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به بهانه افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران

گروه جامعه:
معمــوالً افزایــش درآمــد و ارتقــاء رفاه
اجتماعــی در زمــره مهمترین هدفهای
بزرگ برنامهریزی در کشورهاســت اما در
ایران شرایط اقتصادی به گونهای شده است
که همراه بــا افزایش کم و بیش درآمدها،
نمودار افزایش قیمتها و مخارج خانوار با
سرعت بیشتری حرکت میکند تا نمودار
افزایــش درآمد را با فاصله زیاد جا بگذارد.
اخیرا ً مقداری حقوق بازنشستگان افزایش
یافت اما در عمل نتوانســت هیچ دردی از
دردهای آنها را تسکین دهد چرا که اوضاع
اقتصادی و تورمی در یکی دو سال اخیر ،بر
زندگی بســیاری از مردم ایران اثرات سوء
زیادی گذاشته است.
ایرنا در گزارشــی که منتشر کرد در همین
رابطه نوشــت«:با وجودی که درآمدها در
این ســالها افزایش بیشــتری داشته ،اما
همچنان منحنی درآمدهــا از نمودار تورم
بهطور عجیبی عقب مانده و قیمت کاالها
به قدری باال رفته که به هیچ وجه نمیتوان
با این درآمدهای پایهای که در حال حاضر
در نظر گرفته شده ،یک زندگی معمولی را
گذراند» .واقعیت این اســت این شرایط به
همراه ســختیهای دوران کرونا زندگی را
برای بســیاری از مردم ما با دشواری رو به
رو کرده است .در این میان بعضی از اقشار
نسبت با دیگر اقشار با سختیهای بیشتری
مواجه شــدهاند چرا کــه افزایش درآمدها
نســبت به رشد تورم ،نتوانســته دردی را
از زندگی مردم درمــان کند .در این میان
بعضی از گروههای جمعیتی هستند که به
نسبت بقیه گروهها درآمد کمتری دارند و
بــه تبع آن ،این افزایــش درآمدهای اخیر

درآمدهای ناچیز ،مخارج سنگین
 وقتی منحنی درآمد از نمودار تورم جا میماند...

در فیشهای حقوقــی ،در زندگی روزمره
آنها کماثربوده است .بازنشستهها یکی از
این گروهها هســتند که معموالً نیاز آنها
جدی قرار نمیگیرد.
به درآمد مورد توجه ّ
امروزه بسیاری از بازنشستگان از سختیهای
معیشتشــان نگران هستند .مث ً
ال یکی از
این بازنشســتههای زن در همان گزارش
گفته بــود  «:حدود 70ســال دارد و یک
زن متأهل با چند بچه و نوه اســت» .او که
بازنشستهی یکی از شغلهای بیمارستانی
است دربارهی این که آیا درآمد بازنشستگی
برای زندگی او و خانواده اش کافی است یا
نه میگوید« :به هیچ وجه .شــاید اگر خانه
داشتیم راحتتر بود .همسر من شغل آزاد
داشــت و حقوق بازنشســتگی ندارد و در
حال حاضر با توجه به شــرایط جسمیاش
نمیتوانــد زیاد کار کند .در واقع زندگی ما
تقریباً با حقوق بازنشستگی من میگذرد.
البته از بس سخت میگذرد ،مجبورم گاهی
کارهای خیاطــی قبول کنــم .در جوانی
خیاطی میکــردم .اآلن هر گاه که خیلی
به پول نیاز داشــته باشیم چند تا سفارش
میگیرم .به خاطر این که هیچ وقت درآمد
خوبی نداشــتیم برای ازدواج و جهیزیهی
بچهها مجبور شدیم خانهمان را بفروشیم.
اآلن هم با این کرایه خانهها زندگی سخت
شــده اســت .این حقوق بازنشستگی هم

به هیچ جا نمیرســد .آدمهــای زیادی را
میشناســم که با این حقوق مشکل دارند.
باالخره ما یک زمانی برای این کشــور کار
کردیم خدمت کردیم .اگر توان داشتیم باز
هم خدمت میکردیم ولی پیری ،شــتری
است که د ِر خانهی هر کسی میخوابد ،اما
حاال به خاطر بیســت سی سال کار ،انتظار
داریم وضع زندگیمان این نباشد».
◄ ◄ سیرجان شهر بازنشستهها
در میــان شــهرهای اســتان کرمــان،
ســیرجان پس از مرکز استان بیشترین
مستمری بگیر و بازنشستهی کشوری و
لشکری را دارد .پورحاجبی رییس تأمین
اجتماعی ســیرجان تعداد حقوق بگیران
بازنشسته و مســتمریبگیر این سازمان
را در ســیرجان بیــش از  11هــزار نفر
ذکر میکند و به نگارســتان میگوید«:
حقوقها درصد قابل توجهی برای همهی
آنها افزایش یافته و متناســب ســازی
حقوقها از برنامههای سال جاری تأمین
اجتماعی بوده اســت .با این حال قبول
دارم که مخارج باالســت و این حقوقها
کفــاف هزینههای فعلــی را نمیدهد».
اگر آمــاری را که رییس شــعبه تأمین
اجتماعــی ســیرجان از جمعیت تحت
پوشــش خودش با بازنشستگان کشوری

و لشــکری شهرســتان جمع کنیم ،آمار
بازنشستگان و مستمریبگیران شاید به
بیســت هزار نفر نزدیک شود .حاال تصور
کنیــد این جمعیت باال بــا مخارج زیاد،
چگونه امرار و معاش میکنند.
محمــد اســدی بازنشســته آمــوزش و
پــرورش ســیرجان بــا وجــود افزایش
حقوق بازنشســتگیاش در سال 1400به
نگارســتان میگوید« :با وجــود افزایش
حقوق بازنشستگی ،این حقوق نمیتواند
هزینههای زندگی مــن را با چهار فرزند
پســر و دو دختر تأمین کند و به همین
دلیــل در آژانــس داخل شــهری محله
خودمان در کوی پیــکان با خودرو پراید
کار میکنم با این حال باز هم همیشه در
تأمین مخارجمان میمانیم»!.
منصور هاشــمی بازنشسته و حقوقبگیر
تأمین اجتماعی ســیرجان نیز از افزایش
 25درصدی حقوقش خبر داد اما گفت:
«من این حقوقم را تمام و کمال سر برج
میدهم شما ببینید با اجاره منزل و خرج
چند سر عائله چکار میتوانید بکنید !.به
گفته او افزایش حقوق بازنشســتگی به
ظاهر بد نبوده ولی ،مشــکل جایی است
که تورم با سرعت بیشتری باالتر میرود
تا افزایش حقوق هــم نتواند کاری برای
من و بازنشســتگان امثال من بکند» .او

در راستای بهرهمندی بیشتر از ظرفیتهای علمی امضا شد

تفاهمنامه همکاری گلگهر و دانشگاه هایتک

بــه منظور توســعه زمینههای همکاری مشــترک و
همهجانبه علمی ،پژوهشــی و فناوری ،استفاده بهینه
از ظرفیتهــای علمی موجود و توجه به ارتباط هرچه
بیشــتر صنعت و دانشــگاه ،تفاهمنامه همکاری بین
شرکت معدنی و صنعتی گلگهر و دانشگاه تحصیالت

َپته دوزی

تکمیلی صنعتی و فناوری پیشــرفته کرمان (هایتک)
منعقد شد.
بــه گزارش روابط عمومی و امور بینالملل شــرکت
گلگهــر؛ محور اصلی انعقاد ایــن تفاهمنامه که در
جلســهای با حضــور مدیرعامل شــرکت گلگهر و

رییس و معاونین دانشگاه هایتک کرمان برگزار شد،
برپایه تقویت و توســعه همکاریهای بین شرکت و
آن دانشــگاه در زمینههای مختلف علمی با استفاده
از دانــش ف ّنی و فناوریهای روزآمد میباشــد .این
همکاری مشــترک با هدف تسهیل حضور اساتید و

جناب آقای مهندس
محمدرضا خواجویی

به روش سنتی کرمان

دوخت اصیل کرمانی و همچنین رنگ آمیزی
برای خانم های عالقه مند به این هنر سنتی

انتخاب جنابعالی را به عضویت هیات مدیره شرکت

دوخت انواع پته با نخ گیاهی و سنتی

معدنی و صنعتی گل گهر تبریک عرض می نماییم.

سفارشات سرویس عروس و جزئیات پذیرفته می شود

با توجه به سابقه حضور شما در اداره صنعت و معدن

آدرس :بلوار سیدجمال،
کوچه جنب بنیاد مسکن
مدیریت :خانم ایرانمنش
42309840
09136629737

امیدواریم در این مجموعه معدنی نیز موفق باشید.
مهدی محمودی  -محمد بلوردی

دانشــجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه در محیط
صنعتــی جهت کســب تجــارب کاربــردی ،انجام
طرحهای تحقیقاتی و توسعه فناوریهای مورد نیاز
شــرکت به ویژه در زمینه اکتشافات و محیطزیست،
حمایــت از پایــان نامههای تحصیــات تکمیلی با
موضوعات مرتبط با فعالیتهای شــرکت ،برگزاری
نشســتها؛ دورههــا و کارگاههای آموزشــی مورد
نیاز طرفین ،مشــاوره در زمینه شناســایی و تعریف
نیازهای پژوهشــی و فناوری شرکت و بسیاری دیگر
از اهداف کاربردی مدنظر طرفین انجام خواهد شد.

جناب آقای
مهندس
محمدرضا خواجویی

شــرکت گل گهر موجب افتخار همکاران شما در
مجموعه اداره صنعت و معدن وتجارت سیرجان شد.
آن هیات مدیره موجب ارتقاء بیشتر طرح های توسعه
گل گهر و دست یابی به اهداف عالیه این شرکت شود.

انتخــاب جنابعالــی را بــه عضویــت هیــات مدیــره
شــرکت ســنگ آهن گل گهــر تبریک عــرض نموده.
امیدواریــم بــا حضــور پررنگ مدیــران بومــی دراین
مجموعــه عظیــم معدنی و صنعتی شــاهد پیشــرفت
هر چــه بیشــترگل گهر در میان شــرکت های ســنگ آهن کشــور باشــیم.

حاج محمد نجمی

رئیس و اعضای اتحادیه میدان داران میوه و تره بار

پلیس به دنبال کشف علت ماجرا

مرگ مشکوک مرد  ۳۸ساله در پارک وحید

گروه حوادث نگارســتان :اوایل صبح دیروز (جمعه) رهگذران خیابان وحید
با جنازهی مردی میانســال در پارک وحید مواجه شدند .پلیس پس از اطالع از
این صحنه بالفاصله به اتفاق بازپرس دادســرا در محل حاضر شده و موضوع را
بررسی کردند .دادستان سیرجان با تأیید این خبر ،به خبرنگار حوادث نگارستان
گفت :مأموران انتظامی و قضایی صحنه را بررسی کردند که در تحقیقات اولیه
چند جراحت سطحی روی گردن و سینه جسد مشاهده شده اما اینکه آیا این
جراحات کشنده هستند یا نه و آیا دلیل دیگری باعث مرگ شده و یا قتلی صورت
گرفته باید بیشتر بررسی شود و نتیجه قطعی از سوی پزشکی قانونی اعالم گردد.
قاضی نیک ورز افزود :هویت جسد از سوی پلیس آگاهی سیرجان شناسایی شده
و روند قضایی و انتظامی پرونده ادامه دارد .دادستان سیرجان همچنین احتمال
نزاع منجر به قتل این مرد  38ساله را رد نکرد ،ولی گفت :تا تکمیل بررسیهای
دقیق پلیس آگاهی و اعالم نظر پزشکی قانونی نمیتوان به طور قطعی نظر داد.

از سوی سخنگوی ستاد کرونا اعالم شد:

ساعات کاری مرکز واکسیناسیون کرونا

گروه خبر :معاون بهداشــتی دانشکده علوم پزشــکی سیرجان گفت :همکاران
واکسیناتور ما جهت تزریق واکســن کرونا همه روزه حتی در روزهای تعطیل از
ســاعت  ۹الی  ۱۹پذیرای سالمندان باالی  ۸۰سال در محل تاالر حکیم واقع در
ابتدای خیابان امیرکبیر جنب درمانگاه فرهنگیان هستند .دکتر محمد موقری پور
افزود :ســالمندان باالی  ۸۰سال میتوانند در ساعات اعالم شده با مراجعه به این
مرکز در مقابل بیماری کرونا واکســینه شوند .وی ادامه داد :هنگام مراجعه حتماً
کارت ملی و یا شناسنامه سالمند عزیز را به همراه داشته باشند تا وقفهای در فرایند
واکسیناسیون به وجود نیاید .سخنگوی ستاد مقابله با کرونا سیرجان گفت  :انشاء
ا ...به زودی واکسیناســیون ســایر گروههای هدف هم با اعالم وزارت بهداشت و
ارسال پیامک به این عزیزان آغاز و جهت انجام واکسیناسیون فرا خوانده میشوند.

سرقت در فارس شناسایی در سیرجان

سارق موتور پمپها دستگیر شد

گروه حوادث نگارســتان :رییس پلیس سیرجان از دستگيري سارق موتور
پمپهای کشــاورزی استان فارسیها در ســیرجان خبر داد .وی گفت :در پی
گزارش سرقت موتور پمپ کشــاورزی در استان فارس به پلیس سیرجان ،کار
تعقیب و شناسایی این سارق حرفهای در دستور کار پلیس قرار گرفت .سرهنگ
ایراننژاد افزود :مأموران پاســگاه انتظامــی خیرآباد پس از حضور در محورهای
فرعی و احتمال تردد ســارق به سمت سیرجان ،اقدام به گشتزنی کرده که به
یک دستگاه خودروی پراید یشمی رنگ مشکوک و برای بررسی بیشتر دستور
توقف آن را صادر کردند .در جریان این ایست و بازرسی راننده خودرو قصد فرار
داشــت که با عکسالعمل به موقع مأموران دستگیر و در بازرسی از خودرو وی
اموال ســرقت شده شامل  ۱۳قلم (رادیاتور موتور پمپ ،دو عدد جک ،یک عدد
دینام ،یک گونیپیچ و مهره و سایر ابزار آالت)کشف شد .وی افزود :متهم دارای
 ۱۰فقره سابقه سرقت بوده و به عنوان زندانی فراری تحت تعقیب پلیس آگاهی
شهرستانهای سیرجان و نیریز استان فارس نیز بوده که پس از تشکیل پرونده
به مراجع قضایی تحویل داده شد.

دعوت به همکاری
به تعدادی جوشکار دائم واقع در شهرک
صنعتی شماره یک نیازمندیم
09133456352
09137486352

دعوت به همکاری

انتخــاب جنابعالی به عنوان عضــو هیات مدیره

آرزو می کنیم حضور جنابعالی و سایر همکاران تان در

جناب آقای مهندس
محمدرضا خواجویی

رعوججانگاد ز6تنازکا کرنانسختکوش
ادارهربقکرمانردراهخدمتهبهماستانی
اهیزعزیراتسلیترعضمینمامیی

میگوید :ایــن حقوق همیــن نیازهای
اولیه و خــورد و خوراک ما را هم تأمین
نمیکند چه رســد به لباس و پوشاک و
اجاره منزل و خیلی مخارج دیگر»!
بازنشســته دیگری که نخواست نامش
ذکر شود میگوید« :اگر بخواهم از روی
صداقــت حرف بزنم ،کشــور ما در حال
تحریم است و همه مشکل داریم از جمله
ما بازنشستهها که حقوق بازنشستگیمان
در برابر ایــن همه گرانی و تــورم واقعاً
ناچیز است .درست است که همسرم نیز
کار میکند و شاغل است اما قیمت همه
کاالها بســیار افزایش یافته است .گاهی
فکر میکنم بهتر اســت به کار جدیدی
مشغول شــوم .خیلی از دوستان من که
بازنشســته شــدهاند در حال حاضر در
بخش دیگری مشغول به کار هستند» .
این گــزارش را با امید به شــرایط بهتر
بازنشستگان با این جمله به پایان میبریم
« بازنشســتگان زمانی نیروهــای کار و
اثرگذار این کشــور بودنــد ،این افراد که
درآمدی جز حقوق بازنشســتگی ندارند
اکنون به حمایت بیشــتری نیــاز دارند
تا دچار افســردگی نشــوند و از دیگر سو
باید کاری کرد تا جوانان شــاغل امروز از
فراموششدگی و حاشیهنشینی در دوران
بازنشستگی نترسند».

یادداشت 2

یک شرکت تولیدی واقع در منطقه ویژه
اقتصادی به یک نفر خانم جهت امور اداری و
 5نفر نیروی فنی آقا نیازمند می باشد.
برایاطالعاتبیشترباشمارهزیرتماسحاصلفرمایید

همکارتان مصطفی حاج ابراهیمی

034 -42382070

آگهی شناسایی و ب کارگیری نیروی قراردادی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در نظر دارد جهت تکمیل نیروي انساني مورد نیاز خود
از بین داوطلبان مرد و زن به صورت قرادادی مطابق جدول مربوطه از طریق برگزاری
آزمون کتبی ،مصاحبه تخصصی و روانشناختی اقدام به جذب نیرو نماید.
افرادی که متقاضی حضور در آزمون میباشند ،می توانند برای ثبت نام از تاریخ  16تا
 26اردیبهشتماه  1400پس از مطالعه دقیق مفاد آگهي و با توجه به شرایط ذکر شده
در وب سایت شرکت به آدرس  geg.irاقدام نمایند.

جامعه
گزارشی از وضعیت بیماران خاص در شهر و مشکالتی که دارند

سیرجان و بیماران
صعبالعالج

 گفتگو با محبوبه صالحی؛ مدیر مرکز بیماران خاص سیرجان
ندا حاج ابراهیمی
| عکس :دانیال خلیفه ای |

در میــان انــواع بیماریهایــی کــه در دنیــا وجــود
دارد ،نوعــی از آنهــا هســتند کــه هنــوز هیــچ راه
درمانــی برایشــان پیــدا نشــده اســت .بیماریهــای
صعبالعالجــی کــه جــان آدمــی را میســتاند امــا بــه تدریــج! دردهایــی کــه
تــا مغــز اســتخوان بیمــار را میســوزاند و او را جــان بــه لــب میکنــد .بیماران
خــاص در کشــور مــا اولیــن قربانیــان تحریــم نیز محســوب میشــوند .آنها
عــاوه بــر دردهــای استخوانســوز تحمیلــی ،بایســتی دردهــای کمبــود و یــا
حتــی نبــود دارو را نیــز بــه جــان بخرنــد و ایــن یعنــی نمکــی بــر زخــم بیمارانی
کــه خــاص شــدند ،امــا درمانشــان خــاص نشــد.
امــروز هجدهــم ادیبهشــت روز جهانــی بیمــاران خــاص درصــدد برآمدیــم
گــزارش مختصــری از آخریــن وضعیــت بیمــاران خــاص در شــهرمان
داشــته باشــیم.
ایــن گــزارش را در گفتگــو بــا ســرکار خانــم محبوبــه صالحــی مدیــر مرکــز
بیمــاران خــاص ســیرجان شــروع میکنیــم و بــا صحبــت بــا دوتــن از
کارشناســان و متولیــان دیگــر ایــن حــوزه درمانــی پایــان میبریــم بــا ایــن
امیــد کــه در «روز جهانــی بیمــاران خــاص» برخــی توجهــات عمومــی را بــه
ایــن دســته از عزیــزان کــه روزگار بــر وفــق مــراد آنهــا نبــوده جلــب کنیــم.
خانم صالحی در سیرجان چه تعداد
بیمار خاص داریم ؟
بنام خدا و تشکر از شما ،تعداد بیماران
خاص شهرستان که پرونده دارند در
مجموع  526نفر هستند (دیالیزی۱۳۰ :

نفر ،تاالسمی ۴۴ :نفر ،هموفیلی ۵۲ :نفر و
ام اس ۳۰۰ :نفر) البته بیماران صعب العالج
(انواع بیماران سرطانی) هم حدود 2500
نفرند.
به عنوان مدیر مرکز این بیماریها

نیاز به آزمایش های قبل از ازدواج
در ادامه گزارش باال به سراغ غالمرضا پوراباذری کارشناس مرکز
بیماریهای خاص رفتیم .او در این رابطه به خبرنگار ما چنین
گفت« :بیماریهای خاص دو جنبه دارند :جنبه پیشگیری و
جنبه درمانی که بنده مسئول بیماریهای غیرواگیر و در جنبه
پیشگیری مشغول به کار هستم .بیماریهای العالج مثل
هموفیلی و تاالسمی ،ام اس ،انواع سرطانها جزو بیماریهای
خاصاند و دیابت ،فشارخون و قلب و عروق نیز بیماریهای
زمینهای به شمار میروند .در زمینه تاالسمی ،زوجهای در
آستانه ازدواج بایستی یک سری آزمایشهای ژنتیکی را انجام
دهند .در مرکز مشاورههای قبل از ازدواج ،زوجین با مشاورههای
الزم برای افرادی که ناقل تاالسمی باشند ،با مشاورههای ژنتیکی
همکاران برای انصراف از ازدواج راهنمایی میشوند .زیرا ازدواج
آنها ،فرزندشان را به تاالسمی مبتال میکند و ممکن است از
سنین  5سالگی به بعد عالئم بیماری در کودک بروز کند .اما

مهمترین مشکلی را که این بیماران
با آن دسته و پنجه نرم میکنند چه
میدانید؟
مهمترین مشکل آنها از نظر من روحی
روانی است .در واقع عدم پذیرش بیماری
خاص توسط جامعه ،مخصوصاً بیماران ام
اس که بیشتر جوانان درگیر آن هستند.
جوانانی که اکثرا ً بیماری خود را پنهان
میکنند .از روحی روانی که بگذریم
مشکالت دارویی و نیز اشتغال مشکل بعدی
آنها محسوب میشود .تعداد قابل توجهی
از بیماران ما با وجود تحصیالت عالیه ،ولی
متأسفانه به دلیل داشتن بیماری توسط
هیچ سازمان و یا ارگانی پذیرش نمیشوند.
خب این مسئله در زندگی آنها تأثیر منفی
میگذارد.
نحوه مراجعه و درمان بیماران خاص

اگر زوجین تنها دچار کمخونی از نوع مینور باشند ،میتوانند با
هم ازدواج کنند اما تحت مراقبت پزشک پس از انجام دو مرحله
آزمایش قبل از تولد و در دوران بارداری ،چنان چه جنین به
تاالسمی مبتال شده باشد میتوانند با رضایت پزشکی قانونی
به سقط جنین اقدام نمایند .البته خوشبختانه حدود  15سالی
است که بیمار تاالسمی نداشتهایم .زیرا در تمام مراکز بهداشتی
بیماران ناقل یا مشکوک توسط آزمایشهای تکمیلی و پیام
دی پیش از تولد شناسایی میشوند تا بچههای تاالسمی متولد
نشوند .در مورد بیماری هموفیلی نیز یک برنامهریزی ژنتیک
اجتماعی داریم که مانند تاالسمی به افراد مشکوک یا ناقل
بیماری در آستانه ازدواج مشاوره داده و هم چنین از امکان
ابتالی فرزند به بیماری آگاه میشوند .اگر یک فرد دارای بیماری
خاص از همان ابتدا تحت پوشش بیماران خاص و همراه با بیمه
قرار گیرد ،خدمات نیز رایگان تعلق میگیرد و این خدمات برای
بیماران هموفیلی و تاالسمی است» .

آگهی تغ یرات ش کرت مااهن رتارب سمن گان

سهامی خاص به شماره ثبت  ۳786و شناسه ملی ۱۴00۴7766۳۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
مورخ  ۹۹/۱۲/06تصمیمات ذیل اتخاذ شد :الف -اعضای هیئت
مدیره  :آقای ابوالقاسم ریحان پور به کد ملی ۳070۳۳۳7۹6
 آقای اکبر ریحان پورباغ خشکی به کد ملی-۳07۱87۳085آقای بهروز صفی نژاد به کد ملی  ۳۱۳08۳۲۳5۱برای مدت
دوسال انتخاب گردیدند.ب -آقای رضا بلوردی به کد ملی
 ۳07۱۹70۲۲6به سمت بازرس اصلی و خانم زینب دریابیگی
سلیمی به کد ملی  ۳0۹۱570088به سمت بازرس علی البدل
برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند .ج  -روزنامه کثیر
االنتشار نگارستان برای درج آگهی ها شرکت انتخاب گردید.
ش 000۱۳0۹۳75۴5880
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری سیرجان

چگونه است؟
بیماران دیالیزی هفتهای سه مرتبه به
بخش دیالیز مراجعه میکنند و هر جلسه
دیالیز برای آنها  4ساعت طول میکشد.
بیماران تاالسمی دو هفتهای یک مرتبه
جهت تزریق خون مراجعه میکنند.
بیماران هموفیلی هم در صورت نیاز ماهیانه
جهت تزریق دارو مراجعه میکنند .اما در
میان بیماریهای خاص ،بیماری ام اس
سختترین بیماری است که در حال حاضر
درمان قطعی و حتمی برای آن وجود ندارد.
هر چند پزشکان تالش خود را با روشهای
مختلف برای کاهش تبعات این بیماری
بهکار میگیرند .علت این بیماری هنوز
به درستی شناخته شده نیست .ولی علم
پزشکی سعی در کاهش عالئم و پیشرفت
آن دارد.

نیاز به حمایت مردم داریم
عدالت اسدی؛ مسئول نمایندگی مؤسسه خیریه ثامن
السالم) استان نیز که در زمینه کمک به بیماران
الحجج(علیه ّ
خاص از سال  1392فعال است ،گفت :در حال حاضر700
بیمار خاص و صعبالعالج تحت پوشش مؤسسه است که
برای درمان آنها در سال  1399نزدیک به  1میلیارد تومان
هزینه کردیم .هزینههای درمانی بیماران از طریق صندوقهای
صدقات در سطح شهرستان خصوصاً در خانهها ،مراکز شغلی
و سایر مکانها که در دسترس عموم قرار دارند و همچنین
خیرین در این امر تأمین میگردد .در سال
با دعوت از برخی ّ
 92فقط 20درصد هزینهها تأمین می شد اما در حال حاضر تا
 70درصد هزینههای درمان این بیماران از همین راه تأمین
خیرین
میشود ولی کافی نیست و به مشارکت بیشتر مسئولینّ ،
و شهروندان نیکاندیش نیازمندیم .وی افزود :در یک سری
هزینههای سنگین مثل پیوند اعضا نتوانستهایم وارد شویم زیرا

آگهی تغ یرات ش کرت مااهن رتارب سمن گان

سهامی خاص به شماره ثبت  ۳786و شناسه ملی ۱۴00۴7766۳۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  ۱۳۹۹/۱۲/06منظم به نام
شماره  ۱۴00/0۱/۲۲ -۴5/۱8۹۳اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده
ای استان کرمان  .الف  -سمت مدیران آقای ابوالقاسم ریحان پور به کد
ملی ۳070۳۳۳7۹6به سمت رئیس هیئت مدیره  -آقای اکبر ریحان
پورباغ خشکی به کد ملی۳07۱87۳085به سمت نائب رئیس هیئت
مدیره  -آقای بهروز صفی نژاد به کد ملی  ۳۱۳08۳۲۳5۱به سمت عضو
هیئت مدیره  -آقای مصطفی علی پور لری به کد ملی ۲۹۹۴0۲75۳۴
به سمت مدیر عامل اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل برای مدت
دوسال انتخاب گردیدند.ب  -کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد
آورشرکت از قبیل چک ،سفته ،بروات  ،قراردادها وعقد اسالمی با امضاء
آقای ابوالقاسم ریحان پور به سمت رئیس هیئت مدیره همراه با مهر
شرکت و اوراق عادی و نامه های اداری با امضاء مشترک آقای ابوالقاسم
ریحان پور به سمت مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
ش000۲0۱۲7۲۹۹۳7۳۱

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری سیرجان

آگهی مناقصه عمومی دهیاری روستای خیر آباد کفه بخش مرکزی سیرجان (نوبت دوم)

دهیاری روستای خیر آباد کفه در نظر دارد زیر سازی ،بتن ریزی وآماده سازی زمین ورزشی جهت اجرای چمن مصنوعی
را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکارواجد شرایط دارای رتبه بندی از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی کشور
واگذار نماید.لذا از کلیه شرکت های دارای صالحیت دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه به بخشداری

مرکزی سیرجان مراجعه نمایند .دهیاری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است سایر اطالعات و جزئیات مربوط به قرار

داد در اسناد مربوطه می باشد.سپرده شرکت در مناقصه بایستی به صورت واریز به حساب ذیل نزد پست بانک بنام
دهیاری مربوطه و یا به صورت ضمانت نامه بانکی معتبر باشد در صورتیکه برندگان اول تا سوم مناقصه حاضر به انعقاد
قرارداد نباشد تضمین شرکت در مناقصه آنها به ترتیب به نفع دهیاری ضبط خواهد شد .تلفن ۴۲۲۳۲۴8۱
عنوان پروژه ومحل اجرا

مبلغ برآورد (ریال)
بر اساس فهرست ۱۴۰۰

اجرای زیرسازی  ،بتن ریزی و
آماده سازی زمین ورزشی جهت
اجرای چمن مصنوعی

 ۳/۳70/067/065ریال

مبلغ تصمینی (ریال)
شرکت در مناقصه

شماره حساب برای مبلغ
ضمانت نامه

پست بانک
 ۱68/50۳/۳5۳ریال 56۱۴۴76۲۴7667۱/0۲
بنام دهیاری خیر آباد کفه

مدت پروژه۳ :ماه
دریافت اسناد  -محل -بخشداری مرکزی سیرجان مهلت۱۴00/۲/۲7 :
تحویل پیشنهادات  :محل  -بخشداری مرکزی سیرجان مهلت۱۴00/۲/۲۹ :
بازگشایی پیشنهادات  -محل  -بخشداری مرکزی سیرجان مهلت۱۴00/۳/۲ :

یکی از مشکالت بیماران خاص
همیشه مسئله کمبود دارو بوده است.
در این رابطه توضیح میدهید؟
بله این مشکل عمومی بیماران خاص در
کشور بوده است اما خدا رو شکر با این حال
ما در اینجا با همکاری آقای محمد تقیان
مسئول محترم داروخانه هالل احمر و آقای
دکتر امین محمدی مسئول محترم ف ّنی
داروخانه محمدی در زمینه تامین وتوزیع
داروهای بیماران مشکل چندانی نداریم.
البته چند سالی که داروخانه هالل احمر در
ارتباط با بحث مجوز تعطیل بود مشکالت
زیادی داشتیم که خوشبختانه با پیگیری
مسئوالن ذیربط و حمایت نماینده محترم
این داروخانه به چرخه تأمین و عرضه دارو
برگشت و مشکل بزرگ این بیماران حل
شد که جای تقدیر دارد.
نحوه تهیه دارو اآلن چگونه است؟
برای کلیه بیماران حواله الکترونیکی جهت
تهیه دارو از سوی معاونت درمان دانشکده
صادر میشود و دیگر نیازی نیست بیماران
ماهیانه جهت دریافت و تأیید حواله کاغذی
داروی خود به اینجا مراجعه کنند.
مسئله واکسیناسیون بیماران خاص
بر علیه بیماری کرونا چگونه است.
توضیح میدهید؟
بله خدا رو شکر از اواخر اسفند ماه تزریق
واکسیناسیون بیماران خاص بر علیه کرونا
بر اساس اولویت و دستورالعملهای ارسالی
از سوی وزارت بهداشت بر اساس سهمیهی
ارسالی آغاز شده است.
چه تعداد از بیماران واکسن کرونا
دریافت کردهاند؟
تا به امروز  ۳۴۲نفر از بیماران واکسینه
شدند .مابقی هم انشاءا ...پس از دریافت
سهمیه واکسن ،واکسینه میشوند.
یکی از مراکزی که در درمان
بیماران خاص فعال است مرکز حمایتی

دهیاری روستای خیر آباد کفه

 شماره 1260
 شنبه  18اردیبهشت 1400

السالم) است .تعامل
ثامن الحجج(علیه ّ
شما با این مرکز مردمی و خیریه چگونه
است؟
ما همکاری و ارتباط صمیمانهای با این
موسسه حمایتی داریم که جا دارد از
جناب آقای اسدی نماینده موسسه ثامن
الحجج(ع) کرمان در سیرجان که در این
رابطه زحمت میکشند تشکر کنم .این
مؤسسه با لطف الهی در همه شرایط کمک
و همراه ما بوده است.
چه اتفاقی و یا خاطرهای در این
مدت شما را در مسیر درمان بیماران
خاص خوشحال کرده ،آیا موردی برای
گفتن دارید؟
بله اتفاقاً یکی از مشکالتی که بیماران ام
اس داشتند این بود که برای تشخیص
بیماریشان باید در «کمیسیون بیماران
ام اس» در کرمان حضور پیدا میکردند .یا
بیمارانی که میخواستند تغییر دارو از نوع
اول به دوم یا نوع دوم به سوم بدهند حتماً
باید به کرمان میرفتند و در کمیسیون
مربوطه تأیید میشد که واقعاً آمد و رفت در
این مسیر طوالنی برای بیماران سخت بود.
خوشبختانه مجوز تشکیل این کمیسیون با
حضور سه نفر از پزشکان متخصص داخلی
و اعصاب گرفته شده و همین جا تشکیل
میشود که خودش کمک بزرگی به این
دسته از بیماران بود.
برای تصمیمگیریهای شهری در
این رابطه شنیدیم کمیتهی ویژهای هم
راهاندازی شده است .نحوه کارکرد این
کمیته چگونه است؟
از شش ماه قبل با همکاری فرماندار
محترم و سرکار خانم مهری زیدآبادی
کمیته بیماران خاص را در فرمانداری
راهاندازی کردیم که جلسات آن ماهیانه
برگزار میشود .در این کمیته هرگونه
تصمیم الزم در حمایت و درمان بیماران

یک کلیه به مبلغ  100میلیون تومان هزینه دارد یا برای پیوند
خیرین،
مغز و استخوان یک بیمار سرطانی که نیاز به حمایت ّ
مسئولین و سایر شهروندان است بودجه هنگفتی میطلبد.
اسدی افزود :ما بیماران هموفیلی ،تاالسمی ،ام اس ،همودیالیز
و پیوند کلیه  5بیماری خاص به اضافه  5بیمار صعب العالج
مثل سرطان ،دیابت نوع  ،1هپاتیت ،پیت ریازیس ،پیکیو را
تحت پوشش داریم و به آنها خدمات ارائه میدهیم .در مورد
بیماران تاالسمی تا  80درصد هزینه درمانشان را میپردازیم.
خیرین گفت :ما نیاز به یک قطعه زمین داریم
وی خطاب به ّ
خیرین به ساخت و ساز درمانگاه به ارائه خدمات
تا با همت ّ
عمومی مثل دندانپزشکی ،تزریقات ،پانسمان و ...بپردازیم که
خاص این دسته از بیماران باشد .مسئول نمایندگی مؤسسه
خیریه ثامن الحجج(ع) گفت :یکی دیگر از نیازهای ما همت
مسئولین در ایجاد اشتغال این بیماران است تا بتوانند به کسب
درآمد بپردازند و خانوادههای خود را تأمین کنند .واقعیت این
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خاص که نیاز باشد اتخاذ میشود.
همچنین در جلسات آن به بررسی
مشکالت بیماران پرداخته میشود و خدا
رو شکر تصمیمات الزم االجرای خوبی هم
تاکنون در این رابطه گرفته شده است.
اعضای کمیته چه کسانی هستند؟
معاون درمان دانشکده ،معاون غذا و دارو،
رؤسای ادارات بیمه ،کار ،بهزیستی هالل
احمر ،نماینده گلگهر ،مدیر عامل مجمع
خیرین سالمت ،مسئول مؤسسه ثامن
ّ
الحجج (ع) و رؤسای انجمنهای بیماران
تاالسمی ،هموفیلی و ام اس.
چه صحبتی در پایان با مردم و
مسئوالن دارید؟
بیماران خاص را مثل اعضای خانواده
خود بپذیرند .به آنها احترام بگذارند و
هرگونه میتوانند حمایت و مساعدت
کنند .امروز روز جهانی بیماران خاص
است و من جا دارد مراتب تشکر خودم
را از مسئوالن محترم دانشکده پزشکی و
معاونان محترمشان اعالم کنم که با همت و
پیگیری آنها امکانات بسیار خوبی در حوزه
درمان سیرجان ایجاد شد از جمله تجهیز و
راهاندازی مرکز جامع بیماران خاص ،تجهیز
و بهرهبرداری از بخش غربالگری و تشخیص
زود هنگام سرطان در سال و همچنین
تجهیز و بهرهبرداری بخش سرپایی شیمی
درمانی و ایجاد کمیسیون بیماران ام اس
که به ترتیب طی سالهای  ،98 ،97و
 99راهاندازی شدند .با افتتاح بخشهای
یاد شده از خیلی رفت و آمدها به مرکز
استان و استانهای همجوار جلوگیری شده
است .انشاءا ...با راهاندازی و بهرهبرداری از
دستگاه  MRIدولتی در بیمارستان امام
السالم) برخی دیگر از مشکالت
رضا (علیه ّ
بیماران ام اس کم خواهد شد چون این
بیماران باید دو مرتبه در سال  MRIنخاع
و مغز انجام دهند.

است هزینههای درمان بر سختی امرار معاش آنها افزوده است
و برای تأمین مایحتاج خود از هر خانواده حداقل یک نفر نیاز
به اشتغال در هر شغل دارد تا بتواند نیازهای خانواده را تأمین
کند .عدالت اسدی گفت :بحث آموزش نیز از نیازهای این حوزه
است .مراکز بهداشتی و درمانگاهها نیز باید به کمک ما بیایند
تا آموزشهای الزم را برای پیشگیری از فشار خون و دیابت
به صورت همگانی آغاز کنند و نه تنها برای بیماران بلکه برای
عموم مردم زیرا هر روز بر تعداد بیماران افزوده میشود .اگر با
آموزش ،پیشگیریها بیشتر شود و مبتالها کم ،بیماری هم
کمتر میشود و از این رو میتوانیم برای تعداد بیماران موجود،
خدمات بهتر و بیشتری ارائه دهیم .وی در پایان شماره حساب
 0105040508007و شماره کارت 6037691990048704
مربوط به بانک صادرات بنام مأسسه خیریه ثامن الحجج(ع) را
در این رابطه اعالم کرد و از شهروندان خواست کمکهای نقدی
خود را از این بیماران دریغ نکنند.

آگهی تجدید مناقصه عمومی دهیاری دهسراج بخش پارزی سیرجان (نوبت اول)

دهیاری دهسراج بخش پاریز سیرجان در نظر دارد احداث زیر سازی و فنس کشی زمین چمن مصنوعی
فوتسال خود را به پیمانکار واجد صالحیت واگذار نماید.
شرایط مناقصه:

 -سپرده در مناقصه  67/۲۲8/۳58ریال می باشد که بایستی بصورت واریز به حساب سپرده از 5650865۲۱5۹5۴۴/0۱

پست بانک به حساب دهیاری ویا به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر ارائه گردد.

 دریافت اسناد مناقصه از تاریخ انتشار آگهی به مدت  7روز از دفتر فنی واقع در بخشداری پاریز می باشد. مهلت تحویل پاکات تا پایان وقت اداری مورخه  ۱۴00/0۲/۲۲می باشد. -تاریخ بازگشایی پاکات مورخ  ۱۴00/0۲/۲۳ساعت ۱0صبح می باشد.

 -برآورد اولیه مبلغ  ۱/۳۴۴/567/۱5۹ریال می باشد.

دهیاری دهسراج بخش پاریز سیرجان

آگهی تجدید مناقصه( نوبت دوم)
دهیاری حسن آباد شیخ ها در نظر دارد اجرای پروژه ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد
شرایط دارای رتبه بندی از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی کشور واگذار نماید.

لذا از کلیه شرکت های دارای صالحیت دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه به بخشداری

مرکزی سیرجان مراجعه نمایند.دهیاری در رد و قبول پیشنهادات مختار است سایر اطالعات و

جزئیات مربوط به قرارداد در اسناد مربوطه می باشد.

مبلغ برآورد براساس
مبلغ تضمینی(ریال) شماره حساب واریز مبلغ
عنوان پروژه
فهرست بها ابنیه سال ۱۴۰۰
شرکت در مناقصه
شرکت در مناقصه
پست بانک
ساخت ساختمان دهیاری
 ۴/۱۱8/۳5۱/56۹ریال  ۲05/۹۱7/578ریال 5678۱6۱۴۳۱۲۲0۲/۱۹
حسن آباد شیخ ها
بنام دهیاری حسن آباد
محل دریافت اسناد مناقصه  :بخشداری مرکزی سیرجان
مدت پروژه  ۹ :ماهه  -مهلت دریافت اسناد  ، ۱۴00/۲/۲8 :ساعت ۱۴
مهلت تحویل پیشنهادات ۱۴00/۲/۲۹ :زمان بازگشایی پاکات ۱۴00/۳/۲ :
محل باز گشایی  :بخشداری مر کزی

دهیاری حسن آباد شیخ ها
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ورزش

 شماره 1260
 شنبه  18اردیبهشت 1400

مجتبی رضایی

خبر

آشتی دو باشگاه کرمانی با وساطت هیأت فوتبال

شکایت آرمانگهر پس گرفته شد

سیرجان هم شانس میزبانی دارد

استان کرمان میزبان فینال
جام حذفی

گروه ورزش :فینال مســابقات جام حذفی ایران در یکی از شــهرهای
کرمان یا ســیرجان برگزار میشود .هیأت رییســه فدراسیون فوتبال در
نشست هفته گذشته خود ،استان کرمان را به عنوان میزبان مسابقه فینال
جام حذفی انتخاب کرد .به گزارش ایســنا ،در جلسه روز دوشنبه هیأت
رییسه فدراسیون فوتبال ،پس از بررسی شرایط استانهای مختلف ،استان
کرمان به عنوان میزبان فینال جام حذفی انتخاب شــد .گفته میشود با
توجه به نتایج تیم گلگهر ســیرجان در جام حذفی ،از میان شــهرهای
کرمان یا ســیرجان در نهایت یک شــهر میزبان فینال مسابقات حذفی
امسال میشود.
یادآور میشود تیم فوتبال گلگهر در مرحله یک هشتم نهایی ،هفته گذشته با
شکست پارس جنوبی جم به مرحله یک چهارم نهایی این رقابتها صعود کرد.
مرحله یک چهرم نهایی قرار اســت با حضور هشت تیم صعود کننده بهزودی
طبق تقویم ســازمان لیگ برگزار و در نهایت دو تیم فینالیست این مسابقات
پس از انجام رقابتهای یک دوم نهایی مشخص شود.
خبر دیگری از این فدارســیون حاکی اســت با نظر هیأت رییسه فدراسیون
فوتبال ،مقرر شد برگزاری مسابقات چهارجانبه شهید سلیمانی نیز به میزبانی
کرمان در تقویم مسابقات سازمان لیگ گنجانده و هر سال اجرا شود.

جناب آقای دکتر محمد اسفندیارپور
احترام ًا انتصاب شایسته جنابعالی را به عنوان مدیرعامل باشگاه

فرهنگی ورزشــی گل گهر تبریک عرض نموده ،یقین داریم با

عنایت به شایســتگی و تجارب جنابعالی و استعانت از خداوند
متعال شاهد رشد و شــکوفایی هر چه بیشتر ورزش سیرجان
خواهیم بــود ،همچنین از خدمات شایســته مهندس محمد

جواهری قدردانی نموده و آرزوی توفیق روز افزون برای ایشان از

درگاه خداوند را خواستاریم

به بهانه تغییر در مدیریت باشگاه فرهنگی ورزشی گلگهر

فراز و فرود جواهری
در فوتبال گلگهر
 بیست سال دنبال یک توپ گرد !

او یکسـال پُراسـترس را در لیـگ برتـر بـه
هـر شـکلی به پایان بـرد تا گلگهـر دومین
حضـورش را در لیـگ برتـر شـروع کنـد.
جواهـری بـرای لیـگ بیسـتم سـورپرایز
خـاص خـودش را رو کـرد .او که بلنـد پرواز
نشـان مـیداد باب مذاکـره پنهانی بـا ژنرال
فوتبـال ایـران را آغـاز کرده بـود و به یکباره
بمـب نقـل و انتقـاالت را بـا حضـور امیـر
قلعهنویـی پُرافتخارتریـن مربـی لیـگ برتر
بـر باالی سـر تیـم گلگهـر ،رسـانهای کرد.
صدرنشـینی سـیرجانیها برای اولین بار در
جـدول ردهبنـدی لیـگ برتر هدیـه او برای
عالقمنـدان فوتبـال در دیـار کریمـان بـود.
«فـراز» جواهـری و گلگهـر در میانههـای
فصـل بـا باخت سـنگین به پرسـپولیس به
«فـرود» نشسـت .تغییـر در هیـأت مدیـره
شـوک مدیرعامـل جدید شـرکت معدنی و
صنعتـی گلگهـر بود کـه اتفاقاً جـواب داد.
گلگهـر احیا شـد و مجـددا ً خنده بـر لبان
هـوادران فوتبـال نشسـت 2 .بـرد در جـام
حذفـی در کنـار  ۳بـرد در لیـگ برتـر نوید
از روزهـای خـوب گلگهر مـیداد تا اینکه
تغییـری که هر لحظه ممکن بـود رخ دهد،
رخ داد و بـا نظر مدیرعامل شـرکت ،محمد
اسـفندیارپور رییس هیـأت مدیره جایگزین
جواهـری معـذول شـد .جواهری حـاال بعد
از ۲۰سـال همان سـاک دوران جوانیاش را
روی کولـش گذاشـت تا در دنیـای صنعت،

چرخـهای نـو از زندگـیاش را شـروع کند.
◄ ◄ نقاط قوت و ضعف
جواهـری بـه گـواه نظریـه کارشناسـان در
کل نمـره قبولـی از دوران تصـدیاش در
مدیرعاملی باشـگاه میگیرد که شـرح کلی
آن در بـاال رفـت .تیـمداری پایـدار در لیگ
دسـته اول ،صعـود بـه لیگ برتـر و تکمیل
السلام) و
دو ورزشـگاه امـام علـی (علیه ّ
سـردار سـلیمانی اگر چه بدون پشـتیبانی
مالـی و معنـوی و نگاه مثبـت مدیران عامل
قبلی و فعلی شـرکت میسـر نبـود اما اتفاق
افتـاد و میتـوان آن را در کارنامـه مدیریتی
جواهـری ثبـت کـرد .جواهـری بـا همـهی
خصوصیـات مثبتـش نـکات منفـی خـاص
خـودش را هـم داشـت کـه شـاید همینها
کار دسـتش داد تـا پـس از شـش سـال
مدیرعاملـی و نـام و نشـان در سـطح اول
فوتبـال و کشـور و فدراسـیون ،بـه حاشـیه
یکـی از شـرکتهای وابسـته کوچانـده
شـود .از نقـاط ضعـف جواهـری ایـن بـود
کـه میخواسـت همـه را داشـته باشـد تا با
هـر منتقـدی روبرو شـد کمترین آسـیب را
ببینـد .قطعـاً بـرای ایـن داشـتنها ،بدنه و
اطراف باشـگاه بزرگ شـده بـود و این ،مورد
انتقاد اکثر کارشناسـان بـود .مدیریت وعده
و نـه گفتـن ،خـاص خصوصیـات اخالقـی
او بـود .ایـن بـه ذات او بـر میگشـت یـا

نحـوه مدیریتـش امـا مـورد انتقـاد اهالـی
ورزش بـود .وجـود باشـگاهی بـا تـوان مالی
خـوب طبیعتـاً موجب درخواسـت کمک از
سـوی ورزشـکاران در خصوص مسـابقات و
تجهیز باشـگاهها میشـد .جواهـری به هیچ
درخواسـتی نـه نمیگفـت و قـول کمـک
مـیداد .همیـن نقطـه به ظاهـر قـ ّوت او به
پاشـنه آشـیلش تبدیـل میشـد چـرا کـه
کمتـر این درخواسـتها عملیاتی میشـد و
بالطبع وقتـی مدیرعاملی برای درخواسـتی
مدتهـا در رفـت و آمـد بـود ،نارضایتـی
از او ایجـاد میشـد .از دیگـر نقـاط ضعـف
جواهـری پشـت کـردن بـه بازیکنـان بومی
و تیمهـای پایـه بـود .او فقـط میخواسـت
برنـده باشـد حـال ایـن پیروزیهـا اگـر بـا
صـد درصـد بازیکنـان و مربیـان غیربومی و
هزینههـای سـنگین و خاصـه خرجیهـای
فـراوان بدسـت میآمـد بـرای او مهـم نبود.
چیـزی که بـه ضد خـودش بـرای جواهری
بـدل شـد و بـا وجـود نمرههـای مثبـت،
نمرههـای منفی زیـادی در کارنامهاش ثبت
شـد تـا امـروز از رفتنـش بازیکنـان بومـی
سـیرجان و مربیـان محلـی تیمهـا چنـدان
غمگین نباشـند.
◄ ◄ محمد اسـفندیارپور؛ فرصتها
و تهدیدها
بـا برکنـاری محمـد جواهری با شـرحی که

جناب آقای دکترمحمد اسفندیارپور
انتصاب شایسته جنابعالی را به عنوان مدیر عامل باشگاه
فرهنگی ورزشی گل گهر که نشان از درایت  ،لیاقت و
توانمندیشماداردصمیمانهتبریکعرضنموده،موفقیت
و سربلندی شما را از درگاه خداوند منان مسئلت دارم.

انتخاب بجا و شایسته جنابعالی که نشــان از درایت ،لیاقت و

جناب آقای دکتر محمد اسفندیارپور
انتصاب شایسته جنابعالی را به عنوان مدیرعامل باشگاه فرهنگی

توانمندی شما را دارد صمیمانه تبریک و تهینت عرض نموده ،

ورزشی گل گهر تبریک عرض نموده ،رجای واثق دارد حضور شما

دستیابی هر چه بیشــتر به قله های رفیع پیشرفت و توسعه

از تجربه؛ نوید بخش نشاط و تحرک بیش از پیش آن مدیریت

رجای واثق داریم تعهد و کارآمدی های برجسته شما نوید بخش

دراین مسئولیت بعنوان خادمی صدیق و والیتمدار با کوله بار ی

خواهد بود .توفیقات روز افزون شما و حرکت به سمت افق های

محترم خواهد گردید .دوام توفیقات و مزید عزت و ســامت

روشن توام با سعادت در مسیر منتهی به کسب رضایت الهی و
خدمت صادقانه از درگاه ایزد منان مسالت داریم.

انتصاب شایسته جنابعالی را به عنوان مدیرعامل باشگاه فرهنگی

ورزشــی گل گهر که بیانگر تعهد ،کارآمدی ،لیاقت و شایستگی

های بر جسته شما در صحنه های خدمت صادقانه به نظام و وطن
اسامی اســت تبریک عرض نموده؛ پیشرفت در تمامی مراحل

زندگی  ،موفقیت و سربلندی شما را از درگاه خداوند منان مسئلت

می نماییم .

جنابعالی را از جهاندار جان آفرین مسالت داریم.

شرکت گهر روش

جناب آقای دکتر محمد اسفندیارپور

شرکت گهر عمران

عباس مطهری نژاد

مدیر عامل شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه

شرکت نظم آوران

جناب آقای دکترمحمد اسفندیارپور

| عکس :مصطفی زیدآبادی |

گروه ورزش :اختالف بین دو باشــگاه کرمانی حاضر در لیگ یک با وساطت
هیأت فوتبال استان کرمان برطرف شد و باشگاه آرمانگهر شکایت خود را از
باشــگاه مس کرمان پس گرفت .این ماجرا به حضور آرمان اکوان مدافع تیم
آرمانگهــر در تیم مس بر میگردد .در پی حضور این مدافع آرمانگهری در
تیم مس کرمان ،باشگاه آرمانگهر شکایتی تنظیم و به کمیته تعیین وضعیت
هیأت فوتبال اســتان ارایه داد و اعالم کرد حضور این بازیکن ســیرجانی در
ترکیب تیم مس به دلیل عدم صدور رضایتنامه غیرقانونی است.
در پی این شکایت باشگاه مس کرمان هم دفاعیات خود را تنظیم و تقدیم
کمیتــه تعیین وضعیــت کرد تا در این خصوص بررســی و رأی در این
پرونده فوتبالی صادر شود؛ اما پیش از صدور رأی در خصوص این شکایت،
با وســاطت هیأت فوتبال استان کرمان مدیران عامل دو باشگاه در هیأت
فوتبال استان حاضر شدند و با صحبتهای صورت گرفته اختالفات کنار
گذاشــته شد تا آرمان اکوان در مس ماندنی شود و باشگاه آرمانگهر نیز
از شــکایت خود علیه باشــگاه مس کرمان منصرف شود .مس کرمان در
حــال حاضر در صدر جدول ردهبندی لیگ یک قرار داد و بخت نخســت
قهرمانی و صعود به لیگ برتر است و آرمانگهر نیز که سال دوم حضورش
در لیــگ یک را ســپری میکند در میانه جدول همیــن لیگ قرار دارد.
آرمانگهــر در ادامه بازیهای خود پس از دو پیروزی برابر ملوان انزلی و
استقالل خوزستان امروز شنبه در بابل به مصاف رایکا میرود .آرمانگهر
 27امتیــازی و رایکا بابل با  26امتیاز ،پایینتــر از آرمانگهر در جدول
ردهبندی قرار دارد.

بیسـت سـال قبل درسـش در دانشـگاه که
تمام شـد به فکر شـغل و کار افتاد و جایی
بهتر از باشـگاه گلگهر برای خودش سـراغ
نداشـت .سـاک ورزشـیاش را جمـع کرد و
بـه انگیزه حضور در تمرینـات تیم ،از منزل
پـدریاش بیرون زد .در این اندیشـه بود که
منصور نظریه مربی فقیـد گلگهر بازیاش
را میپسـندد یـا نـه ،غافـل از اینکه خاک
ایـن باشـگاه بـرای او دامنگیرتـر از ایـن
حرفهـا بود.
چنـد سـالی بازیکـن و دفـاع یارکـوب تیـم
بـود .جلوتـر کـه رفت ،سرپرسـت تیم شـد
تـا پنج سـال تمـام قاسـم شـهبا را در اوایل
سـرمربیگریاش بـه عنـوان مدیـر تیـم در
رقابتهـای زیرگـروه و لیـگ دسـته اول
کشـور همراهـی کنـد .جلوتـر کـه آمـد در
اوایـل چهارمیـن دهـه از زندگـیاش ردای
مدیریـت باشـگاه را بـر تـن کـرد تـا رکورد
 ۶سـاله مدیر عاملی را در این باشـگاه از آن
خـود کند.صحبت از محمد جواهری اسـت
کـه  ۲۰سـال از عمـر خـود را دنبـال تـوپ
گـردی چرخیـد کـه ذاتاً دوسـتش داشـت.
زیـرک و جسـور بـود .چانه پُرحرفی داشـت
و بلندپـرواز بـود و شـاید همین خصوصیات
برایـش کافـی بـود تـا مراحـل پیشـرفت را
در میدانـی کـه بزرگترهای گلگهـر برایش
فراهم سـاخته بودند طی کنـد .همان اوایل
کـه وقـت و فراغ بال بیشـتری داشـت یکی
دو مـدرک مربیگـری آسـیایی هـم گرفت.
مـدارک بیشـتر از قـاب کـردن به دیـوار ،به
دردش خـورد .همیـن سررشـته کافـی بود
تـا در جـذب بازیکن جلوتر از سـرمربی تیم
باشـد .گفته میشـود تقریباً هشـتاد درصد
تیـم را در هـر فصـل خـودش میبسـت
یـا حداقـل «اوکـی» آن را از رییـس وقـت
هیـأت مدیـره میگرفـت .روابـط عمومـی
باالیـی داشـت وارتبـاط خـوب با سـازمان
لیـگ و فدراسـیون از ا و چهـرهای نزدیک به
فدراسـیون سـاخت تا جاییکه شـایعه شـد
بخشـی از قرارداد ویلتموس سـرمربی سابق
تیـم ملّـی را گلگهـر پرداخت کرده اسـت!.
حـاال تجربـه چندین سـاله حضـور در لیگ
دسـته اول از او مدیر با تجربهای سـاخت تا
زحماتـش در بهـار  ۹۸بـا پشـتیبانی تـام و
تمـام مدیران شـرکت بـه بار بنشـید.

از او رفـت ،محمـد اسـفندیارپور بـا کارنامه
خـوب مدیریتـی از صنعـت بـه ورزش نقل
مـکان کـرد .او بیگانـه بـا ورزش نیسـت و
چنـد صباحـی اسـت کـه ریاسـت یکـی از
هیأتهـای ورزشـی شـهر را هـم بـر عهـده
دارد .او بـا نظـر مدیرعامـل شـرکت کـه بـا
اشـاره انگشـتش تمامـی سـطوح گلگهـر
را در انتخابهـا و جابجاییهـا مدیریـت
میکنـد پـس از تغییـرات هیـأت مدیـره
در باشـگاه گلگهـر بـه ریاسـت ایـن هیأت
رسـید و اکنـون پـس از همیـن اشـاره بـه
مدیرعاملـی باشـگاه رسـیده اسـت ،اگـر
چـه در ابتـدا میتـوان متصـور بـود ایـن
منصـب مهـم ورزشـی میتوانـد «فرصـت»
ی بـرای ا و باشـد
مغتنمـی و سـکوی پرتابـ 
امـا همینقـدر هـم میتوانـد ا و را «تهدید»
کنـد .اسـفندیارپور کـه نیم نگاهی بـه توان
مدیریتـی خـود دار د بیشـک میدانـد
جنـس «صنعـت» بـا جنـس «ورزش»،
تومانـی صدنـار توفیـر دارد .غـرض نقد این
انتخـاب و جابجایی نیسـت ،واقعیتی اسـت
کـه وجـود دارد و او بـرای کسـب موفقیـت
بایـد در همیـن ابتـدا بـه ایـن نکتـه مهـم
توجـه داشـته باشـد .مدیرعامـل جدیـد
باشـگاه گلگهـر حتمـاً در مدیریـت چـه
«علمـی» و چـه «تجربـی» خـود بـه ایـن
نکته رسـیده که مخاطـب ورزش و مخاطب
صنعـت هـم در تعـداد و هـم در کمیـت و
کیفیـت بسـیار بـا هـم متفاوتند .بـه عنوان
مثـال هـوادار فوتبـال و حامـی صنعـت در
دو دنیـای جـدا از هـم سـیر میکننـد یـا
ً
کاملا رفتـاری متفـاوت
رسـانه و خبرنـگار
در ایـن دو حـوزه دارنـد و چه بسـا بهخاطر
تعلقات طرفداری در حوزه ورزش ،احسـاس
متفـاوت و روتـری را ابـراز میکننـد .هنـر
مدیـر اینجاسـت کـه چگونـه و چه شـکل
بـا خبرنـگار و هـوادار رفتـار کنـد کـه هـم
چالـش بهوجـود آمـده را جمـع کنـد و هم
چالـش جدیـدی ایجـاد نشـود .پیشبینـی
میشـود تجربـه مدیریتـی دکتـر محمـد
اسـفندیارپور کـه از ارکان گلگهر به شـمار
میآیـد در کنـار خالقیـت و نوآوریهایـی
کـه در مباحـث آموزشـی و نیـروی انسـانی
داشـته در کنار داشـتن مشـاوران خوب و از
همـه مهمتـر همراه بـودن هیـأت مدیرهای
متخصـص و ایدهگـرا ،فصل نویـن و خوبی
را بـرای باشـگاه گلگهـر رقـم بزنـد.

شرکت گهر همکار

جناب آقای دکتر محمد اسفندیارپور
با کمال مسرت و افتخار انتصاب جنابعالی به عنوان مدیرعامل

باشگاه فرهنگی ورزشی گل گهر که ســمبل بارزی از توانایی
های ارزشمند آن عزیز فرهیخته وتاش های خستگی ناپذیر

جنابعالی می باشد تبریک عرض می نمائیم ،امید است در سایه

الطاف الهی در پیــش بردن اهداف عالی نظام مقدس جمهوری

اسامی ایران موفق و سربلند باشید.

شرکت آرمان گهر

0913 620 4535

حوادث و اتفاقات پیرامون خود را به ما اطالع دهید
آخرین اخبار و تصاویر حوادث را با ما در اینستاگرام دنبال کنید

حوادث

کانال و پیج خبری نگارستان
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برای دخترکی که روی پای خودش نمیتواند بایستد

پاهای ناتوان سارا
و دستهای
سخاوت شما

گروه حوادث :

دنیا برایم به آخر رسیده بود ،سارا خوشزبان و
شیرین بود ،دیدن چشمهای معصوم سارا دلم
را به درد میآورد ،نمیدانستم خدا چه برایمان
مقدر کرده اســت چرا کودکی زیبا و بیگناه
باید گرفتار بیماری باشــد که درمانش را باید
در دست بیگانه آنهم با هزینه هنگفت جست.
تن نحیف و پاهای ناتوان و لرزان ســارا ،دختر
بچه  ۲۱ماهه کرمانی که در دام بیماری «اس
ام ای» اسیر است ،اکنون در  ۲ماه باقی مانده
از فرصت درمانش ،منتظر دستان سخاوتمند
انسانهایی نوع دوست و خیراندیش است که
توان نشستن ،راه رفتن ،نفس کشیدن و نعمت
بودن را به غنچهای نوشکفته هدیه کند.

ســارا دخترکــی کــه تــا چشــم بــه دنیا
گشــود دنیــا تمام همتــش را جمــع کرد
تــا روی ناخوشــش را بــه او نشــان دهد.
معصومه کریم قاسمی مادر سارا می گوید :از
یک ســالگی با دیــدن برخــی ناتوانیها در
رفتار ســارا نگران سالمتش شــدیم و او را به
پزشکهای زیادی نشان دادیم .وی میگوید:
سارا یک سال داشــت ،اما هنوز نمیتوانست
روی پای خود بایستد حتی نمیتوانست خود
را نگه دارد ،پزشکان آزمایشات مختلفی روی
سارا انجام دادند اما به نتیجهای نرسیدند.
سارا به  ۱۷ماهگی رســید اما هنوز در انجام
برخــی کارها ناتــوان بود برای همیــن او را
شــیراز نزد یک پزشــک فوقتخصص مغز و
اعصاب بردیم ،پزشــک سارا ما را برای گرفتن

نوار عصب از ســارا به منطقهای دیگر از شیراز
فرستاد بعد از انجام این نوار متوجه شدم سارا
به اس ام ای  ۲مبتال است تا رسیدن به مطب
پزشــک شروع به جستجو در گوگل کردم هر
چه بیشــتر میخواندم ،ترس بیشتری بر من
غالب میشد .ســرانجام به مطب پزشک سارا
رســیدیم ،او بعد از دیدن جواب آزمایشــات
و نــوار عصب ،وجود این بیمــاری را در بدن
دخترم تأیید کرد .حاال من میدانســتم اس
ام ای عــاوه بر اینکه مانع راه رفتن دخترکم
میشود ،کم کم توانایی نشستن ،بلع و نفس
کشــیدن را هم از فرزندم میگیرد .دنیا برایم
به آخر رســیده بود ،سارا خوشزبان و شیرین
بود ،دیدن چشــمهای معصوم سارا دلم را به
درد میآورد ،نمیدانســتم خدا چه برایمان
مقدر کرده اســت چرا کودکی زیبا و بیگناه

فرمانده انتظامی استان خبر داد:

توقیف  9میلیارد تومان کاالی قاچاق

گروه حوادث :فرمانده انتظامی اســتان کرمان از توقیف
محمولههای بزرگ قاچاق کاال در استان خبر داد .وی در این
خبر با اشاره به اجرای طرح سراسری مبارزه با قاچاق کاال با
اولویت مقابله با قاچاق کاالهای گمرکی ،ترانزیتی و نظارت
بــر انبارها گفت :در جریان این طرح ضربتی این طرح انواع
کاالی قاچاق به ارزش 90میلیارد ریال کشف شد.
سردار عبدالرضا ناظری روزپنجشنبه شانزدهم اردیبهشت
ماه اظهار کرد :در روزهای اخیر و در راستای مبارزه با قاچاق
کاال یک طرح ضربتــی و البته هدفمند با محوریت پلیس
امنیت اقتصادی در طول سه روز با اولویت مقابله با قاچاق

کاالهــای گمرکی و ترانزیتــی و همچنین نظارت و پایش
انبارها در اســتان کرمان به اجرا گذاشته شد .وی افزود :در
این طرح بــا تالش همکارانمان  17هزار و  900لیتر انواع
فرآوردههای نفتی 76 ،هزار نخ سیگار 1467 ،رأس انواع دام،
 267قلم انوع ابزارآالت 819 ،ثوب انواع پوشاک و  990متر
پارچه 164 ،نمونه از انواع لوازم آشپزخانه ،قریب  8تن آرد،
 384قلم لوازم آرایشی و بهداشتی و برخی اقالم خوراکی و
مصرفی دیگر که در مجموع ارزش آنها از سوی کارشناسان
 90میلیارد ریال برآورد شد ،کشف شدند .فرمانده انتظامی
اســتان کرمان با اشــاره توقیف  38دستگاه انواع خودروی

باید گرفتار بیماری باشــد که درمانش را باید
در دست بیگانه آنهم با هزینه هنگفت جست.
مثــل هر پدر و مادر دیگری بعــد از اطالع از
بیماری فرزندمان درصدد یافتن دارویی برای
رفع این مشکل بودیم برای همین از دکتر راه
درمانش را پرسیدم هر چند جواب دکتر چون
آب سردی بود که بر هستیم ریختند.
دکتر سارا میگفت :داروی این بیماری کمیاب
اســت و یا اص ً
ال گیر نمیآید .با خودم گفتم
همــه زندگیمان را میدهیم تا ســارا خوب
شود .اما انگار دنیا ســر سازش با ما نداشت،
قیمت آمپولی که میتوانســت سارا را نجات
دهد بسیار سنگین بود ،با شنیدن این جمله
زندگیم در لحظه منجمد شد من این رقمها را
حتی در خواب هم ندیده بودم حتی اگر تمام
داراییمان را روی هم میگذاشتیم این مقدار

سنگین و سبک ،دستگیری  93متهم و متخلف و تشکیل
 71فقره پرونده در رابطه با این کشفیات تصریح کرد :اجرای
اینگونه طرحها در راســتای تحقق شعار سال و با توجه به
جدیت
شرایط خاص حاکم بر جامعه ناشی از بیماری کرونا با ّ
تداوم خواهد داشــت و باید گفت بخش مهمی از توفیقات
این طرح حاصل همکاری شهروندان با پلیس است که قطعاً
نتایــج حاصله نیز با کاهش ضرر و زیان به تولیدات داخلی
و افزایش زمینههای کار و اشــتغال به خود مردم عزیز باز
میگردد.
  توقیف دستگاههای چاپ ارز
گزارش پایــگاه خبری پلیس به نقــل از فرمانده انتظامی
سیرجان نیز حاکی از توقیف برخی محمولههای قاچاق در این
شهرستان است .وی با اشاره به اینکه ارزش این دستگاهها
توسط کارشناسان 10میلیارد ریال برآورد شده است گفت:
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نمیشد اما ســارا زمان زیادی نداشت دکتر
معتقد بود این آمپول باید زیر  ۲سالگی به او
تزریق شود وگرنه سارا بعد از مدتی تواناییها و
بعد از آن جانش را از دست میدهد.
راهی نداشتم باید می نشستیم و درد و رنج و
مرگ تدریجی فرزندمان را تماشا میکردیم،
به فکرم رســید دردم را به همه بگویم شاید
برخــی دردم را بفهمند و بــه کمکم بیایند
برای همین یک پویش برای نجات ســارا راه
انداختیم و تــا االن  ۶۰۰میلیون تومان برای
خرید آمپول سارا جمع شده اما تا ۵۰میلیارد
تومــان هنوز فاصله زیادی داریم در حالی که
ســارا زمان زیادی ندارد .دکتر از ما خواست
سارا را تا خرید دارو ،کاردرمانی کنیم؛ ما هم
این کار را شروع کردیم اما طبق گفته پزشک
این فقط اندکی به سارا به صورت مقطعی برای
حرکت کمک میکند.
اکنون ناتوانی ســارا را هــر روز بیش از روز
پیــش میبینم ،او اکنون در نشســتن نیز
دچار مشــکل اســت حاال ما بعــد از لطف
خــدا به لطف و کرم مــردم امیدواریم .وی
که خود پرستار و همســرش نظامی است
حاال دست نیازشــان را ملتمسانه به سمت
خیراندیشان و خیرخواهانی دراز کردهاند تا
جان دخترکشان را نجات دهند .سارا فقط
دو ماه برای تزریق آمپول و تضمین سالمت
و بقایش زمان دارد و امیدش را بعد از خدا
به لطف و کرم شما با واریز زندگی به شماره
حســاب  ۶۲۷۳۸۱۱۱۶۶۳۰۷۴۵۱بســته
است /.گفتار نو

در این رابطه یک متهم دستگیر و با تشکیل پرونده به مراجع
قضائی معرفی شــد .فرمانده انتظامی سیرجان از کشف۵۱
دستگاه استخراج ارز دیجیتال که به صورت غیرمجاز تهیه
و در یک منطقه روستایی راهاندازی شده بودند ،خبر داد .بنا
به این گزارش ســرهنگ محمدرضا ایراننژاد ،اظهار داشت:
مأموران پاســگاه انتظامی بخش گلســتان این شهرستان
از فعالیت چندین دســتگاه ماینر قاچاق در یکی از مناطق
روســتایی مطلع و رســیدگی به موضوع را در دستور کار
قرار دادنــد .وی افزود :در این رابطه مأموران پس از تکمیل
تحقیقات ضمن هماهنگی قضائی همراه با عوامل اداره برق در
بازرسی از این مکان ۵۱دستگاه ماینر قاچاق که به همراه پاور
و سایر تجهیزات در حال استفاده بودند را کشف کردند .وی
با اشاره به اینکه ارزش این دستگاهها توسط کارشناسان ۱۰
میلیارد ریال برآورد شده است گفت :در این رابطه متهمین
پرونده دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شدند.

5

نگاه

کرونا  ،یادگا ِر تلخ ِ قرن ۱۳۰۰

بازخوانی نامه مادر کرونایی به فرزندش

سحر ایرانمنش

سال  ۹۹را به یاد آوری ،سالی که با
فرزند خوبم! شاید چند سال دیگر ِ
استرس و ترس کرونا شروع شد! سالی که از نزدیکشدن به هم منع شدیم!
گفتند دست ندهید ،بغل نکنید ،نبوسید ،به دیدن هم نروید ،سفر نکنید،
ماسک بزنید ،از الکل استفاده کنید و از هم فاصله بگیرید .در خانه بمانید
پس هزینههای سرسامآور زندگی بر نیایید!
حتی اگر از ِ
دانشآموزان مدرسه نرفتند ،دانشگاهها تعطیل شدند ،ادارهها نیمهتعطیل
و کسب و کارهای آزاد آسیب دیدند .شهرها را قرنطینه کردند .مغازهها را
(زندگی شغلی آدمها ) توپی
بستند ،بماند یکی موافق بود و یکی مخالف و
ِ
ِ
دست آنها که تفاهم ِ فکری نداشتند !
در
شاید به یادآوری روزهایی که هم ترس بود و هم اجبار برای ادامه زندگی....
خودنمایی پول و
فرزندم! تجمالت ومراسمهایی با هزینههایِ اضافی و
ِ
ثروت ،به یکباره نابود شد! «کرونا» تفاوتی بین فقیر و غنی نگذاشت!
مردم محدودتر شدند ،بعضیها بیرحمتر ،از آبِ گلآلود ماهی گرفتند
و انسانیت را فراموش کردند! بعضی آدمها ارزشها را فراموش کردند و
خودخواهتر شدند! انگار «کرونا» آمد تا آدمها کمی به خودشان بیایند اما
سال
سال ِ ۹۹
فرزندم! من میگویم:کرونا درسهایِ دیگری هم داشت! ِ
متفاوتی بود برای آدمهای روی زمین .ناگهان! همهی دنیا درگیر شدند
و کشورهای بی تدبیر درگیرتر! آدمها واقعیتر شدند ،خیلیها ماسک
زدند اما نقاب از خیلی چهرهها برداشته شد ،همه خودشان و درونشان
را نشان دادند ،به یکباره اطراف آدمها خالی شد! خالی از آدمهایی که
همیشه ادعای خانواده بودن و دلسوزی و مهربانی داشتند .پدر از فرزند
میگریخت و پسر به سراغ مادر نمیرفت .بهانه هم این بود شما کرونا
دارید و ما هم میگیریم !.در این میان اما خیلی ازآدمها قویتر شدند،
فهمیدند تنها باید برای زندگی جنگید ،بیشتر باید مراقب خودشان و
سالمتیشان باشند و ادعایِ آدمهای اطراف ،طبل توخالی بیش نیست!
و جالبتر اینجاست که متأسفانه هر چه مرگ نزدیکتر میشد کینهها و
خشمها و نفرتها و قضاوتها پر رنگتر و خودبینی و خودخواهیها بیشتر!
فرزندم من میگویم«:کرونا» آدمها را درگیر نکرد آدمها با«کرونا» درگیر
بین علم و باورهایِ غلط بود!آدمها فهمیدند میشود
شدند ،گویی زورآزمایی ِ
سادهتر و با دغدغههای اضافی و اجباری و تجمالتی کمتر زندگی کرد.
فرزندم! کرونا که تمام شود ماسکها با تردید برداشته میشود ،آدمها
ِ
حقیقت
تا مدتها از هم میترسند ،ترس از کرونا نیست ،ترس از
پنهان شدهی آدمهای زیر ماسک است! زندگی مثل قبل نخواهد شد
و انسانها خیلی چیزها را فراموش نمیکنند! به این زندگی جدید عادت
کردهاند ،زندگی محدودتر با خانواده و به دور از اجبار ِعادتهایِ غلط!
بسیاری از آدمها کرونا را بهانه کردند و از همه چیز گذشتند .فرزندم
تلخ
«کرونا» درسهایِ زیادی به یادگار گذاشت هر چند
ِ
خودش یادگا ِر ِ
پایان قرن  ۱۳۰۰بود!
ِ
چشم گیتی تویی مرو در خواب
فرصت از دست میرود دریاب

عم
م
ش
آگهي مناقصه و ي ماره /01/1400ع

شرکت معدنی و صنعتی گهرهمکار (سهامی خاص) در نظر دارد (تأمین ومدیریت پرسنل ،راهبری،
نگهداری و تعمیرات خط خردایش سنگ آهن شرکت گهـر همکار در مجاورت خطوط  5و  ۶و 7

معدن گل گهر سیرجان) را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

لذا کلیه متقاضیان (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) می توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس
الکترونیکی ( /http://www.goharhamkar.irبخش مناقصه) مراجعه و اسناد مذکور را دریافت نمایند.
مهلت ارسال و تحویل پاکات (حسب مورد از طرق دستی یا پستی)تا ساعت  ۱۴مورخه  ۱۴00/0۲/۲7در
محل دفتر مرکزی این شرکت به نشانی:شهرستان سیرجان ،بلوار مالک اشتر ،محله صاحب الزمان ،خیابان
انتظامی شرقی،کوچه عباس رضوی ،دفتر مرکزی شرکت گهر همکار کدپستی 7۸۱7۸۳۳۶۱۸:می باشد.
شرکت معدنی و صنعتی گهر همکار در قبول و رد هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.هزینه چاپ آگهی
برعهده برنده مناقصه می باشد .شماره تماس جهت هماهنگی بازدید از محل اجرای پروژه 0۹۱۳۸۴5۳00۹:

شرکت معدنی و صنعتی گهرهمکار
آگهی مناقصه عمومی دهیاری روستای خیر آباد کفه بخش مرکزی سیرجان (نوبت اول)

دهیاری روستای خیر آباد کفه در نظر دارد آسفالت معابر روستایی را ازطریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط دارای
رتبه بندی از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی کشور واگذار نماید.

لذا از کلیه شرکت های دارای صالحیت دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه به بخشداری مرکزی سیرجان

مراجعه نمایند .دهیاری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است ،سایر اطالعات و جزئیات مربوط به قرار داد در اسناد مربوطه

می باشد.سپرده شرکت در مناقصه بایستی به صورت واریز به حساب ذیل نزد پست بانک بنام دهیاری مربوطه و یا به صورت
ضمانت بایستی به صورت ضمانت نامه بانکی معتبر باشد در صورتیکه برندگان اول تا سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرار داد
نباشد تضمین شرکت در مناقصه آنها به ترتیب به نفع دهیاری ضبط خواهد شد .تلفن ۴۲۲۳۲۲۴۸۱ :

عنوان پروژه ومحل اجرا

مبلغ برآورد (ریال)
بر اساس فهرست ۱۴۰۰

مبلغ تصمینی (ریال)
شرکت در مناقصه

آسفالت معابر
 5000مترمربع

 5/۴۲۹/557/۱۳۸ریال

 ۲7۱/۴77/۸57ریال

مدت پروژه ۲ :ماه
دریافت اسناد  -محل -بخشداری مرکزی سیرجان زمان۱۴00/0۳/0۳ :
تحویل پیشنهادات  :محل  -بخشداری مرکزی سیرجان زمان۱۴00/0۳/0۴ :
بازگشایی پیشنهادات  -محل  -بخشداری مرکزی سیرجان زمان۱۴00/0۳/05 :

شماره حساب برای مبلغ
ضمانت نامه
پست بانک
5۶۱۴۴7۶۲۴7۶۶7۱/0۲
بنام دهیاری خیر آباد کفه

دهیاری روستای خیر آباد کفه

آگهي مناقصه عمومي شماره /1400/4ع

شرکت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر داردعملیات"باردهی از بار برگشتی کارخانه
مگنتیت به فیدرهای شرقی کارخانه خط چهار تولید کنسانتره ،باردهی به سنگ شکن کارخانه خط
چهار از دپوی بار معدن و انتقال کنسانتره تولیدی کارخانه خط چهار"خود را از طریق برگزاري مناقصه

عمومي به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.لذا کلیه متقاضیان ميتوانند جهت اخذ اسنادمناقصه

به آدرس الکترونیکي  WWW.GEG.IRمراجعه و اسناد مذکور را به همراه فرم پرسشنامه ارزیابي
تأمین کنندگان از بخش مناقصه و مزایده دانلود نمایند.مهلت تحویل پاکات ساعت  ۹الي  ۱۴روز
دوشنبه مــورخ ۱۴00/۲/۲7در محــل دفترکمیسیون معـامالت مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مرکزی

تهران مي باشد.ضمن ًا بازدید از محل اجراي موضوع مناقصه روز سه شنبه مورخ  ۱۴00/۲/۲۱مقرر شده
است .شرکت معدني و صنعتي گل گهر در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و
بدون جبران خسارت مختار ميباشد.

کمیسیون معامالت شرکت معدني وصنعتي گل گهر

سیاسی  /اجتماعی  /فرهنگی

السالم :روز فطر از این
امام رضا علیه ّ
رو عید قرار داده شد تا روز گردهمایى
مسلمانان باشد و در این روز گرد هم
آیند و براى خدا به صحرا (فضایى باز)
درآیند و خداوند را بر منّتى که بر آنها
نهاده است ستایش و به بزرگى یاد کنند.

 سال بیست و چهارم  شماره   1260شنبه  18اردیبهشت 1400

 صاحب امتیاز و مدیر مسئول :ذبیح اله بلوردی
 وب سایت  www.negarestannews.com :ایمیلnegarestannews@yahoo.com :
 سامانه پیام کوتاه30007258 :

 همراه  09132783241 :مدیریت بخش آگهی ها09133475180 :

 مدیریت توزیع شهرستان  09133477433 :توزیع کرمان09132418781 :
 آدرس دفتر مرکزی :سیرجان ،تقاطع رضوی (اشکذری)

 چاپخانه :مهدوی


 تلفنها  034-42230702 / 42206677 :تلفکس034-42206644 :

ای ّام هفته

تاریخ

اذان صبح

اذان ظهر

اذا ن مغ رب

شـــنــبـه

 18اردیب هشت  25 /رمضان

04:33

1 2 :4 4

1 9 :4 6

ی کشــنبه

 19اردیب هشت  26 /رمضان

04:32

1 2 :4 4

1 9 :4 7

دوشــنبه

 20اردیب هشت  27 /رمضان

04:31

1 2 :4 4

1 9 :4 8

سه شنبه

 21اردیب هشت  28 /رمضان

04:30

1 2 :4 4

1 9 :4 8

چهارشنبه

 22اردیب هشت  29 /رمضان

04:29

1 2 :4 4

1 9 :4 9

پنجشنبه

 23اردیب هشت  1 /شوال

04:29

1 2 :4 4

1 9 :5 0

جــــــمعه

 24اردیب هشت  2 /شوال

04:28

1 2 :4 4

1 9 :5 0

در اوقات فوق  ،جانب احتیاط را رعایت کنید

حاشیه  -خبر

حذف زودهنگام  4کاندیدای
ریاست جمهوری

تندروان از والیبال سیرجان رفت

در شــرایطی که سرنوشــت تیم والیبال ســیرجان (قهرمان فصل گذشته
والیبال ایران) برای حضور در فصل آتی هنوز روشــن نشده و تکلیف اسپانسر
آینده آن نیز مشخص نیســت ،اعالم شد محمدرضا تندروان ،سرمربی فصل
گذشــته تیم والیبال فوالد ایرانیان سیرجان که توانســت با این تیم عنوان
قهرمانی لیگ برتر ایران را کســب کند ،ســیرجان را ترک و به تیم والیبال
شهرداری ارومیه پیوســت تا این تیم را در فصل ۱۴۰۰لیگ برتر کوچ کند.
تندروان یک مربی بینالمللی است که ســابقه حضور در تیمهای ملّی امید
و العربی قطر را هم دارد و برای مدتی نیز کمک مربی تیم ملّی بزرگســاالن
ایران بوده است .او در شرایطی از سیرجان میرود که اوایل سال جاری هیأت
والیبال شهرستان اعالم کرد محمدرضا تندروان به رغم پیشنهادهای مختلف
از شهرهای ایران ،ســرانجام قرارداد خود را یک فصل دیگر با فوالد سیرجان
تمدید کرده تا سکان هدایت این تیم را در جام باشگاههای آسیا و سوپر لیگ
امسال بر عهده داشته باشد .رفتن تندروان از سیرجان با واکنشهایی از سوی
عالقمندان والیبال این شهر همراه شده است.

| عکس :محمد سلطانی |

با جدیدترین مصوبه شورای نگهبان چهار نامزد انتخابات ریاست جمهوری
از صحنه کنار گذاشته شدند.
این مصوبه حاوی تعیین شرایط ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری
است که بر اساس آن برخی چهرههایی که تاکنون در مظان کاندیداتوری قرار
داشتند ،امکان ثبت نام در انتخابات آتی ریاست جمهوری را نخواهند داشت.
بر اســاس یکی از بندهای این مصوبه ،داوطلبان شرکت در انتخابات ریاست
جمهوری از این پس باید در بازه سنی 40تا  75سال قرار داشته باشند .از این
ســیدمحمد غرضی (متولد بهمن 1320با  79سال) ،اسدا ...بادامچیان
منظر ّ
عضو حزب مؤتلفه (متولد دی ماه1320با  79سال) و محمدجواد آذری جهرمی
وزیر فعلی ارتباطات (متولد شهریور 1360با  39سال) نمیتوانند در انتخابات
شرکت کنند .از سوی دیگر با توجه به بند دیگری از مصوبه برخی چهرههای
سیاسی فاقد حداقل سابقه مدیریتی مورد نظر این شورا هستند .از جمله این
چهرهها در تحلیلهای انتخاباتی به سعید محمد فرمانده سابق قرارگاه خاتم
االنبیا(صلی ا ...علیه و آله وســلم) اشاره شده است .کسی که بیشترین یارگیری ستادی
را در ماههای گذاشــته برای خود داشته است.گفته میشود با نظر این شورا
کاندیداهای دارای ســابقه زندان و کیفری هم نمیتوانند در انتخابات شرکت
کنند که مصداق این بند مصطفی تاجزاده وزیرا ســبق کشور و مشاور اسبق
رییس جمهور اعالم شده است که به دلیل حوادث سال  88به زندان محکوم
شد .این مصوبه شورای نگهبان واکنشهایی هم البته داشته  ،جایی که در بیان
منتقدین گفته شده شورای نگهبان فقط ناظر است نه قانونگذار و اصل 115
قانون اساسی شرایط افراد را برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری از قبل
تعیین کرده و نمیتوان بدون مصوبه مجلس آن را تغییر داد.

در ماه مبارک رمضان کادر درمان نیز به رغم شلوغی کار ,از معنویت شب های قدر غافل نشدند

وقتی همه چیزمان به همه چیزمان میآید!

نقل است وقتی برای ناصرالدین شاه ،آرایشگری
از فرنگ آوردند که ســر و سبیل و چهرهاش را
بیاراید ،شــاه قاجار از تردستی آرایشگر ،جمالی
متفاوت از قبل یافت ،پس در برابر آیینه ایستاد
و چون خــود را دیگر گونه بدید ،جملهای گفت
کــه برای همیشــه در ادبیات ایــران ماند و به
ضربالمثل تبدیل شــد« :به راســتی که همه
چیزمان به همه چیزمان میآید»
حاال ماجرای مصادره ســاختمان فدراســیون
فوتبال از سوی سازمان تأمین اجتماعی چندان
بیربط با ضربالمثل شــاه قاجار نیســت چون
شــاهدی بر ناکارآمدی قطعی مدیریت ورزش
در کشور ما و باالتر از آن ناکارآمدی نهاد دولت
است که هر دوی «ســازمان ورزش» و «تأمین
اجتماعــی» را در ید اختیــار دارد اما تدبیری

نمیاندیشــد تا چنین افتضاحــی در مجموعه
سازمانهای شبهدولتی خود بروز نکند!.
جریان از این قرار است که ساختمان فدراسیون
فوتبال و نیمی از ساختمان باشگاه پرسپولیس
که در تملک فدراســیون بوده بــه دلیل عدم
پرداخــت بدهی ۹۰میلیاردی این فدراســیون
به شــرکت ســرمایهگذاری تأمین اجتماعی،
این ســازمان دســت به مصادره و تملک این
ســاختمان میزند .تــازه داســتان خود این
بدهــی هم به همــان ضربالمثل شــاه قاجار
میآید چون مربوط به ســوتی دستگاه ورزش
و فدراســیون فوتبال در نــوع قرارداد عجیب و
غریب با ویلتموس سرمربی وقت تیم ملّی است
که بدهی دو میلیون دالری فدراســیون جهت
پرداخت دســتمزد ویلموتس که از آن سازمان

آگهی مناقصه خرید نوار تیپ  ۱7۵میکرویی به مقدار  ۱.۱۲۰.۰۰۰متر
جهت واحد ابراهیم آباد

شـرکت کشاورزی سیـرجان بنیاد

قرض گرفته بــود ،حاال تبدیل بــه بدهی نود
میلیاردی شــده و ظاهرا ً راهی جز ضبط اموال
فدراســیون برای تأمین اجتماعــی نمانده بود.
چندی پیش در سریال طنز«خوب ،بد ،جلف»
سکانسی در این ســریال گنجانده شد که طی
آن وکیل ویلموتس حتی تا گوشــی تلفن روی
میز فدراسیون را هم بهخاطر طلبش ضبط کرد.
حاال اما نــه ویلموتس که یک شــرکت دولتی
داخلــی اموال یک نهاد شــبهدولتی دیگر را به
دلیل بدهی مربوط به همان مربی بلژیکی ضبط
کرده اســت .ایــن تازه دعوا بر ســر دو میلیون
دالر حقوق ویلموتس اســت و شــش میلیون
دالر ادعایــی وی همچنان در فیفا منتظر صدور
رأی است !.آیا به راستی «همه چیزمان به همه
چیزمان نمیآید؟»

نگاه آخر

چرخ ناسازگار طبیعت
بیژن ادبی
امســال برای باغداران و کشاوررزان بههیچوجه سال
خوبــی نبود .آنان ابتدای ســال و در روزهای آغازین
بهار که پا به باغشان میگذاشتند ،سرشار از جوانهای
تازه گلداده بود و هر برزگری را به شور میآورد که در انتهای تابستان دا ِغ
 ۱۴۰۰و شروع مهرماه با محصولی فراوان و پُربرکت روبهرو خواهند شد و
ِ
رخصت عرض اندام به بازار
اگر دالالن و واسطهها و برخی تاجرهای کممرام
بالنده پســته ایران میدادند و در واسطهگریها ،مانند کاسبهای قدیم،
زحمتکش تولیدگر ،حبیب خدا میدانستند
کشــاورز را به مثابه مشتریِ
ِ
و احتماالً به منفعت جمعی بیشاز سودپرســتیها و چانهزنیهای فردی،
اهمیــت میدادند و قیمت بازار را تحتتاثیر تالش برای ایجاد قیمتهای
کاذب ،قرار نمیدادند ،بعد از مدتهای مدید ،حداقل ،یعنی  ۳تا  ۴ســال
میهمان خانه بسیاری از همشهریان میشد.
سخت ،آرامش و رزق و روزی،
ِ
اما چرخ ناسازگار طبیعت ،مدد نکرد و محصول امسال در بسیاری از نقاط
روستایی ،متاسفانه بر اثر سرمازدگی و نابودی بخشهای وسیعی از مزارع،
دچار افت شدید محصول شد .بسیارانی را میشناسم که روزهای اولیه بهار
را با خبر ناامیدکنندهای روبهرو شدند.
خیل کشاورزانی نیز بودند که هم ثمر امسال را در جریان این
طرفهآنکه ِ
برودتِ نابهنگام ،باختند و هم مورونه ســال آینده را !.همهچیز به آنی دود
شــد و به هوا رفت .زیست با ساختار اقتصاد کشاورزی ،مقدورات خودش
را دارد .اما عمده داســتان بر این اســت که هر کشــاورز در آبگینه روزیِ
خودش ،روی کسب درآمد از این محصول ،برنامهریزی میکند و بسیاری
معــادالت در همین چهارچوب معنا مییابند .کســی جهیزیه دخترش و
ِ
موسم آغاز برداشت محصول
نیت استمداد به پسرش را وعده به مهرهماه
ِ
کشاورزیاش میدهد و دیگری ،حسابکتابِ بدهیهایش روی همین برهه
از زمان تنظیم میکند .شــوربختانه اما تمامی این تمناها در صورت وقوع
همیــن رویداد یعنی کاهش دمای زیانبخش ،به آنی دود میشــود و به
سلســلهی ابرها و رویاهای دوردست میپیوندد .هیچ مرثیهای ،یارایِ واگو
سرخوردگی کشاورزان پسته را در سالهای اخیر ندارد.
کردن حال و روز و
ِ
انصافاً با وجود طرحهای حمایتی و ترمیمی وزارت جهادکشاورزی و سازو
کارهای مرتبطش ،اما بیمهها نیز ،پاســخگوی شدت آسیب وارده نیست.
کجایِ دنیای یک کشــاورز که پیشاپیش ،محصول سال اینده خود را نیز
از دســت داده است ،با اینگونه حمایتهای اندک و مقطعی پُر میشود،
وانگهی گیریم که مرهمی بر زخمهای روحی باغداران هم گذارده شود ،باید
تدبیری اندیشید تا با استفاده از عم روز جهان و بهرهگیری از فنآوریهای
مدرن ،چارهی کار ،بهصورت بلند مدت ،پیگیری شود .وگرنه با این اقدامات
زندگی کشــاورز را بهبود داد .اگر
سال
مقطعی و ناکافی نمیشــود آشفته ِ
ِ
کشاورزی و بهویژه فرایند سطح برداشت استاندارد پسته به شرایط کمرونق
و کمبازده بدل شود و کشاورز در ارزیابیهایش به این نتیجه برسد که این
مشــغله ،دیگر صرفه اقتصادی ندارد ،با وقوع این پدیده یعنی ناباور شدن
به فعالیت تولیدی کشاورزی ،بیشک تنها کشاورزی کشور زمین نخواهد
جدی خواهد شد.
خورد ،بلکه جامعه دچار یک آسیب ّ
امید که در بودجهریزی ســال آینده ،مسئله حمایت از کشاورزان به طور
جدی مورد بررسی قرار گیرد و در سیاستهای جاری در خصوص ایشان،
بازاندیشــی شود و همشــهریان باغدار زیاندیده نیز از این شرایط روحی
خارج شوند.

آگهی مناقصه خرید ،تجهیز و راه اندازی ایستگاه پمپاژ کنترل مرکزی
آبیاری استخر رسوبگیر واحد ابراهیم آباد
شـرکت کشاورزی سیـرجان بنیاد

در نظر دارد خرید نوار تیپ  ۱7۵میکرویی به مقدار  ۱.۱۲۰.۰۰۰متر جهت واحد ابراهیم آباد خود را از طریق مناقصه

در نظر دارد خرید ،تجهیز و راه اندازی ایستگاه پمپاژ کنترل مرکزی آبیاری استخر رسوبگیر واحد ابراهیم آباد خود را

مذکور را دارند جهت شرکت در مناقصه دعوت بعمل میآید; متقاضیان محترم می توانند جهت دریافت اسناد شرکت در

موضوع مناقصه مذکور را دارند جهت شرکت در مناقصه دعوت بعمل میآید; متقاضیان محترم می توانند جهت دریافت

مناقصه به وب سایت www.pistachio-tooka.ir :و یا به آدرس :سیرجان ،بلوار سید جمال الدین اسد آبادی،

اسناد شرکت در مناقصه به وب سایت www.pistachio-tooka.ir :و یا به آدرس :سیرجان ،بلوار سید جمال

حداکثر مهلت تحویل پیشنهادات به دبیرخانه شرکت واقع در سیرجان بلوار سید جمال الدین اسد آبادی ،حد فاصل

حداکثر مهلت تحویل پیشنهادات به دبیرخانه شرکت واقع در سیرجان بلوار سید جمال الدین اسد آبادی ،حد فاصل

عمومی و متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید ،لذا از کلیه شرکت ها یا افراد حقیقی که توانایی انجام موضوع مناقصه

حد فاصل چهارراه قاآنی و سه راهی کرمان ،شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد مراجعه نمایند.

از طریق مناقصه عمومی و متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید ،لذا از کلیه شرکت ها یا افراد حقیقی که توانایی انجام

الدین اسد آبادی ،حد فاصل چهارراه قاآنی و سه راهی کرمان ،شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد مراجعه نمایند.

چهارراه قاآنی و سه راهی کرمان ،شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد ساعت  ۱۴روز یکشنبه  ۱۴۰۰/۰۲/۲6و زمان
برگزاری مناقصه ساعت  9روز دوشنبه  ۱۴۰۰/۰۲/۲7مورخ می باشد.

چهارراه قاآنی و سه راهی کرمان ،شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد ساعت  9روز یکشنبه  ۱۴۰۰/۰۲/۲6و زمان برگزاری
مناقصه ساعت  ۱۱روز یکشنبه  ۱۴۰۰/۰۲/۲6مورخ می باشد.

جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن ۰3۴-۴۲3۰۴۴۰3واحد بازرگانی و شماره همراه ۰9۱۲76۰78۲۲کارشناس بازرگانی

جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن ۰3۴-۴۲3۰۴۴۰3واحد بازرگانی و شماره همراه ۰9۱۲76۰78۲۲کارشناس بازرگانی

شرکت تماس حاصل فرمایید.ضمنا برگ شرایط شرکت در مناقصه در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱در سایت شرکت درج میگردد

شرکت تماس حاصل فرمایید.ضمنا برگ شرایط شرکت در مناقصه در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱در سایت شرکت درج میگردد

شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد

شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد

آگهی مناقصه خرید و نصب و راه اندازی  ۵دستگاه دیزل ژنراتور با توان اضطراری
 ۱۲۰کاوا و توان  ۱۱۰کاوا جهت گلخانه  ۵هکتاری واحد ابراهیم آباد( نوبت دوم)
شـرکت کشاورزی سیـرجان بنیاد

آگهی مناقصه انجام عملیات آبیاری ،تامین نیروی ماشین آالت و امور
متفرقه زراعی و باغی واحد ابراهیم آباد
شـرکت کشاورزی سیـرجان بنیاد

در نظر دارد خرید و نصب و راه اندازی  ۵دستگاه دیزل ژنراتور با توان اضطراری  ۱۲۰کاوا و توان  ۱۱۰کاوا جهت

در نظر دارد انجام عملیات آبیاری ،تامین نیروی ماشین آالت و امور متفرقه زراعی و باغی واحد ابراهیم آباد خود را

گلخانه  ۵هکتاری واحد ابراهیمآباد خود را از طریق مناقصه عمومی و متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید ،لذا از کلیه
شرکت ها یا افراد حقیقی که توانایی انجام موضوع مناقصه مذکور را دارند جهت شرکت در مناقصه دعوت بعمل میآید;

از طریق مناقصه عمومی و متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید ،لذا از کلیه شرکت ها یا افراد حقیقی که توانایی انجام

موضوع مناقصه مذکور را دارند جهت شرکت در مناقصه دعوت بعمل میآید; متقاضیان محترم می توانند جهت دریافت

متقاضیان محترم می توانند جهت دریافت اسناد شرکت در مناقصه به وب سایت www.pistachio-tooka.ir :و یا

اسناد شرکت در مناقصه به وب سایت www.pistachio-tooka.ir :و یا به آدرس :سیرجان ،بلوار سید جمال

سیرجان بنیاد مراجعه نمایند .حداکثر مهلت تحویل پیشنهادات به دبیرخانه شرکت واقع در سیرجان بلوار سید جمال

حداکثر مهلت تحویل پیشنهادات به دبیرخانه شرکت واقع در سیرجان بلوار سید جمال الدین اسد آبادی ،حد فاصل

به آدرس :سیرجان ،بلوار سید جمال الدین اسد آبادی ،حد فاصل چهارراه قاآنی و سه راهی کرمان ،شرکت کشاورزی

الدین اسد آبادی ،حد فاصل چهارراه قاآنی و سه راهی کرمان ،شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد مراجعه نمایند.

الدین اسد آبادی ،حد فاصل چهارراه قاآنی و سه راهی کرمان ،شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد ساعت  ۱۴روز یکشنبه
 ۱۴۰۰/۰۲/۲6و زمان برگزاری مناقصه ساعت  ۱۰روز دوشنبه  ۱۴۰۰/۰۲/۲7مورخ می باشد.

چهارراه قاآنی و سه راهی کرمان ،شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد ساعت  ۱۴روز شنبه  ۱۴۰۰/۰۲/۲۵و زمان برگزاری
مناقصه ساعت  9روز یکشنبه  ۱۴۰۰/۰۲/۲6مورخ می باشد.

جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن ۰3۴-۴۲3۰۴۴۰3واحد بازرگانی و شماره همراه ۰9۱۲76۰78۲۲کارشناس بازرگانی

جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن ۰3۴-۴۲3۰۴۴۰3واحد بازرگانی و شماره همراه ۰9۱۲76۰78۲۲کارشناس بازرگانی

شرکت تماس حاصل فرمایید.ضمنا برگ شرایط شرکت در مناقصه در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱در سایت شرکت درج میگردد

شرکت تماس حاصل فرمایید.ضمنا برگ شرایط شرکت در مناقصه در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱در سایت شرکت درج میگردد

شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد

شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد

