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اینچندنفر
قالیباف قطعا کاندیدای مجلس نمیشود

خبرآنالین:نمایندهمردممشهددرمجلسگفت:قالیبافقصدکاندیداتوریدرانتخاباتمجلس
راندارد،امااینکهلیستیدرمشهدارایهندهند،بحثدیگریاستوشایدلیستیازجانبقالبیافارایه
شود .در مورد سعید جلیلی هم شاید بخواهد از شهرهای دیگر در انتخابات آینده کاندیدا شود .وی
افزود :در مشهد پروسهای چیده شده است که همه جبهههای اصولگرا به لیست واحد برای انتخابات
مجلس برسند .قطعا عالوه بر نمایندگان فعلی ،نمایندگان ادوار و افراد جدیدی هم در این لیست خواهند بود.

حجم اقتصاد ایران نیازمند این همه بانک نیست

اقتصادآنالین:رییساتاقبازرگانىایرانباتاکیدبراینکهحجماقتصادایراننیازمنداینهمه
بانکنیستگفت:وضعفعلیبخشمالینهتنهاتناسبیبابخشهایمولدنداردبلکهسببفربه
شدنبسیاریازبخشهایغیرمولدشدهاست.غالمحسینشافعیگفت:بخشعمدهمشکالت
ما مربوط به مطالبات معوق است که این موضوع زاییده یک اختالل در مبادالت بانکی است.
نگاهیبهآمارچکهایبرگشتینشانمیدهدکهگلوگاهنقدینگیحاکیازعدمتبدیلکاالبهنقدینگیاست.

کشف ۲۰۰مورد صندلیفروشی در دانشگاههای علوم پزشکی

خانهملت :عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از کشف حداقل  ۲۰۰مورد صندلیفروشی در
دانشگاههای علوم پزشکی خبر داد و گفت :حتی رد پای برخی از مؤسسات کنکور که در سیمای جمهوری
اسالمی هم برنامههای تبلیغاتی روی آنتن میبرند در این پرونده دیده شده است .محمود صادقی در واکنش به
اظهارات وزیر علوم درباره نبود حتی یک مورد صندلیفروشی در دانشگاههای زیر مجموعه وزارت علوم ،عنوان
کرد :موارد مشخص شده در این خصوص مربوط به دانشگاههای علوم پزشکی و وزارت بهداشت است که از حدود یک سال قبل محرز شده است.

خط فقر کارگران چقدر است؟

خبرفوری :با استناد به آمارهای مرکز آمار ایران ،خط فقر در سال 98برای یک خانواده چهار نفری حدود
سه میلیون و 800هزار تومان اعالم شده است .در این شرایط اما حداقل حقوق یک کارگر در کشور حدود
یک میلیون و 500هزار تومان است .با این حساب 75،درصد از کارگران حداقلیبگیر 2میلیون و 300هزار
تومانزیرخطفقرزندگیمیکنند.حسنصادقیگفت:دربارهدستمزدبایدیکانقالباتفاقبیفتد؛انقالبی
باعنوان«انطباقدادنمزدباواقعیتهایزندگی».

خبر

آغاز عملیات ساخت جاده خواجوشهر و چهارگنبد

 پاسارگاد :عملیات دوبانده شدن مسیر
نجفشهر تا خواجوشهر از آبانماه آغاز میشود .بخشدار
گلستان با اعالم این خبر گفت :قرارداد جاده بسته شده و
پیمانکارهمآنجامستقرشدهاستوهیچمشکلیدرزمینه
اعتباروپیمانکارنداریم.تنهامشکلیکههست،بهدلیلتغییر
پیمانکار،مجبوربهتغییرنقشههاشدیموبرایهمین،کاربه
تعویقافتاد.مجیدزنداقطاییگفت:کارقسمتیازاینمسیر
سال گذشته انجام شده و عملیات ساخت باقیمانده مسیر
نیز به زودی آغاز میشود .وی در پاسخ به این سؤال که چرا
یورانندگیندارد،گفت:
مسیربهاینشلوغیتابلویراهنمای 
این موضوع از وظایف اداره راهداری است و از آنها بپرسید.
شهبازحسنپورنمایندهمردمسیرجانهمگفت:هفته

گذشته از مسیر خواجوشهر بازدید داشتیم و پس از بررسی
مشکالت این جاده که یکی از جادههای پرتردد روستایی
محسوب میشود تاکید کردیم کار باید به زودی آغاز شود.
حسنپور در مورد اصالح مسیر چهارگنبد هم گفت :از این
جاده نیز بازدید داشتیم و از چند روز گذشته ،عملیات
اصالح این مسیر آغاز شده است و هماکنون از بلورد تا
امامزادهحمزهبهمیزان 5کیلومترآسفالتشدهاست.حتی
خوشبختانه بلوار امامزاده حمزه هم آسفالت شد .او با بیان
اینکه هزینه اصالح جاده چهارگنبد را وزارت راهوشهرسازی
و شرکتهای صنعتی و معدنی میدهند ،گفت :در نظر
داریماینمسیرهایروستاییراباحضوروزیرراهوشهرسازی
افتتاحکنیم.

 تیم فوتبال گلگهر پس از سه تساوی و سه باخت و با کسب  6امتیاز در رده  15جدول لیگبرتر است .این تیم امروز در حالی به
مصاف تیم قدرتمند سپاهان میرود که هوادارانش انتظار اولین برد تیم گلگهر را دارند /.عکس :امین ارجمند

زنانی با گوشوارههای باروتی
 پاسارگاد :مستند «زنانی با گوشوارههای باروتی»
در سانس ویژه گروه فیلمهای هنر تجربه سیرجان امروز
دوشنبه  29مهرماه ساعت  18:30بر روی پرده سینما
قدس سیرجان میرود .رضا سیوند نماینده بخش هنر و
تجربه در سیرجان گفت :این مستند تازگی مجوز پخش
در مؤسسه هنر و تجربه دریافت کرده و هنوز اکرانهای
گستردهای در سراسر کشور ندارد و نمایش در سینما
قدس سیرجان جزو اولین اکرانهای این مستند است.
وی در مورد اکران نداشتن هنر و تجربه در هفتههای
اخیر گفت :بهعلت عدم هماهنگی و تاخیر در دریافت
فیلم در هفته گذشته ،متاسفانه
موفق به اکران این مستند نشدیم
و از همشهریان و عالقهمندان
به سینمای هنر و تجربه پوزش
میطلبیم .وی افزود :تماشای این
فیلم برای کودکان زیر دوازده سال
توصیهنمیشود.
به گفتهی سیوند مهمترین
آنچه که باعث جهانی شدن آن
میشود این است که با زنانی ناالن
و پشیمان مواجه نیستید .اتفاقا در
بخش زیادی از فیلم آنها اعتقاد
دارند که داعش خوب است و ما
داشتیم زندگیمان را میکردیم و

از رفتنشان خیلی راضی نیستیم .این فیلم نفع سیاسی
کشور یا ایدئولوژی خاصی را در نظر ندارد و حرفها را با
کمترینسانسورمنتقلمیکند.
مستند «زنانی با گوشوارههای باروتی» به کارگردانی
رضا فرهمند و تهیهکنندگی مرتضی شعبانی تولید شده
است .این مستند در جشنواره «سینماحقیقت» حضور
داشت و توانست جایزه بهترین فیلم در بخش بینالملل،
بهترین کارگردانی در بخش فیلم بلند ،بهترین کارگردانی
در بخش آوینی و بهترین صدا را کسب کند .این مستند
پس از حضور در چندین جشنواره معتبر بینالمللی از
جمله لوکارنو ،در سینماهای هنر و
تجربه روی صحنه رفته است.
در این مستند زنان داعشی در
کمپهایی هستند که همسران
داعشیها آنجا زندگی میکردند.
وقتی در منطقه جنگ میشود
برخی از داعشیها در جنگ یا
کشته میشوند یا فرار میکنند و
بعد از آن با خانوادههایی روبه رو
میشدیم که همسر داعشیشان
کنارشان نبود .برخی از این افراد
که خارجی بودند به کشورهایشان
برمیگشتند اما برخی دیگر در
کمپهامیماندند.
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صاحبانخردهآگهیهابا
دستوپنجهنرممیکنند.بسیاریاز
ِ
توجه به اوضا ِع خرابِ اقتصادی ،دیگر مثل گذشته تمایلی به
ادن آگهی به نشریات ندارند .این وسط آخرین امی ِد نشریات
د ِ
به اخذ آگهیهای دولتی و شرکتهای بزرگ صنعتی است
که برخی از آنها نیز با آگاهی از نقطه ضعفِ نشریات با حواله
ادن وصول آگهیها به چند ماه بعد و البته «گروکشی» سعی
د ِ
تالشعاع قرار بدهند .فارغ از
استقالل نشریات را تح 
کنند
می
ِ
این ،بسیاری از نشریاتِ کاغذی سیرجان هم بهلحاظ شکلی
و هم محتوایی ،نیاز بهبازنگریِ جدی دارند .در غیر این صورت
جان درختان رحم کنند و عطای چاپ نشریه را
کاش به ِ
بهلقایشببخشند!
فرمول موفقیت در سیرجان /يک جمع نکوشيده
ِ
رسيدند به مقصد /يک قوم دويدند و به مقصد نرسيدند.
فروغی بسطامی را شنیدهاید یا نه؟ اما اگر
نم یدانم این شعر ِ
استعدادخاصینداریدوالبتههمزمانسودایرسیدنبهپست
و مقامهای آنچنانی را دارید ،توصیه میشود ،همین حاال از
«دویدن» دست بکشید .کافی است در آستانهی انتخابات
مجلس خود را به یکی از ستادهای انتخاباتی بچسبانید .اگر
کمیشانسداشتهباشیدونامزدموردنظرتانبرندهیانتخابات
شود ،ب ه احتمال زیاد را ِهتان به یکی از شرکتهای صنعتی و
یا اداراتِ دولتی کج خواهد شد .اگر هم اینگونه نشد ،نگران
نباشید .در این شهر به تعداد راههای رسیدن بهخدا ،هیئت
ورزشی وجود دارد که سر آخر ریاستِ یکی از این هیاتها،
نصیبِتان خواهد شد .پیشاپیش انتصاب به جا و شایسته
جنابعالیراکهبیانگرتعهد،کارآمدی،لیاقتوشایستگیهاي
شمامیباشدراتبریکمیگوییم!

ابوذرخواجویینسب
وصلهی ناجوری بهنا ِم
سمنگان /کالغهای شایعهساز بار
ت مجلس
دیگر بر روی مو ِج انتخابا 
همان حکایتِ
سوار شدهاند و دوباره ِ
قدیمی تقسیم استانکرمان را
ِ
مطرح کردهاند .البته معاون سیاسی
امنیتیاستانداری،موضو ِعتقسیماستانکرمانراکامالمنتفی
و ِ
اعالم کرده ،اما این وسط مشخص نیست چرا هربار این بحث
استان جدیدی که بر فرضمثال قرار است با
پیش میآید ،نا ِم ِ
مرکزیتسیرجانشکلبگیردرا«سمنگان»مینامند.متاسفانه
بسیاریتصورمیکنندکهنامقدی ِمسیرجان،سمنگانبودهاست.
اینموضوعاینقدرریشهدوانیدهکهنهتنهامغازههاوشرکتهایی
با همین نام در سیرجان وجود دارند که حتی شهرکی نیز بهنا ِم
سمنگان در شهر ما خودنمایی میکند! با وجود این نگاهی به
منابعتاریخینشانمیدهدکهاینمطلبازاساسنادرستاست.
دکترمحسنپورمختاردرهمینزمینهنوشتهاست:سمنگان؛نام
سرزمین سهراب و
ِ
والیتی است در شمالافغانستان امروزی ،که
مادر او تهمینه است .سمنگان در جغرافیای شاهنامه در توران و
کهن سیرجان ،ظاهرا ًدر اصل،
در قلمرو افراسیاب واقع است .نا ِم ِ
شیرگان shiragaanبوده که بهتدریج در پارسی ب ه سیرگان و در
متو نعربیبهشیرجانودرنهایتبهسیرجانتبدیلشدهاست.
نقطه تهخط و تمام! /عم ِر مربیگریِ «مجتبیجباری»
در گلگه ِر سیرجان زودتر از آنچه تصور میشد ،بهپایان رسید.
محصول نونهاالن استقالل بود .در روزگاری که هنوز
جباری
ِ
روزگا ِر تیمهای پایه در ایران چنین آشفته و بی در و پیکر نبود.
او با تربیتحرفهای و تصوراتِ ایدهآلگرایاش ،میتوانست
فوتبالسیرجانایجادکند.البتهاگرمدیران
جریانجدیدیدر ِ
باشگاه گلگهر با کمی آیندهنگری و پیشنهادی داندانگیر
«زیدانآسیا» را راضی بهماندن در سیرجان و پذیرش پستِ
مدیرتیمهایپایهیباشگاهمیکردند.

سودوكو 578
 جــواب جدول را بــه دفتر
پاسارگاد فرســتاده و به قيد
قرعه هديه دريافت كنيد.
برنده سودوكو :576
فرهاد اسالمی

قانونهاي حل
جدول سودوكو:

 .1در هر ســطر و ســتون بايد
اعداد  1تا  9نوشته شود .بديهي
است كه هيچ عددي نبايد تكرار
شود.
 .2در هر مربــع  3×3اعداد از
 1تا  9نوشــته شود و در نتيجه
هيچ عددي نبايد تكرار شود.

«آگهی فراخوان عمومی شناسایی و پیشارزیابی
پیمانکاران واجد شرایط»

شـرکت مجتمع جهانفوالد سـیرجان در نظر دارد به منظور احداث یک واحد انبار به مسـاحت
تقریبی  2500متر مربع در محل کارخانه ذوب و ریختهگری شـماره یک خود ،اقدام نماید.

بدینوسـیله از کلیـه شـرکتهای واجـد شـرایط کـه دارای شـرایط به شـرح ذیـل میباشـند ،دعوت به
عمـل میآیـد حداکثـر ظـرف مـدت یـک هفتـه از تاریـخ چـاپ آگهـی ،تمایل خـود را به صـورت مکتوب
همـراه بـا تصویـر اسـناد و مدارک ذیل بـه آدرس ایمیـل  DKMSJSCO@gmail.comارسـال و
اسـنا مزایـده را دریافـت نمایند.
شماره فراخوان

موضوع فراخوان

شرایط

89-54

انجام عملیات سازه و پوشش ساخت انبار

 دارای سابقه کار دو پروژه مشابه(از نظر حجم و شرایط کاری)

89-54

انجام عملیات سیویل و معماری ساخت انبار

 دارای حداقل گرید  5ابنیه و ساختمان دارای سابقه کار دو پروژه مشابه(از نظر حجم و شرایط کاری)

مدارک:
 -1درخواست رسمی (ذکر شماره تماس تلفن ثابت و همراه الزامی است)
 -2اساسنامه و مدارک ثبتی (کد اقتصادی و شناسه ملی ،گواهی ثبت ،گواهی آخرین تغییرات و)...
 -3گرید ،تاییدیهها و مدارک مربوطه
 -4گواهی گرید ابنیه و ساختمان( .حداقل رتبه( )4مهم) جهت انجام عملیات سیویل و معماری
 -5رزومـه ،سـوابق و نمونـه قراردادهـای انجـام شـده بـا موضـوع فوقالذکـر (سـوابق و رزومههـای ارسـالی
میبایسـت مربـوط بـه سـال  94تـا کنـون و با موضـوع مرتبط باشـند)
قالذکر
 -6گواهی اعالم رضایت کارفرمایان قبلی درخصوص انجام خدمات فو 
 -7مدارک و مسـتندات توان مالی و لیسـت ماشـینآالت در اختیار ،با اسـناد و مدارک مثبته(شـامل تصویر
اصل سند ماشـین و)...
-8گواهیصالحیتایمنیپیمانکاران(مهم)
شرایط:
ت شـرکت حداقل  5سـال گذشـته باشـد و شـرکت دارای سـابقه کار حداقل دو پروژه مشـابه
 -1از تاریخ ثب 
(از نظر حجم و شـرایط) باشـد.
 -2تامین کلیه مواد ،مصالح ،ابزارآالت ،تجهیزات ،نیروی انسانی و ماشینآالت مورد نیاز جهت انجام عملیات
موضوع فراخوان برعهده پیمانکار میباشد.
توضیحات:
 -1محـل انجـام کار :شهرسـتان سـیرجان ،کیلومتـر  50جـاده سـیرجان -شـیراز ،کیلومتر  2جـاده اختصاصی
گلگهـر ،کارخانـه ذوب و ریختهگـری شـماره یـک میباشـد.
 -2ارایه اسناد و مستندات مذکور هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نمیکند.
شماره تماس جهت کسب اطالعات بیشتر 034-42273806:تماس حاصل نمایید.

کمیسیون معامالت شرکت مجتمع جهانفوالد سیرجان

آگهي مناقصه عمومي شماره /98/36ع

آگهي مناقصه عمومي شماره /98/36ع

شركت معدني و صنعتي گلگهر (سهامي عام) در نظر دارد «تامين چهار دستگاه الكتروموتور» مورد نياز خود را به شرح

نمايد.دارد  «تاميــن چهــار دســتگاه
نظــر
شرايطدر
واجدــام)
ـهامي ع
شركت(سـ
گهــر
ـي گ
برگزاريصنعتـ
طريقــي و
ـركت ازمعدن
شـ
واگذار
فروشنده
ل به
عمومي
مناقصه
جدول ذيل
الكتروموتــور» مــورد نيــاز خــود را بــه شــرح جــدول ذيــل از طريــق برگــزاري مناقصــه عمومــي بــه
شــركت فروشــنده واجــد شــرايط واگــذار نمايــد.
Qty
1

1

1

1

Speci fi cati on
6300 V, 31.5 A, 4 Poles, 2000 m.a.s.l , 50HZ, 1482 rpm,IP55, IM B3,
Anti-Condensation Heating (220-240 V), Th.Cl.1500 (F),
Type: 1LA4 314-4AN90-Z
6300 V, 49.5 A, 4 Poles, 2000 m.a.s.l, 50HZ,1486 rpm,IP55,IM B3,
Anti-Condensation Heating (220-240 V), Th.Cl.1500 (F),
Type: 1LA4 352-4AN90-Z
6300 V, 38.5 A, 4 Poles, 2000 m.a.s.l, 50HZ,1483 rpm,IP55, IM B3,
Anti-Condensation Heating (220-240 V), Th.Cl.1500 (F),
Type: 1LA4 316-4AN90-Z
400 V, 351 A, 4 Poles, 1750 m.a.s.l, 50HZ, 1490 rpm, IP55,Ins.Cl.F,
Type: W22 High Eff. With Frame: 315L- 04, Ambient temp.: 40 ºC

Manufacturer

)Power (kw

Descri pti on

Row

)SIEMENS (Germany

278

Squirrel Cage Motor

1

)SIEMENS (Germany

437

Squirrel Cage Motor

2

)SIEMENS (Germany

339

Squirrel Cage Motor

3

WEG

200

Squirrel Cage Motor

4

لــذا كليــه متقاضيــان ميتواننــد جهــت اخــذ اســناد مناقصــه بــه آدرس الكترونيكــي  WWW.GEG.IRمراجعــه و اســناد
مذکــور را بــه همــراه فــرم پرسشــنامه ارزيابــي تامينكننــدگان از قســمت تامينكننــدگان و مشــتريان -مناقصههــا دانلــود
ـيونبه معـــامالت
اسنادكميس
ـل دفتر
در محـــ
ـورخ 98/08/14
آدرســنبه مـــ
مناقصهروزبه سهش
اسنادالي 14
ـاعت 9
توانندـاكات
ميــل پـ
متقاضيانتحوي
كليه مهلــت
نماينــد.
مذكورـ را
مراجعه و
WWW.GEG.IR
الكترونيكي
جهتسـاخذ
لذا
قسمتيباشـ
كنندگانتهازــران م
تامينمرکــزی
ارزيابيدفتــر
دبیرخانــه
فرمو يــا
مجتمــع
مدیریت نمايند .مهلت
ـد.كنندگان و مشتريان -مناقصهها دانلود
تامين
پرسشنامه
همراه
تحويلمعامالت
قراردادها و
مجتمعوو يا
معـامالت
پاكات ساعت  9الي  14روز سهشنبه مــورخ  98/08/14در محــل دفتر كميسيون
دبيرخانهگلگهر
صنعتي
معدني
شركت
دفتر مركزي تهران ميباشد.

مديريت قراردادها و معامالت

