیر سیرجانی مطرح شد؛

خوشحالی در چهره دیگران حس خوبی دارد 

      حسام الدین اسالملو

      سحر لشکری
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کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت 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: تاریخ 1401/08/18 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز پنجشنبه تاریخ 1401/08/26
مهلت زمانی ارائه پیشنهـــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز چهارشنبـه  تاریخ 1401/09/09

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 09:00 صبح روز پنج شنبه  تاریخ 1401/09/10 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: نجف شهر- ابتدای بلوار امام خمینی )ره(- شهرداری نجف شهر،امور قراردادها   تلفن:   7380  4239 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

شهرداری  نجف شهر دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

آگهی مناقصه عمومی شهرداری نجف شهر

دوربین های نظارتی سطح شهر نجف شهر- )نوبت اول(
 شهرداری نجف شهر در نظر دارد به استناد ردیف بودجه 4080301

تهیه و اجــرای دوربیـــن های نظارتـــی سطــح شهــر نجــف شهـر
به شماره 2001090657000011  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
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آماد همگانی مرکز آموزش شهدای وظیفه نداجا )سیرجان( درنظر دارد
تره بار، سیفی جات، خشکبار و مواد فاسد شدنی سال 1401 

خود را بصورت جداگانه از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید. 
متقاضیان از تاریخ انتشار آگهی به نشانی: سیرجان/ جاده راه آهن، مرکز آموزش شهدای وظیفه نداجا، آماد 
همگانی جهت دریافت اسناد مناقصه مراجعه و اسناد مذکور را پس از تکمیل، برابر قانون تا پایان وقت اداری روز 
یکشنبه مورخ 1401/08/29 به دفتر بازرسی مرکز آموزش شهدای وظیفه نیروی دریایی سیرجان تحویل نمایند.

*شرکت کننده در مناقصه باید دارای جواز کسب معتبر و کد سازمان امور مالیاتی باشد.
*جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن های : 4610 4132 - 0068 4220 )034( تماس حاصل نمایید

*هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.
* مرکز آموزش شهدای وظیفه نداجا در رد یا قبول پیشنهادات مختار خواهد بود.

* به پیشنهادات مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

آگهــی  استعـالم

 تعویـض و جوشکـاری اولیـه
شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه در نظر دارد؛ 

»  تعویض لوله GRP 100 با کربن استیل 1200 خط لوله خلیج فارس ) فیتاپ،جوشکاری ونصب لوله( « 
متعلق به خود را از طریق برگزاری استعالم در سطح شهرستان سیرجان  واگذار نماید. 

نحوه دریافت اسناد: کلیه متقاضیان)اشخاص حقوقی-حقیقی( واجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد استعالم به 

آدرس الکترونیکی www.parizpishro.ir مراجعه و اسناد مذکور را از قسمت مناقصه و مزایده دانلود نمایند.

)شماره تلفن : 09129541522 آقای هاشمی پور جهت دریافت اسناد از طریق واتس آپ(

*محل تحویل پاکات : استان کرمان – شهرستان سیرجان-بلوار پیروزی، پالک 31،ساختمان اداری شرکت پاریز پیشرو، کد 

پستی: 7816947838 - تلفن تماس: 41424328-034-دبیر خانه-آقای اسدی

*مهلت تحویل پاکات: سه شنبه 1401/08/24 ساعت 14:00 

*بازدید از سایت : شنبه 1401/08/21 ساعت 10:00

*این  شرکت در قبول یا رد کلیه یا هر یک از پیشنهادات به تنهایی بدون احتیاج به ذکر دلیل مختار می باشد.

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

*متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و بازدید با شماره 09132455003 ) آقای عبدالی( تماس حاصل فرمایند.

4- 034 ) آقای هاشمی پور( تماس حاصل نمایید. 1 4 2 4 3 8 2 *جهت کسب اطالعات درخصوص استعالم  با شماره  

امور حقوقی و قرارداداهی شرکت اپرزی پیشرو صنعت توسعه
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کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir 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 1401/08/18 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 18:00 روز شنبـه  تاریخ 1401/08/28
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز سه شنبـه  تاریخ 1401/09/08

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 11:30 روز چهارشنبــــه  تاریخ 1401/09/09 
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  انجام ممیزی، 
برداشت اطالعات و ورود اطالعات در سامانه شهرسازی شهرداری سیرجان

ممیزی،  انجام  مختصر؛  عمومی)شرح  مناقصه  تجدید  دارد  نظر  در  سیرجان  شهرداری   

برداشت اطالعـات و ورود اطالعـات در سامانـه شهرسـازی شهـرداری سیرجــان( 
2001005674000166  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 
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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 1401/08/18 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 12:00 روز پنجشنبـه  تاریخ 1401/08/26
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 12:00 روز دوشنبـه  تاریخ 1401/09/07

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 12:45 روز سـه شنبــــه  تاریخ 1401/09/08 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- میدان انقالب، شهرداری مرکزی      تلفن:   5000  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  
خرید تجهیزات و ملزومات چاه های آب

 شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی

)شرح مختصر؛ خرید تجهیزات و ملزومات چاه های آب( 
2001005674000164  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 
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کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه 
www  انجام خواهد شد و الزم است  . s e t ad i r an . i r سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستــاد( به آدرس 
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 1401/08/18 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده  از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مزایده  تا ساعت 12:00 روز شنبـه  تاریخ 1401/08/28
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مزایده تا ساعت 12:00 روز پنجشنبـه  تاریخ 1401/09/10

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 14:30 روز شنبــــه  تاریخ 1401/09/12 
اطالعات تماس دستگاه مزایده 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

CNG فراخوان مزایـــده عمومی یک مرحله ای اجاره جایگاه های
1-جایگاه واقع در بلوار خلیج فارس         2-جایگاه واقع در بلوار قائم

3-جایگاه جاده تهران مقابل منطقه ویژه اقتصادی
 شهرداری سیرجان در نظر دارد مزایده عمومی

)شرح مختصر؛ واگذاری منافع جایگاه های 1-جایگاه واقع در بلوار خلیج فارس  2-جایگاه 
بهره  منظور  به  اقتصادی  ویژه  منطقه  مقابل  تهران  جاده  قائم3-جایگاه  بلوار  در  واقع 
سال1401(   CNG فشرده  گاز  های  جایگاه  کلی  و  جزیی  تعمیرات  و  نگهداشت  برداری، 

5001005674000018  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 



ویترین آخر

ابراهیم  سید  نوشت:  خود  تلگرام  کانال  در  ابراهیم احمدزیدآبادی  سید  نوشت:  خود  تلگرام  کانال  در  احمدزیدآبادی 
رییسی عالوه بر ضعف های شناختی و معرفتی در بارۀ ماهیت رییسی عالوه بر ضعف های شناختی و معرفتی در بارۀ ماهیت 
دولت و سیاست که گریبانگیر عموم کارگزاران نظام جمهوری دولت و سیاست که گریبانگیر عموم کارگزاران نظام جمهوری 
اسالمی است، به نظرم دو ضعف عمدۀ مخصوص به خود نیز اسالمی است، به نظرم دو ضعف عمدۀ مخصوص به خود نیز 

دارد که دولت او را با بحران روبرو خواهد کرد.دارد که دولت او را با بحران روبرو خواهد کرد.
 آقای رییسی تمام عمر کاری خود را در کسوت امور قضایی  آقای رییسی تمام عمر کاری خود را در کسوت امور قضایی 
گذرانده است. یک قاضی معموالً فرمان می دهد و فرمانش نیز گذرانده است. یک قاضی معموالً فرمان می دهد و فرمانش نیز 
از طریق ساز و کاری تعریف شده، اجرایی می شود. این یک از طریق ساز و کاری تعریف شده، اجرایی می شود. این یک 
روند ساده و آسان است و با مدیریت در سایر حوزه ها سنخیتی روند ساده و آسان است و با مدیریت در سایر حوزه ها سنخیتی 
ندارد. آقای رییسی در مقام ریاست قوۀ مجریه، گویا همچنان ندارد. آقای رییسی در مقام ریاست قوۀ مجریه، گویا همچنان 
در قامت یک قاضی نقش بازی می کند و گمانش بر این است در قامت یک قاضی نقش بازی می کند و گمانش بر این است 

که با صدور دستور و فرمان، کار ها سامان پیدا می یابد!که با صدور دستور و فرمان، کار ها سامان پیدا می یابد!
به نظرم به همین علت است که پی در پی دستور صادر به نظرم به همین علت است که پی در پی دستور صادر 
می کند، غافل از اینکه در امور اجرایی کار با صدور فرمان و می کند، غافل از اینکه در امور اجرایی کار با صدور فرمان و 
دستور پیش نمی رود و مدیریت پیچیده و پردردسر خود را دستور پیش نمی رود و مدیریت پیچیده و پردردسر خود را 

می طلبد.می طلبد.
است  پایداری  جبهۀ  به  او  وامداری  احساس  دوم،  موضوع  است   پایداری  جبهۀ  به  او  وامداری  احساس  دوم،  موضوع   
تا حدی که به نظر می رسد به گروگان این گروه افراطی در تا حدی که به نظر می رسد به گروگان این گروه افراطی در 

آمده است.آمده است.
 طبعاً از خارج از مناسبات درونی قدرت در ایران، نمی توان  طبعاً از خارج از مناسبات درونی قدرت در ایران، نمی توان 
به جزئیات بده - بستان کانون های مختلف همسو و رقیب به جزئیات بده - بستان کانون های مختلف همسو و رقیب 
پی برد، اما آنچه از پرده برون افتاده، حکایت از نفوذ چشمگیر پی برد، اما آنچه از پرده برون افتاده، حکایت از نفوذ چشمگیر 
از  می توان  را  نکته  این  دارد.  رییسی  آقای  بر  پایداری  از جبهۀ  می توان  را  نکته  این  دارد.  رییسی  آقای  بر  پایداری  جبهۀ 
ترکیب کابینه آشکارا دریافت. شاهد تازه تر، اما انتصاب حجت اهلل ترکیب کابینه آشکارا دریافت. شاهد تازه تر، اما انتصاب حجت اهلل 
عبدالملکی به جای سعید محمد به عنوان دبیر شورای عالی عبدالملکی به جای سعید محمد به عنوان دبیر شورای عالی 
مناطق آزاد است. با توجه به عملکرد آقای عبدالملکی در وزارت مناطق آزاد است. با توجه به عملکرد آقای عبدالملکی در وزارت 
کار، این انتصاب هیچ معنایی جز غلبۀ پایداری ها بر دولت آقای کار، این انتصاب هیچ معنایی جز غلبۀ پایداری ها بر دولت آقای 

رییسی ندارد.رییسی ندارد.
در  نفوذی گسترده  پایداری که ظاهراً  باور من، جبهۀ  به  در   نفوذی گسترده  پایداری که ظاهراً  باور من، جبهۀ  به   
آفت حکمرانی  بزرگترین  است،  به هم زده  ارکان قدرت  آفت حکمرانی تمام  بزرگترین  است،  به هم زده  ارکان قدرت  تمام 
در جمهوری اسالمی است به طوری که اغلب ناکارآمدی ها و در جمهوری اسالمی است به طوری که اغلب ناکارآمدی ها و 
سختگیری ها و خشونت ها و تبعیض ها را می توان به افکار و سختگیری ها و خشونت ها و تبعیض ها را می توان به افکار و 

عملکرد آن ها نسبت داد.عملکرد آن ها نسبت داد.
با این حساب، هر چه اوضاع کشور پیچیده تر شود، دولت با این حساب، هر چه اوضاع کشور پیچیده تر شود، دولت 
آقای رییسی ناکارآمدتر و بحرانی تر خواهد شد. جای او بودم یا آقای رییسی ناکارآمدتر و بحرانی تر خواهد شد. جای او بودم یا 
خودم را از اسارت پایداری ها نجات می دادم و کابینه ای به کلی خودم را از اسارت پایداری ها نجات می دادم و کابینه ای به کلی 
متفاوت و مقبول اهل تخصص می چیدم و یا اینکه از ریاست متفاوت و مقبول اهل تخصص می چیدم و یا اینکه از ریاست 

جمهوری استعفا می دادم.جمهوری استعفا می دادم.

       گوناگون

  - محمدی  جعفر  ایران؛  -عصر  محمدی  جعفر  ایران؛  عصر 
ضرغامی  اهلل  عزت  را  جمالت  ضرغامی این  اهلل  عزت  را  جمالت  این 
سازمان  پیشین  رئیس  است،  سازمان گفته  پیشین  رئیس  است،  گفته 
دولت  کنونی  وزیر  و  سیما  و  دولت صدا  کنونی  وزیر  و  سیما  و  صدا 
که  خیلی هایی  مورد  که در  خیلی هایی  مورد  ""در  رئیسی: رئیسی: 
با  اغتشاشات دستگیر شدند  این  با در  اغتشاشات دستگیر شدند  این  در 
بازجوی اصلی آنها صحبت کردم، آن بازجوی اصلی آنها صحبت کردم، آن 
از آدم های  از آدم های فرد گفت من یک عمر   فرد گفت من یک عمر  
و  کردم  بازجویی  سیاسی  و درشت  کردم  بازجویی  سیاسی  درشت 
افراد  از  نفر  صد  چند  روز  چند  افراد این  از  نفر  صد  چند  روز  چند  این 
این سخت ترین  و  بازجویی کردم  این سخت ترین را  و  بازجویی کردم  را 
بازجویی من بود زیرا نه من می فهمم بازجویی من بود زیرا نه من می فهمم 
آنها چه می گویند و نه آنها می فهمند آنها چه می گویند و نه آنها می فهمند 

من چه می گویم.من چه می گویم.""
این، خالصه ماجرای حوادث اخیر این، خالصه ماجرای حوادث اخیر 
کشور است: کشور است: ""فقدان فهم مشترکفقدان فهم مشترک""..

از  چه  هر  که  است  این  از واقعیت  چه  هر  که  است  این  واقعیت 
جمهوری  پیدایش  و  انقالب  جمهوری ابتدای  پیدایش  و  انقالب  ابتدای 
اسالمی فاصله گرفته ایم، بین مردم اسالمی فاصله گرفته ایم، بین مردم 
افتاده  ای  فاصله  چنان  مسووالن  افتاده و  ای  فاصله  چنان  مسووالن  و 
است که امروز حتی زبان یکدیگر را است که امروز حتی زبان یکدیگر را 
مطلق  اگر  و  شوند  نمی  متوجه  مطلق هم  اگر  و  شوند  نمی  متوجه  هم 
تصریح کنیم که  باید  نکنیم  تصریح کنیم که انگاری  باید  نکنیم  انگاری 
از  بزرگی  بخش  درباره  گزاره  از این  بزرگی  بخش  درباره  گزاره  این 
درباره  ویژه  به  و  است  صادق  درباره مردم  ویژه  به  و  است  صادق  مردم 

جوان تر ها.جوان تر ها.
وبه  کنید  نگاه  کشور  مسووالن  وبه به  کنید  نگاه  کشور  مسووالن  به 
مجلس  مثاًل  عادی؛  مردم  مجلس عموم  مثاًل  عادی؛  مردم  عموم 
بگیرید  نظر  در  را  اسالمی  بگیرید شورای  نظر  در  را  اسالمی  شورای 
ایران  جامعه  کل  از  بازتابی  باید  ایران که  جامعه  کل  از  بازتابی  باید  که 
حرف  طرز  و  ها  چهره  حتی  حرف باشد:  طرز  و  ها  چهره  حتی  باشد: 
زدن و لباس پوشیدن و دنیای فکری زدن و لباس پوشیدن و دنیای فکری 
شان نیز با اکثریت مردم ایران یکی شان نیز با اکثریت مردم ایران یکی 

نیست.نیست.
اکثر  جمعه  نماز  های  خطبه  اکثر یا  جمعه  نماز  های  خطبه  یا 
به  چقدر  کنید:  گوش  را  به خطیبان  چقدر  کنید:  گوش  را  خطیبان 
های  دغدغه  و  مردم  عموم  های ادبیات  دغدغه  و  مردم  عموم  ادبیات 
واقعی آنها نزدیک هستند؟ سخنرانی واقعی آنها نزدیک هستند؟ سخنرانی 
چه؟!  مسووالن  های  مصاحبه  و  چه؟! ها  مسووالن  های  مصاحبه  و  ها 
سیما  و  صدا  رسمی  های  سیما برنامه  و  صدا  رسمی  های  برنامه 
چطور؟ مقاالت و تحلیل های رسانه چطور؟ مقاالت و تحلیل های رسانه 

های  حکومتی چه؟های  حکومتی چه؟
سیاره  در  ایران  مردم  که  این  سیاره گو  در  ایران  مردم  که  این  گو 
ای و اینان در سیاره ای دیگر زندگی ای و اینان در سیاره ای دیگر زندگی 
می کنند و به اذعان دوست بازجوی می کنند و به اذعان دوست بازجوی 
آقای ضرغامی، حتی زبان هم را هم آقای ضرغامی، حتی زبان هم را هم 

نمی فهمند.نمی فهمند.
دور شدن از مسووالن از عموم مردم دور شدن از مسووالن از عموم مردم 
و بسنده کردن به و بسنده کردن به ""اطرافیاناطرافیان""ی که ی که 
یا از سر اخالص و ارادت یا به خاطر یا از سر اخالص و ارادت یا به خاطر 
دغل کاری و منفعت طلبی دور آنها دغل کاری و منفعت طلبی دور آنها 
اطالعات  دریافت  و  اند  شده  اطالعات جمع  دریافت  و  اند  شده  جمع 
بولتن  مانند  خاصی  های  کانال  بولتن از  مانند  خاصی  های  کانال  از 
های جهت دار و ... باعث شده است های جهت دار و ... باعث شده است 
مسووالن رفته رفته در این توهم فرو مسووالن رفته رفته در این توهم فرو 
هستند  هایی  همان  مردم  که  هستند روند  هایی  همان  مردم  که  روند 
که دور و برشان جمع اند و اطالعات که دور و برشان جمع اند و اطالعات 
دقیق و واقعی نیز همین هایی اند که دقیق و واقعی نیز همین هایی اند که 

در بولتن ها نوشته شده اند!در بولتن ها نوشته شده اند!
چاره چیست؟ نمی شود که فضای چاره چیست؟ نمی شود که فضای 
پیدا  ادامه  برای همیشه  تفاهم  پیدا عدم  ادامه  برای همیشه  تفاهم  عدم 
حصار  مسووالن  که  این  البته  حصار کند.  مسووالن  که  این  البته  کند. 
مردم  با  و  بشکافند  را  مردم اطرافیان   با  و  بشکافند  را  اطرافیان  
ارتباط رو در رو داشته باشند و نیز، ارتباط رو در رو داشته باشند و نیز، 
را  خود  اطالعات  کسب  های  را کانال  خود  اطالعات  کسب  های  کانال 
متنوع کنند، اقدامات مهمی هستند متنوع کنند، اقدامات مهمی هستند 

و  اتکاترین  قابل  و  ترین  سریع  و ولی  اتکاترین  قابل  و  ترین  سریع  ولی 
اعتماد آفرین ترین روش برای شکل اعتماد آفرین ترین روش برای شکل 
گیری مفاهمه بین مردم و مسووالن گیری مفاهمه بین مردم و مسووالن 
سرمایه  احیای  مقدمه  خود،  سرمایه -که  احیای  مقدمه  خود،  -که 
تجدید  است-  اجتماعی  تجدید اعتماد  است-  اجتماعی  اعتماد 
برگزاری  شرایط  و  قوانین  در  برگزاری نظر  شرایط  و  قوانین  در  نظر 

انتخابات است.انتخابات است.
به  کشور  انتخابات  فضای  به اگر  کشور  انتخابات  فضای  اگر 
گونه ای باشد که همه گرایش های گونه ای باشد که همه گرایش های 
شرایط  در  بتوانند  فکری  و  شرایط سیاسی  در  بتوانند  فکری  و  سیاسی 
برابر با هم رقابت کنند و برگزیدگانی برابر با هم رقابت کنند و برگزیدگانی 
از جنس همه مردم که حرف آنها را از جنس همه مردم که حرف آنها را 
می فهمند، در دولت و مجلس عهده می فهمند، در دولت و مجلس عهده 
ناآرامی  به  امور شوند، دیگر کار  ناآرامی دار  به  امور شوند، دیگر کار  دار 
و دستگیری و بازجو نمی کشد چرا و دستگیری و بازجو نمی کشد چرا 
که هم مردم می فهمند که مسووالن که هم مردم می فهمند که مسووالن 
گویند  می  چه  دقیقاً  آنها  گویند منتخب  می  چه  دقیقاً  آنها  منتخب 
دل  از  برخاسته  مسووالِن  هم  دل و  از  برخاسته  مسووالِن  هم  و 
مردم  واقعی  مطالبات  با  مردم اکثریت،  واقعی  مطالبات  با  اکثریت، 
آشنا هستند و سعی در برآوردن آن آشنا هستند و سعی در برآوردن آن 
دارند بی آن که خود را برتر از مردم دارند بی آن که خود را برتر از مردم 
و صالح به تعیین صالح آنها بپندارند.و صالح به تعیین صالح آنها بپندارند.

اسالمی  مقامات جمهوری  اسالمی این که  مقامات جمهوری  این که 
می خواهند  را  می خواهند   را  نظام""  نظامحفظ  ""حفظ  ایران، ایران، 
بسیار  را،  آن  بسیار   را،  آن  مسووالن""  مسووالنحفظ  ""حفظ  یا یا 
تعیین کننده است. حفظ اصل نظام تعیین کننده است. حفظ اصل نظام 
که این روزها بسیار درباره آن سخن که این روزها بسیار درباره آن سخن 
تغییرات گسترده  با  تغییرات گسترده گفته می شود،  با  گفته می شود، 
می  حاصل  حکمرانان  ترکیب  می در  حاصل  حکمرانان  ترکیب  در 
و  رأی  دل  از  که  تغییراتی  و شود؛  رأی  دل  از  که  تغییراتی  شود؛ 
شود:  می  حاصل  مردم  شود: انتخاب  می  حاصل  مردم  انتخاب 
""فهم فهم  به  رسیدن  برای  به تغییراتی  رسیدن  برای  تغییراتی 

مشترکمشترک""..

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

گرافیست و دبیر تحریریه: سارهمیرحسینی
ویراستار:ساراسرمد

مدیر بازرگانی: مصطفیکریمی
چاپ :  مهدویکرمان

نشانی: سیرجان،بلواردکترصادقیروبرویداروخانهآریا

نردبانی به سوی آسمان...

کشته شدن یک آمریکایی در عراق
تسنیم:تسنیم: منابع عراقی از حمله مسلحانه به یک خودرو در منطقه الکراده بغداد  منابع عراقی از حمله مسلحانه به یک خودرو در منطقه الکراده بغداد 
خبر دادند. این منابع گفتند که این حمله منجر به کشته شدن یک آمریکایی به نام خبر دادند. این منابع گفتند که این حمله منجر به کشته شدن یک آمریکایی به نام 
»استفان ترول« شده است. منابع عراقی همچنین از کشته شدن یک  افسر کانادایی »استفان ترول« شده است. منابع عراقی همچنین از کشته شدن یک  افسر کانادایی 
در پایگاه ویکتوریا در بغداد خبر دادند. نیروهای مسلح کانادا در این باره اعالم کرد: در پایگاه ویکتوریا در بغداد خبر دادند. نیروهای مسلح کانادا در این باره اعالم کرد: 
این افسر به نام اریک چیونگ روز شنبه در شرایط غیرعملیاتی در بغداد مرده است این افسر به نام اریک چیونگ روز شنبه در شرایط غیرعملیاتی در بغداد مرده است 

و تحقیقات درباره آن ادامه دارد.و تحقیقات درباره آن ادامه دارد.

زوم

فقدان فهم مشترک بین مردم و مسوولین
به گزارش اسپوتنیک، نشریه به گزارش اسپوتنیک، نشریه VergeVerge به نقل از اسناد داخل شرکت نوشت: رشد  به نقل از اسناد داخل شرکت نوشت: رشد 
روزانه کاربران توییتر در اولین هفته کامل مالکیت این پلتفرم توسط ایالن ماسک، روزانه کاربران توییتر در اولین هفته کامل مالکیت این پلتفرم توسط ایالن ماسک، 
کارآفرین آمریکایی به رکورد باالیی رسید. به گفته کارآفرین آمریکایی به رکورد باالیی رسید. به گفته VergeVerge، رشد روزانه کاربران بیش ، رشد روزانه کاربران بیش 
از از ۲۰A۲۰A شتاب گرفته است و در ایاالت متحده، تعداد آنها حتی با سرعت بیشتری  شتاب گرفته است و در ایاالت متحده، تعداد آنها حتی با سرعت بیشتری 
در حال رشد است. ماسک پیش از این از افزایش قابل توجه تعداد کاربران توییتر در حال رشد است. ماسک پیش از این از افزایش قابل توجه تعداد کاربران توییتر 

در سراسر جهان خبر داده بود.در سراسر جهان خبر داده بود.

 ایلنا:  ایلنا: سید محمد مرندی، مشاور تیم مذاکره کننده ایران در مذاکرات هسته ای سید محمد مرندی، مشاور تیم مذاکره کننده ایران در مذاکرات هسته ای 
در صفحه توییترش در واکنش به یک خبر شبکه بی بی سی مبنی بر این که در صفحه توییترش در واکنش به یک خبر شبکه بی بی سی مبنی بر این که 
»کی یف درباره حمایت از روسیه به ایران هشدار می دهد«، نوشت: اوکراین در »کی یف درباره حمایت از روسیه به ایران هشدار می دهد«، نوشت: اوکراین در 
صورت هر گونه اقدام خصمانه، با پیامدهای بسیار بزرگ تری مواجه خواهد شد. صورت هر گونه اقدام خصمانه، با پیامدهای بسیار بزرگ تری مواجه خواهد شد. 
پیش از این ولودیمیر زلنسکی، رییس جمهور اوکراین، به ایران درباره حمایت از پیش از این ولودیمیر زلنسکی، رییس جمهور اوکراین، به ایران درباره حمایت از 

روسیه هشدار داده و گفته بود که این کار نتیجه عکس خواهد داشت.روسیه هشدار داده و گفته بود که این کار نتیجه عکس خواهد داشت.

روایت احمد زیدآبادی

 از بحران دولت رییسی

رکورد بی سابقه رشد کاربران توییتر در یک هفته 

مرندی: هر اقدام خصمانه ی کی یف، پیامدهای بسیار بزرگ تری دارد

خط و نشان رییس دانشگاه هنر برای دانشجویان و استادان
ایلنا:ایلنا: »محمدرضا حسنایی« رییس دانشگاه هنر تهران  با اشاره به دانشجویان  »محمدرضا حسنایی« رییس دانشگاه هنر تهران  با اشاره به دانشجویان 
مشروطی و دانشجویانی که در ناآرامی های اخیر در کالس درس حاضر نشدند، مشروطی و دانشجویانی که در ناآرامی های اخیر در کالس درس حاضر نشدند، 
توضیح داد: طبق مقررات آموزشی دانشجویانی که بیش از حد مجاز غیبت داشته توضیح داد: طبق مقررات آموزشی دانشجویانی که بیش از حد مجاز غیبت داشته 
باشند، نمی توانند در کالس حاضر شوند. دانشجویان نمی توانند بیش از سه باشند، نمی توانند در کالس حاضر شوند. دانشجویان نمی توانند بیش از سه 
جلسه غیبت موجه داشته باشند و قانون در مورد دانشجویانی که بدون موجه جلسه غیبت موجه داشته باشند و قانون در مورد دانشجویانی که بدون موجه 

کردن غیبت هایشان در کالس درس حاضر نبودند، در حال اعمال شدن است.کردن غیبت هایشان در کالس درس حاضر نبودند، در حال اعمال شدن است.

نخست وزیر انگلیس: »ایران فرصت دست یابی به توافق را هدر داد«
آفتاب  نیوز:آفتاب  نیوز: »ریشی سوناک« نخست وزیر بریتانیا رویکردهای منطقه ای ایران را  »ریشی سوناک« نخست وزیر بریتانیا رویکردهای منطقه ای ایران را 
عامل بی ثباتی در خاورمیانه دانست و مدعی شد که توافق هسته ای از قبل مورد عامل بی ثباتی در خاورمیانه دانست و مدعی شد که توافق هسته ای از قبل مورد 
قبول ایران نبوده و این کشور از پذیرفتن طرح توافق روی میز خودداری و فرصت قبول ایران نبوده و این کشور از پذیرفتن طرح توافق روی میز خودداری و فرصت 
دست یابی به توافق را هدر داد. سوناک با اشاره به ناآرامی ها در ایران اعالم کرد که دست یابی به توافق را هدر داد. سوناک با اشاره به ناآرامی ها در ایران اعالم کرد که 
این شرایط، از سرگیری مذاکرات احیای برجام را بسیار پیچیده کرده است. وی این شرایط، از سرگیری مذاکرات احیای برجام را بسیار پیچیده کرده است. وی 

افزود: انگلیس »انجام اقدام های بیشتر علیه ایران را بررسی خواهد کرد«.افزود: انگلیس »انجام اقدام های بیشتر علیه ایران را بررسی خواهد کرد«.

تلفن سفارش آگهی: 09133475191
تلفن: 42231335

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

Sokhan_Tazeh :اینستاگرام 
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صفحه 6
پیرامون

انتصاب شایسته حضرتعالی به عنوان مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمان که نشان از 
توانمندی و شایستگی شما دارد را صمیمانه تبریک و تهنیت عرض نموده و امیدواریم با 
تعهد و کارآمدی های برجسته ای که دارید منشأ دستیابی هر چه بیشتر به قله های رفیع 

پیشرفت و توسعه در آن مجموعه باشید.
بدین وسیله مقدم شما فرهیخته ارجمند و با تجربه را گرامی داشته و حرکت به سمت 
افق های روشن توأم با سعادت و تداوم توفیقات همکاران شما را از درگاه ایزد متعال 

در مسیر منتهی به کسب رضایت الهی و خدمت صادقانه مسألت داریم.

مدريعاملوهیئتمدريهشرکتتوسعه،عمرانومدرييتمنطقهگلگهر
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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 1401/08/18 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 12:00 روز پنجشنبـه  تاریخ 1401/08/26
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 12:00 روز دوشنبـه  تاریخ 1401/09/07

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 12:30 روز ســه شنبــــه  تاریخ 1401/09/08 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- میدان انقالب، شهرداری مرکزی        تلفن:   5000  4132 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

مدرييتارتباطاتشهرداریسیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای  
خرید سرچراغی

 شهرداری سیرجان در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی

) شرح مختصر؛ خریـــد ســرچراغــی ( 
2001005674000163  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 

آگهي فراخوان شناسایي و ارزیابی شرکت ها
 به شماره 1401/5/ف )تجدید شده(

شرکت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد به منظور

» بومي سازي رابط گیربکس)میل لنگ( پمپ دیافراگمی «
 اقدام به شناسایی و ارزیابی شرکت های سازنده واجد شرایط نماید. 

لذا کلیه متقاضیان مي توانند جهت اخذ اسناد فراخوان شناسایي و ارزیابی شرکت ها و سازندگان به 

آدرس الکترونیکي WWW.GEG.IR  مراجعه و اسناد مذکور را از بخش مناقصه و مزایده دانلود 

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

ساعت 14:00 روز یکشنبه مورخ 1401/08/29 به نشاني دفتر کمیسیون معامالت مجتمع و یا  

دبیرخانه دفتر مرکزی تهران تحویل نمایند. شرکت در فراخوان حاضر و ارسال پاکت هیچگونه حقی 

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

آگهي فراخوان شناسایي و ارزیابی شرکت ها
 به شماره 1401/06/ف 

شرکت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد به منظور

»اجــرای پــروژه های عمرانــی و راه ســـازی «

 خود در محدوده ی شهرستان سیرجان اقدام به شناسایی و ارزیابی شرکت های دارای گواهینامه صالحیت 

پیمانکاری با رتبه حداقل 3 در رشته راه و باند از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نماید. لذا متقاضیان 

مي توانند جهت اخذ اسناد فراخوان به وبسایت این شرکت به نشانی WWW.GEG.IR بخش مناقصه و 

مزایده مراجعه و اسناد مذکور را دانلود نمایند و پاکت خود را که حاوي مدارك خواسته شده جهت شناسایي 

و ارزیابي مي باشد، حداکثر تا ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 1401/08/28 به نشاني دفتر کمیسیون 

معامالت مجتمع و یا  دبیرخانه دفتر مرکزی تهران تحویل نمایند. شرکت در فراخوان حاضر و ارسال پاکت 

هیچگونه حقی جهت ارجاع کار ایجاد نمی نماید.

                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

آگهــي مناقصــه عمومـــي
 شمــاره 1401/46/ع

شرکت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد پروژه » طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی دو دستگاه 
نوار نقالـه در خطوط 1 و2 و3 و چهار دستگـاه هاپـر و بلت فیـدر در خطوط 4 و 5 و6 و 7 مدیریـت فـرآوری« 
خود را از طریق برگزاري مناقصه عمومي به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان مي توانند جهت 
اخذ اسناد مناقصه به وبسایت این شرکت به نشانی WWW.GEG.IR بخش مناقصه و مزایده مراجعه و اسناد 
نمایند. آخرین مهلت تحویل پاکات ساعت  تأمین کنندگان دانلود  مذکور را به همراه فرم پرسشنامه ارزیابي 
14 روز یکشنبه مــورخ 1401/09/06 در محــل دفترکمیسیون معـامالت مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مرکزی 
تهران مي باشد. بازدید از محل اجراي موضوع مناقصه و حضور در جلسه پرسش و پاسخ روز یکشنبه مورخ 
1401/08/29 مقرر شده است. شایان ذکر است فرمت ضمانت نامه های مورد تهیه می بایست عینأ مطابق با 
فرمت ارائه شده در اسناد مناقصه باشد. شرکت معدني و صنعتي گل گهر در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات 

بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد.

                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

آگهي استعالم  عمومي )نوبت دوم ( 
شمـــاره   401/10/س

شرکت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد 
» چکـاپ قلبــی و عروقــی  پرسنل کارفرمــا طبـق نظـر پزشـک طب کـار« 

را از طریق برگزاري استعالم عمومي به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا کلیه متقاضیان 
اسناد  و  مراجعه    WWW.GEG.IR الکترونیکي  آدرس  به  استعالم  اسناد  اخذ  مي توانند جهت 
مذکور و دستورالعمل ارزیابي کیفي و فني  را به همراه فرم پرسشنامه ارزیابي تأمین کنندگان از 
قسمت - مناقصه و مزایده  دانلود نمایند . مهلت تحویل پاکات ساعت 9 الي 14 روز  چهارشنبه 
مــورخ 1401/08/25 در محــل دفترکمیسیون معـامالت مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران 
تمام  یا  یا رد هر یک  و  به ذکر است شرکت معدني و صنعتي گل گهر در قبول  باشد. الزم  مي 

پیشنهادات واصله بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد. 

                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 


