2

دوشنبه  18دی  | 1396شماره 497
 19ربیعالثانی  8 | 1439ژانویه 2018

خبر

پيامك300099004806 :

احتمال حذف
یارانه 33
میلیون نفر

 پاسـارگاد :سـخنگوی کمیسیون تلفیق از موافقت کمیسـیون تلفیق با پیشنهاد دولت
بـرای هدفمندی یارانهها در سـال آینـده خبر داد .علیاصغر یوسـفنژادگفت :درآمد هدفمندی در
سـال گذشـته  ۴۸هزار میلیـارد تومان بوده ،گفت کـه کاهش  ۱۱هزار میلیارد تومانـی درآمدهای
هدفمندی پیشـنهاد دولت در الیحه بودجه بودکه کمیسـیون تلفیق با آن موافقت کرد .با کاهش
درآمـد هدفمنـدی بـه  ۳۷هـزار میلیـارد تومان ،یارانـه  ۳۳میلیون نفـر حذف میشـود .مصوبات
کمیسـیون تلفیق برای تصویب نهایی نیازمند رای نمایندگان در صحن علنی مجلس اسـت.

گفتوگو با جالل گلمحمدی در مورد اعتراضات اخیر:

سرمقاله

حاکمیت راه بیان مطالبات را نشان دهد

تا فصل درو

 بعد از انتخابات رياستجمهوري در سيرجان فعاليتهاي اصالحطلبي به داليلي کمرنگ شدند
گروهخبر :اعتراضاتبرخیازمردمدرچندروزاخیرفضای
سیاسی ایران را ملتهب کرده است .برخی شبکههای اجتماعی
فیلتر شدند .عدهای دستگیر و تعدادی هم در درگیریها کشته
شدهاند .مسئوالن کشور و برخی از چهرهها و گروههای سیاسی
در این رابطه بیانیههایی دادهاند .اعتراضات خیابانی درسیرجان
شکل نگرفت و گروههای سیاسی نیز واکنش چندانی نداشتند.
فداران دولت نیز در سیرجان سکوت کردند و
اطالحطلبان و طر 
نه از مطالبات گفتند و نه در مورد اعتراضات اظهارنظر کردند .این
مسایلراباجال لگلمحمدیرییسستادحسنروحانیویکیاز
توگونشستیم.
چهرههایاطالحطلبسیرجانبهگف 
 در چند روز اخیر سلسله اعتراضاتی در کشور اتفاق
افتادومردممطالباتیداشتند.آیااینمطالباتبرحقبود؟
قطعا مطالبات مردم برحق بود .جای هیچ شکی نیست و این
اعتراضها که وجود داشت قطعا به حق بود و مردم حق داشتند.
خود قانون اساسی نیز به این موضوع پرداخته است که اعتراض
حق مردم است.
 شــما به عنوان رییس ستاد روحانی چقدر پیگیر
مطالباتمردمبودید؟
معموال ستادهای انتخاباتی بعد از اتمام انتخابات عمال نقشی
ندارند .و از طریق فرمانداری و استانداری باید مطالبات به دولت
منتقل شود ولی در کنار این یکسری ارتباطات وجود دارد .خود
آقای روحانی نظرشان این است که عالوه بر فرماندارها و استاندارها
ارتباط با کسانی که در انتخاباتها یاریاش کردند قطع نشود .ما
هم از این طریق یکسری ارتباطهایی داریم ولی در اصل همان
استاندارهاوفرماندارهابایدمنعکسکنند.
 اکثر مطالبات مردم اقتصای است ،با توجه به این که
وضعیتاقتصادیمردممناسبنیست.اینمطالباتمردم
چگونهبایدپیگیریشود.
مطالباتی که مردم دارند از اقتصادی شروع میشود ولی تنها
اقتصادی نیست .یکسری محدودیتهای اجتماعی به این اضافه
میشودویکپکیجنارضایتیرابهوجودمیآورد.موضوعاقتصادی
مهمترین است ولی در کنار مشکالت اقتصادی محدودیتهای
اجتماعی و سیاسی وجود دارد و اینها روی هم جمع شده است.
نظرشمادرموردحضورمردمدرخیابانهاچیست؟
مندرهمانیکی،دوروزاولیهدراینستاگرامممطلبیرانوشتم
ونظرم را گذاشتم .ما با هرگونه خشونت چه از طرف حاکمیت و چه

از طرف مقابل ،مخالف هستیم .ولی مطالباتی داریم که سر جای
خودش محفوظ است .هنوز هم بر همان موضع هستیم .
شمامیگوییدمابایدمطالبهگرباشیمولیبهنظرشما
مردمچگونهمطالباتشانرابیانکنند؟
دقیقا سئوال من هم از حاکمیت همین است .خود شخص
من هم نم یدانم دقیقا چه شکلی مطالباتم را عنوان کنم که به
خشونتتعبیرنشود.سئوالجاللگلمحمدیازدولتوحاکمیت
همین است که من مطالباتم را به چه شیوه بیان کنم .این را نباید
من بگویم .این را باید حاکمیت پاسخ دهد که شما با این روش
مطالباتتانرابیانکنید.
مایکسرینگرانیهانسبتبهتجمعاتداریمکهاینتجمعات
به خشــونت کشیده شود .در کل برای کشور هم نگران هستیم
که هرجا این تجمعات به خشــونت کشیده شود ،قطعا قضیه
باخت  -باخت خواهد بود .یعنی هم حاکمیت بازنده میشود و
هم تجمعکنندگان و این راه را به جایی نمیرساند و ختم به خیر
نمیشود.
 مطالبات میتواند طی یکسری اطالعیهها عنوان
شوداما همینکارراهمسیرجاننکرد.
بله قبول داریم .درسیرجان باید دوستان جواب بدهند چرا این
اتفاقنیفتاد.
خودشماهمیکیازایندوستانهستید.
درست است .من هم یکی از نیروهایی بودم که میبایست این
کار را بکنم و نکردم .ولی من نظرات خودم را در صفحه اینستاگرام
هر روز میگذارم.
 ولی شــما نماینده ســتاد روحانی و یکسری از
اصالحطلبانسیرجانهستید.ازاینبابتکارینکردید.
بلی چون نگران بودم.
 فکر نمیکنید باید جلســهای بــا اصالحطلبان
میگذاشتید و برای پاسخ دادن منطقی به مطالبات مردم
هماندیشیصورتمیگرفت؟
قطعا ه ماندیشــی صورت گرفته است .این دلیل نیست که
اگر رسما جایی اعالم نمیشود ما هیچ ه ماندیشی نداشتهایم .ما
ه ماندیشی داشتهایم .غالب دوستان هم فکر ،نظرشان با نظر من
یکیاست.
بهنظرشمانمیبایستمطالبهگریراافزایشدادواز
منفعل بودن درآمد؟ به غیر از اینستاگرام و تلگرام راههای

دیگری هم داریم .ما
نشریات اصالحطلب
داریم .شما میتوانید
بهعنواناصالحطلبان
ســیرجان نامــه
سرگشاده بدهیدولی
هیچ کدام از این کارها
راانجامندادید.
بعــد از انتخابــات
ریاســتجمهوری در
ســیرجان فعالیتهای
اصالحطلبی به دالیلی
کمرنــگ شــده کــه
جــای ریشــهیابی این
مســایل اینجا نیست؛
درونگروهی است و ما
درحالپیگیریهستیم.
ما به دالیلی فعالیتمان
را کمرنگ کردیم و این
نیستکهمنفعلهستیم
و حضور نداریم.
 ولــی در
جریان پاسخدادن
بهمطالباتمردممنفعلبودید؟
عرض میکنم ما یکسری هماهنگیها با دوستان داشتیم.
درست اســت که ظاهری نبوده و روی آنتن نیامده است ولی با
دوستانی که که چندین سال است با هم کار میکنیم ،جلساتی
داشتهایم.
نتیجههمانجلساتچهبودهاست؟
اکثر شهرهایی که تجمع داشتند به خشونت کشیده شده
و بعضی جاها هم تعدادی کشته شدند فعال صالح دانستیم که
بگذاریممطالباتسرجایخودمحفوظبماندولیاعتراضخیابانی
نداشتهباشیم .قرار استجلساتی رابگذاریمکهببینیم ازچه راهی
یزنی هستیم .ضمن این
باید مطالبات را پیگیری کنیم .در حال را 
که با اصالحطلبان کشور ارتباط داریم و هماهنگ هستیم و آنها
هم هنوز به نتیجه نرسیدهاند .تنها راهی که پیشنهاد دادهاند این

 گروه خبر :سازمان فضای سبز شهرداری سیرجان به
سازمانسیما،منظروفضایسبزشهریتغییرنامدادهومدیرعامل
آننیزتغییرکردهاست.بابکسعیدیکهمسئولیکیازناحیههای
سازمان فضای سبز بود به مدیرعاملی این سازمان جدی دالتاسیس
توپنجه نرم
رسیده است .این ســازمان با مشکالت زیادی دس 
میکند .باغ صد هکتاری که در ابتدای جاده ســیرجان -کرمان
احداث شده یکی از مشکالت بزرگ این سازمان است .بیپولی هم
مزید بر علت شده تا فضای سبز سیرجان حال و روز خوبی نداشته
باشد و رسیدگی به پارکها آنطور که باید صورت نگیرد .اما قرار
است به زودی درآمد تابلوهای تبلیغاتی و دکهها به حساب این
سازمانواریزشودتابخشیازهزینههاراپوششدهد.بامدیرعامل
سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهرداری سیرجان در رابطه با
مشکالتپیشروگفتوگوکردیم.
یکیازاهدافسازمانهاخودکفاییاست،باتوجه
به اینکه فضای سبز مشکالت مالی زیادی دارد شما چه
کاریبرایخودکفاییکردهاید؟
هزینههای جاری ما بسیار باالاست و ما مشکل مالی داریم.
در مورد درآم دزایی ســازمان ما روی دو گزینه کار میکند .یکی
تابلوهای تبلیغاتی و دیگری دکههای سطح شهر است .تابلوها
در حوزه شهرداری بودند ولی در حال را یزنی هستیم که از اول
بهمنماه زیر نظر سازمان بیایند و یک بخشی از هزینهها را تامین

کنند .دو ،سه طرح دیگر هم داریم که در حد کارشناسی هستند و
آنهاهماگراجراییشوند،میتوانندکمکمانکنند.
 به نظر شما این دو گزینه چند درصد از هزینههای
سازمانراپوششمیدهند؟
اگر به حوزه ما بیایند مبلغ قابل توجهی هستند ولی کمتر
از  20درصد را پوشش میدهد .مشکل بیپولی سازمانها مربوط
به تمام ایران اســت .من چند روز پیش با مسئوالن فضای سبز
کرمان نیز صحبت کردم .آنها هم فقط از طریق همین دو موضوع
درآم دزایی میکنند و بقیه هزینهها نیز از طریق شهرداری تامین
میشود.
 آیا جداسازی آب خام از آب شرب در تمام شهر
اجراییشدهاست؟
خیرهنوزکاملاجرایینشدهاست.حدود 40درصداجرایی
شدهوهنوز 60درصدفضایسبزسیرجانباتانکرآبیاریمیشود.
هزینهآبیاریساالنهفضایسبزچقدراست؟
ما ســاالنه حداقل بین  400تا  500میلیون تومان باید
برای آبیاری هزینه کنیم .نزدیک به 200میلیون تومان هزینهی
سمپاشیداریم.
 یکســری فضای سبزهایی داریم مثال در بلوار
قاآنی که به آنها رسیدگی کمی صورت میگیرد ،برای
آنهاچهبرنامهایدارید؟

درتماممحلههاومنطقههافضایسبزوجوددارد.باتوجهبه
گستردگی فضای سبز و کمبود بودجه و منابع مالی باعث میشود
این اتفاق بیافتد .ضمن این که ما یکســری محدودیتها مثل
کمبود نیرو نیز داریم .نیروهایی بازنشسته شدهاند و به جای آنها
نتوانستیمنیروبگیریم.بایدبهسمتیبرویمکهبرونسپاریکنیم.
باید مشخص کنیم که نگهداری فضای سبز را به بخش خصوصی
بدهیم.
 به علت خشکسالیهای پیدرپی و کمبود آب
حذف چمن در دستور کار سازمانهای فضای سبز قرار
داشت ،آیا این در سیرجان هم اجرایی شده است؟
بله این بحث شامل همه جای ایران است ولی وضع ما از
جاهای دیگر حادتر اســت .زیرا ما در منطقه کویری قرار داریم.
عمق آبهای زیرزمینی به 170-160متر رسیده است و در آینده
نزدیکوضعیتماحادتروبدترنیزمیشود.بااینوضعیتتوجیهی
برای چمن وجود ندارد .چمن در تابستان هر روز نیاز به آبیاری دارد.
ما بحث کشت چمن را کال حذف کردیم .یکسری جاهایی که
هستمجبوریمنگهداریکنیمزیرامردماستفادهمیکنند.بحث
جایگزینی را در دستور کار داریم که از گیاهان دایمی و . .استفاده
میکنیم.هزینهنگهداریچمنباالاستوهیچتوجیهیندارد.
 یکی از مشکالت فضای سبز سیرجان باغ صد
هکتاریاست.برایاینمشکلچهبرنامهایدارید؟آیااین

است که برای تجمع قانونی درخواست به وزارت کشور دادهاند .تا
ببینیم وزارت کشور مجوز میدهد .ما هم علنی مطالباتمان را
عنوانمیکنیم.
 اصالحطلبانسیرجانواردفعالیتهایاقتصادی
شدهاند و در مجموعههایی مثل گلگهر مشغول به کار
هستند .به نظر شــما این موضوع باعث انفعال آنها
نیست؟
من نسبت به شخص خودم میتوانم نظر بدهم که در مورد
من این موضوع صحت ندارد .حاال نسبت به بقیه هم باید خودشان
جوابگوباشند.
امامیتوانیدبگوییدکهبیناصالحطلباناینموضوع
صحت دارد یا نه؟
همه را نمیپذیرم ولی تعدادی را میپذیرم.

گفتوگو با رییس سازمان سیما ،منظر و فضای شهری شهرداری سیرجان :بودجه فضای سبز کافی نیست

باغصرفهیاقتصادیدارد؟
چند ســال پیش بودجهای از ســمت دولت داده شد که
باغهای مثمر احداث کنند .تمام هزینهها را دولت پرداخت کرد.
همان زمان این کار انجام شــد .در حال حاضر آماری که گرفتم
هیچ توجیه عقالنی و منطقی وجود ندارد .سال گذشته ما صد
میلیون تومان هزینه کردیم ولی درآمدمان چیزی حدود سه تا
چهارمیلیونتومانبود.هیچعقلومنطقیاینرانمیپذیرد.
برای ساماندهی آن چه باید کرد؟
ما دنبال این موضوع هســتیم که این بــاغ را به بخش
خصوصیواگذارکنیم.بخشخصوصیهزینههایشرادربیاورد.
از طرفی درختی کاشته شــده و به اینجا رسیده است.
فضایی ایجاد شده و نمیتوان آن را خشک کرد .باید با یکسری
شرایط خاص آن را واگذار کنیم .بخش خصوصی را اجبار کنیم
که شما فقط روی  5درخت ثمری که وجود دارد ،میتوانید مانور
بدهیدوهیچچیزدیگرنمیتوانید،اضافهکنید.
 چرا این باغ به درآمدزایی نرسیده است؟
ما هم اگر سرمایهگذاری کنیم به درآمدزایی میرسیم .ما در
حال حاضر پول نداریم 100.هکتار فضا داریم که با شش نیرو اداره
میشود که دو ،سه نفر از آنها نگهبان هستند .امیدواریم بخش
خصوصی بتواند این باغ را به درآمدزایی برساند.

فروش لپتاپ كامپيوتر و Ps4
به صورت نقد و اقساط

مركز سخت افزار هاشمي
٠٩١٣١٧٨٧٣٦٠
خیابان نصيري جنوبي

آالچــیق سنتـی و تمـــامـــی امــکــانــات در محیــطــی زیبـــا آرام و دلــنشیـــن

صبحانـه

نــاهـــار

شـــــام

پارکینگ اختصاصی

آدرس :خیابان خیام روبروی سینما محوطه مهمانسرای جهانگردی

 پاسارگاد
خودمحورییا«خودمرکزپنداری» ()egocentrism
یک بیماری ک موبیش رایج است که در آن فرد خود را
مرکز یا نقطهی اصلی میبیند و دیگرا ن را حول محور
خویشوتابعوطفیلیمیپندارد.اینبیماریالبتهگاهی
شکل جمعی مییابد و بسته به تعریفِ «خود» ،شعاع
آن گسترده میشود .به نظر میسد ،خودمرکزپنداری ما
ایرانیانریشهییاسطورهییداشتهباشد.درشاهنامهآمده
ِ
جهان ِ
حاکمیت خویش را
تحت
است؛ زمانی که فریدونِ ،
بین فرزندانش؛ سلم و تور و ایرج تقسیم کرد؛ غرب به سلم
رسید و شرق به تور واگذار شد و بخش میانی که ایرانشهر
باشد ،به ایرج بخشیده شد و حسد برادران را برانگیخت.
برادران به طمع خاک ایران به توطئه پرداختند و به
برادرکشی برخاستند و ...شاید از همان زمان و بر پایهی
همیناسطوره،ماهموارهسرزمینخویشرامطمعشرق
یدانیم و از همین
و غرب و کانون توطئههای جهانی م 
روی با حوالت به ماورای تاریخ از مشاهدهی علل نزدیک و
واقعیتحوالتسرزمینخویشغافلیم.
با فرض درست بودن این سخن هم بیتوجهی به علل
و عوامل داخلی توجیهی ندارد و کمینهی واقعبینی شاید
آن باشد که داخل و خارج را بهمثابه تیغههای قیچیای
بپنداریمکهدرتکمیلعملکردیکدیگرمیکوشند.
دربارهیریشهومنشااعتراضاتاخیراحتماالدرآینده
بسی بیشتر از اکنون خواهید شنید و خواند که هر کدام
از منظری به ماجرا پرداخته و الجرم به میزانی از واقعیت
و حقیقت بهره دارند .شاید گفتوگوی بینامتنی این
نوشتهها ما را به تصویری دقیقتر از ماجرا برساند و از تکرار
تجربههایتاریخیبینیازگرداند.
به گمان ما ،یکی از بنمایههای اصلی اعتراضات
اخیر ناامیدی و سرخوردگیاست که از پس انتخابات
ریاستجمهوری دوازدهم سربرمیآورد .البته این علت
نزدیکریشهدرعلتدورتریداردکهپاشنهیآشیلتمام
دولتهای جمهوری اسالمی به حساب میآید .اقتصاد
ایران دیرسالی است که با مشکالت ساختاری روبهروست

و نتیجهی آن هم عالوه بر تورم و رکود ،رانت و تبعیض و
فسادیشدهاستکهزمینههاینارضایتیرادامنمیزند.
ایننارضایتینسبیومزمندرروزهایتبلیغاتانتخابات
ریاستجمهوری به شبهگفتمانی تبدیل شد که در قالب
مناظرات و سخنرانیها روزبهروز افزایش یافت .انتخابات
ریاستجمهوری بخشی از خواستهای خفته و پراکنده
را در قالب مطالباتی ملی بازسازی کرد تا به نتیجهی
مورد نظر خویش در صندوقها دست یابد بیآنکه به توان
خویش در برآورده شدنشان فکر کرده باشد.
اولینطالیههایناکامیدرتحققمطالباتدرمعرفی
کابینه بروز کرد و مخالفان دولت مستقر هم از بزرگنمایی
نقاطضعفوناکارآمدیفرونگذاشتند.از«پشیمان»های
انتخاباتاردیبهشتپشتههاساختندوهلهلهکنانبرطبل
ناکارآمدی دولت و شکست برجام کوفتند .بهانهی گرانی
تخممرغکهبااعدادوارقاممندرجدربودجهدرهمآمیخت،
شد آنچه که نباید میشد ،و چه بیهوده پنداری است اگر
که گمان کنیم سودجویان و فرصتطلبان منطقهیی و
بینالمللی از این کورسوهای فرصت به آسانی درخواهند
گذشت.
حوادث اخیر برای امر سیاست در ایران نتایج
ناگواری دارد .اگرچه بازندگان نخست ماجرا
اصالحطلبان و اعتدالگرایان پیروز در انتخابات
ریاستجمهوری هستند اما اصولگرایان هم از این
ماجرا جز هیچ طرفی برنخواهند بست .بخشی
از اعتراضات اخیر ابراز بیاعتمادی به جناحهای
شناختهشدهی سیاست در ایران است و جایگزین این
بیاعتمادیبازگشودندرشانسبرایپوپولیسماست
که یا دیگربار در احمدینژا دیها متبلور خواهد شد یا
از جایی دیگر سربرخواهد آورد .بخشی از بدنهی رای
اصالحطلبان که تنها مزیت ایشان به رقیب اصولگرا
بود الاقل در کوتاهمدت از دست رفته است و این بدان
معنا نیست که اصولگرایان قادر به جذب آنها خواهند
بود .کشتنیان را سیاستی دگر آمده است ،باید تا فصل
درو منتظر ماند!

روی خط

پیامک300099004806 :

شماره تلگرام پاسارگاد09217519290 :
 آقای شهباز حسنپور! در این چند سالی
کهبرصندلینمایندگیسیرجانتکیهزدهاید
آیاخدماتیازقبیلاشتغالبرایجوانانبومی
این منطقه و جلوگیری از مهاجرتهایی که
معضالتی از قبیل چند فرهنگی؛ شلوغی
خارج از حد شهرمان سیرجان و . .پیگیری
در شفافسازی درآمدهای حاصل گلگهر
که میبایست بخشی از آن در همین
منطقههزینهشود؛پیگیرنشستنافرادبومی
متخصص و اصیل بر مسند مدیریتهای
کالن شهرمان انجام دادهاید ؟6459
 اداره راه مگر بر جاده گلگهر نظارت
نداشته است؟  ۸کیلومتر( دوراهی تا درب
گلگهر) عوض اینکه جاده شانه داشته باشد
در زمان جاللماب پیمانکاری آمده و مانند
خیابان جدولگذاری کرده است .چرایی آن
نیاز به بررسی دارد6459.
 اعضا شورای شهر و شهردار و معاونان
شهردار بجای اینکه به فکر آبادانی و آسفالت
خیابانها و کارهای زیربنایی از قبیل پلهای
غیر همسطح باشند که نیاز شهرسیرجان
است با هم دعوای سیاسی و لجبازی راه
انداخت هاند و دودش به چشم مردم میرود.
خواهشا مسئوالن خصوصا فرماندار یا امام
جمعه با تذکر آنها را به وظیفه ذاتی که
خدمترسانی به مردم است بازگردانید و یا
با شخص یا اشخاصی که اخالل میکنند
ازطریق قانون برخورد شود0114.
 برای ضامن شدن گول ظاهر فریبنده و

وعدههای دروغین طرف را که خیالت راحت
باشد به موقع قسطها را میپردازم نخورید.
حتی ممکن است برای جبران محبت شما
در دادگاه علیهتان شکایت کند همانطور که
خواه رزاده بنده اینچنین کرد .پس مواظب
باشیدبرایشمااتفاقنیفتد0114
 طرحهای بومگردی در یزد و کرمان اجرا
شده و بسیاری از منازل قدیمی بازسازی
شده و به گردشگران اجاره داده میشوند اما
در سیرجان منازل با معماری سنتی تاریخی
تخریبمیشودمسئوالنبهفکرباشند7538.
 مدارس دولتی و غیردولتی در طول
سال تحصیلی به هر طریق از خانوادهها پول
میگیرند از ثبت نام در مدرسه تا کتابهای
کمکآموزشیکهاجبارابایدخریداریشوند،
تا کالسهای تقویتی که برای دانشآموزان
از کالس اول دبستان گرفته تا دیگرمقاطع
تحصیلی و . .آیا این همان آموزش رایگان
است یا پوست کندن والدین دانشآموزان
 تا کی باید چوب بیفرهنگی رانندگانی را
بخوریمکهبخاطر 1000تومنحقپارکینگ
از صبح تا ظهر و از ظهر تا شب جلوی درب
خانهوزندگیمانپارکمیکنند4154.
 اینجانب ساکن خیابان تختی جنوبی شماره
یککوچهجنببیمهسالمتهستم،ازراهنمایی
رانندگی عاجزانه درخواست دارم فکری به حال
ساکنین این کوچه کنند و روبروی درب منازل
تابلویتوقفمطلقاممنوعنصبکنندتاکسیبا
پارک خودروی خود مقابل منزلمان باعث سلب

آسایش و رفت و آمد ما ساکنان ا نشود8019
 به وینگو مربی محترم فوتبال بزرگساالن
گلگهر :کار سختی را با توجه به دو بازی
خارج از استان داریم ولی گلگهر تیم روزهای
سخت است ،انشاا . .با وحدت و همدلی که در
کادرمدیریتیاینتیمبامدیریتودرایتشما
انجام خواهد شد شاهد درخشش این تیم
در نیم فصل دوم لیگ یک خواهیم بود (ما
مثل همیشه به عنوان تماشاگران خونگرم
سیرجانیحامیاینتیمخواهیم بود)1952
 لطف کنید از رییس اداره آب توضیح
بخواهید چرا قبض آب سیزده هزار تومانی ما
بایدسیهزارتومانپرداختکنیمتبصرهسه
دوازده هزارتومان برای چیست5418
 اداره گاز ب يدليل گاز مردم را قطع ميكند
در اين سرما االن دو ماه و نيم گاز خانهها
خواندهنشدهبهاينبهانهميخواهندتساعدي
از مردم بيچاره سو استفاده كنند ،هيچوقت
هم مسئولي در اداره نيست0827
 امیدواریم مسئوالن در عمل به خواسته به
حقمردمدرتجمعاتاینروزهاکه-1کنترل
تورم وگرانی اقالم موردنیاز  -۲از بین بردن
اختالفطبقاتییاهماندریافتیرییساداره
یا نماینده مجلس یا وزیر با دیگر کارمندان
یا کارگران که اختالف فاحش دارد ،تا آن
مسوولیارییسیانمایندهبهترزیردستشیا
مردم شهر وکشورش رادرک کند و به وظیفه
ذاتی خود که دفاع از طبقه ضعیف وکم درآمد
جامعهمیباشدجامععملبپوشاند0114

«آگهی مناقصه عمومی(دو مرحلهای)» شماره96/T/004
 -1نام دستگاه برگزارکننده مناقصه:
شــرکت ســنگ آهــن گهرزمین(منطقــه عمومی گلگهر
سیرجان)
 -2شرح مختصر موضوع مناقصه:
بارگیــری ،حمــل ،تحویــل و تخلیــه آب از چــاه عینالبقر
تــا اســتخر ســایت شــرکت ســنگ آهــن گهرزمیــن بــه
طــول  20کیلومتر
 -3مدت ،محل و برآورد اولیه اجرای کار:
بارگیــری ،حمــل و تخلیــه حــدود  1/350متــر مکعــب
آب در روز در مســیر حــدود  20کیلومتــری بــه مــدت
یــک ســال شمســی و محــل اجــرای آن ســیرجان-
کیلومتــر  60جــاده شــیراز ،منطقــه عمومــی گلگهــر
میباشــد.
 -4مهلت خرید اسناد و بازدید:
حداکثــر تــا ســاعت  16:00روز سهشــنبه
1396 /10 /2 6

 -5محل تهیه اسناد:
شــرکت ســنگ آهــن گهرزمیــن بــه نشــانی :تهــران-
بلــوار آفریقــا -خیابــان آرش غربــی -پــاک  -12طبقه
ســوم -واحــد بازرگانــی.
 -6نحوه خرید اسناد:
بــا مراجعــه حضــوری و ارایــه واریــزی بــه
مبلــغ  1/000/000ریــال بــه شــماره حســاب
 0111515543005بــه نــام شــرکت ســنگ آهــن
گهرزمیــن نــزد بانــک ملــی بــه همــراه معرفینامــه
کتبــی.
 -7میزان سپرده شرکت در مناقصه:
 1/500/000/000ریال(یــک میلیــارد و پانصــد
میلیــون ریــال) در قالــب ضمانتنامــه بانکــب معتبــر.
هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه است.

