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گزارش »کرمان امروز« از چالشی به نام سد معبر 
که مصداق بارز تضییع کرمان  در شهر 

حقوق شهروندی است؛

متن کامل درصفحه سوم

در کرمان درحال
عادی شدن است

معبر ســــــــــــــــــــــــد

WWW.KERMANEMROOZ.COM

      قراردادن کاال و اجناس در پیاده رو و معابر عمومی توسط بسیاری از واحدهای 
صنفی شهر کرمان، عالوه بر نازیبا ساختن چهره مرکز استان، مشکالتی را  برای 
رفت و آمد عابران و پارک خودروی شهروندان ایجاد کرده است. این معضل در 
شهر کرمان مصداق بارز تضییع حقوق شهروندی است که گویا در شهر کرمان 
این موضوع درحال عادی شدن است و بسیاری از مغازه داران استفاده از پیاده 
رو را حق خود می دانند. موضوعی که رییس جدید شورای اسالمی کرمان به آن 

اشاره و بر لزوم رسیدگی به آن تاکید کرده است و...

تبریک
جناب آقای محمد فاروق یاربی

با کمال مســرت انتصاب شایسته و ارزشمند حضرتعالی را به سمت »مدیر فروشگاه های اتکا 
استان کرمان« که نشان از ارزشهای واالی معنوی، لیاقت، درایت و توانمندی جنابعالی دارد را 
صمیمانه تبریک عرض نموده، از درگاه ایزد منان مزید توفیقات روز افزون شما را خواستاریم.

کارکنان فروشگاه های اتکا استان کرمان

فروش، نصب و سرویس آسانسور و باالبر

فروش و نصب انواع درب های برقی

 )کرکره، جک، اتوماتیک(

فروش و نصب انواع دوربین و دزدگیر 

انجام پروژه های برق کشی و تاسیسات 

آب )ساختمان(

کرمان- خیابان احمدی غربی 
 نبش کوچه 27

32263134
09307186654

مهندس ارساالن 
www.teetr.irدیوان بیگی زند

میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!
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مطبوعات،  سراسری  جشنواره  نخستین   - ایرنا   - کرمان 
سردار  موضوع  با  اطالع رسانی  پایگاه های  و  خبرگزاری ها 
به کار خود  برتر در سیرجان  آثار  با معرفی  آسمانی، همراه 

پایان داد.
مطبوعات،  سراسری  جشنواره  نخستین  ایرنا،  گزارش  به 
»سردار  عنوان  با  اطالع رسانی  پایگاه های  و  خبرگزاری ها 
آسمانی« شبانگاه پنجشنبه در مهمانسرای گل گهر شهرستان 
سیرجان با حضور تعدادی از مسئوالن و شرکت کنندگان در 

محیط باز و با رعایت شیوه نامه های بهداشتی برگزار شد.
صنعتی  و  معدنی  شرکت  حمایت  با  رسانه ای  رخداد  این 
گل گهر و با هدف نکوداشت نام و یاد سردار بزرگ جهان اسالم 
سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و تجلیل از تولیدکنندگان 

محتوا با موضوع این شهید گرانقدر برگزار شد. 
مدیرعامل خانه مطبوعات و رسانه های استان کرمان در این 
آیین از برگزاری جشنواره رسانه ای سردار آسمانی به عنوان 
یکی از مهمترین رویدادهای فرهنگی برای پاسداشت سردار 
سلیمانی نام برد و گفت: این اقدام توفیقی است که به آسانی 

نصیب کسی نمی شود.
محمدرضا نژادحیدری افزود: برگزاری این جشنواره تخصصی 
و به شکل سراسری، ایده ای بود که سال گذشته در برنامه 
های سالگرد شهادت سردار سلیمانی مطرح کردم و شرکت 
صنعتی و معدنی گل گهر در راستای برگزاری آن قول حمایت 

مالی و معنوی داد.
آسمانی  سردار  سراسری  جشنواره  در  کار  مراحل  به  وی   
اشاره و تصریح کرد: دریافت آثار، داوری و سایر امور در این 
جشنواره توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی کرمان و به 
صورت تمام الکترونیک انجام شد که اقدامی رو به جلو است.

مدیرعامل خانه  مطبوعات و رسانه های استان کرمان تصریح 
کرد: بیش از ۵۱۰ اثر از ۲۵ استان کشور به دبیرخانه این 
و  داوران  توسط  اثر  نهایت۳۱۸  در  که  ارسال شد  جشنواره 
اساتید مورد تائید دفتر مطالعات و برنامه ریزی وزارت  فرهنگ 

و ارشاد اسالمی شایسته داوری شناخته شدند.
وی گفت: برخی آثار ارسالی با رشته ای که انتخاب شده بود 

همخوانی نداشتند.
وی اظهار کرد: استان کرمان با ۱۸۶ اثر بیشترین اثر ارسالی 
به جشنواره سردار آسمانی داشت و تهران و خراسان شمالی 

به ترتیب رتبه دوم و سوم را داشتند.
مدیر خانه مطبوعات و رسانه های استان کرمان با بیان اینکه 
سخن گفتن در مورد شخصیت شهید سلیمانی کاری دشوار 
است اظهار کرد: حاج قاسم از زمان جنگ برای ملت ایران و 

کرمان شخصیتی استوره ای بود.
فعاالن  و  رسانه  اصحاب  بخصوص  کرمان  مردم  گفت:  وی 
فرهنگی برای ترویج مکتب بی پیرایه سپهبد شهید سلیمانی 

مسولیتی دوچندان دارند.
نژادحیدری گفت: نقل مجاهدت ها و سیره و سلوک سردار 
سلیمانی برای نسل های آینده کار بزرگی است و تاسی به 

سیره ایشان در شعار آسان و در مقام عمل دشوار است.
استان کرمان همچنین  و رسانه های  مدیر خانه مطبوعات 
از همه افرادی که در برگزاری جشنواره کمک کردند تقدیر 
کرد و گفت: ایمان عتیقی مدیرعامل شرکت صنعتی معدنی 
گل گهر سیرجان، معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد، 
ارشاد  و  فرهنگ  مطبوعات  اداره  رئیس  و  معاون  مدیرکل، 
مشاور  رسانه،  بسیج  سازمان  ثاراهلل،  سپاه  کرمان،  اسالمی 
استاندار کرمان در امور اطالع رسانی، روابط عمومی گل گهر 
و فرماندار سیرجان در برگزاری این جشنواره کمک زیادی 
کردند. به گزارش ایرنا نتایج جشنواره سراسری مطبوعاتی، 
خبرگزاری ها و پایگاه های خبری سردار آسمانی به شرح زیر 

اعالم شد:
بخش تیتر:

نفر اول: هیات داوران در بخش تیتر، اثری را شایسته رتبه ی 
اول ندانستند.

نفر دوم: به صورت مشترک. 
تیتِر »سردار سرباز« اثر خانم »نسیم سلیمانی« از هفته نامه 

تجارت، معدن و فوالد. 
از  اثر خانم »هدی رضوانی«  به ملک سلیمانی  قدم  تیتِر  و 

فصلنامه معراج اندیشه. شهرستان سیرجان.
نفر سوم: به صورت مشترک

تیتِر » جهانی ترین سردار ایرانی« اثر آقای عبداهلل الماسی از 

خبرگزاری جمهوری اسالمی ) ایرنا(، استان کرمانشاه. 
تیتِر » روزگار بی مالک در قنات ملک« اثر خانم نجمه حسنی 

از خبرگزاری جمهوری اسالمی ) ایرنا(. استان کرمان.
برگزیده  شایسته  را  اثری  هیچ  داوران  هیات  رشته خبر  در 

شدن ندانستند.
مصاحبه: 

شهر  قدس.  روزنامه  از  نژاد  فاطمی  محسن  آقای  اول.  نفر 
گفت وگوی  ازجمله  ها  مصاحبه  مجموعه  برای  مشهدالرضا. 

»شش ویژگی مدیریتی شهید سلیمانی«.
فارس.  خبرگزاری  از  آجودانی  سادات  مریم  خانم  دوم:  نفر 
استان تهران. برای مجموعه مصاحبه ها از جمله گفت وگوی؛ 
»خاطرات ۴۰ سال رفاقت با سردار سلیمانی / اول دعوا کردیم 

بعد رفیق شدیم.«
یزدان کرمان.  نامه  از هفته  آقای هادی کاربخش  نفر سوم: 

برای مصاحبه ی »سردار با موسیقی سنتی موافق بود«
گزارش: 

استان  تسنیم،  خبرگزاری  از  فروغی  مهری  خانم  اول:  نفر 
به  برای گزارش »تو که سرباز وطن بودی و قاسم  اصفهان 

زمان«
 نفر دوم: به صورت مشترک. 

جمهوری  خبرگزاری  از  جشوقانی  قطبی  مصطفی  آقای 
رمز  و  »راز  گزارش  برای  مشهدالرضا.  شهر  )ایرنا(  اسالمی 

سرداری دلها«
اندیشه. شهرستان  از فصلنامه معراج  و خانم هدی رضوانی 

سیرجان. برای گزارش قدم به ملک سلیمانی
نفر سوم: خانم مینا موالیی از روزنامه جام جم. شهر تهران. 

برای گزارش » دوباره یتیمی«
یادداشت و سرمقاله:

پاسارگاد.  نامه  هفته  از  تخشید  احمدرضا  آقای  اول:  نفر 
حیران  و  رفتنش  »غمگین  اثِر  برای  سیرجان.  شهرستان 

نبودنش هستیم«
نفر دوم به صورت مشترک. 

خانم رقیه توسلی از روزنامه قدس. برای اثِر »رقص اندر خون 
خود مردان کنند«

و آقای خلیل همایی راد از خبرگزاری میزان. استان کرمان. 
برای اثِر »حاج قاسم یک منشور بود«

نفر سوم: خانم کبری سعادتی از دوهفته نامه آزنا. از استان 
اردبیل. برای اثِر »غیرت مالک باقی است«

طراحی و صفحه آرایی:
نفر اول: خانم نرگس بامری از روزنامه کرمان امروز

نفر دوم: آقای فریدون حسینی از هفته نامه آذریورد. استان 
اردبیل

نفر سوم: آقای محمد کرمی. از روزنامه صبح ساحل. استان 
هرمزگان
 عکس:

نفر اول: آقای محمدحسن صلواتی از شهرآرانیوز. شهر مشهد
نفر دوم:خانم مهدیه غفوریان از خبرگزاری فارس. شهر مشهد

از خبرگزاری جمهوری  زاده.  احمدی  ابوذر  آقای  نفر سوم: 
اسالمی »ایرنا« از شهر کرمان

در بخش طراحی و صفحه آرایی از میان رسانه های 25 استان کشور؛

 »کرمان امروز« مقام نخست جشنواره کشوری»سردار آسمانی« را از آن خود کرد

خبر
فرماندار کرمان:

با توسعه سیستم های پایش تصویری 

امنیت شهرستان کرمان را افزایش می دهیم

فرماندار کرمان گفت: با توسعه سیستم های پایش تصویری امنیت شهرستان 
کرمان را افزایش می دهیم. به گزارش خبرنگار مهر، علی بابایی در بازدید از 
کالنتری شماره ۲۰ کرمان و کشفیات اموال مسروقه با حضور فرمانده انتظامی 
کرمان گفت: در راستای ارتقای سطح امنیت اجتماعی در شهرستان کرمان 
اتفاقات خیلی خوبی رخ داده است. بابایی اظهار کرد: در قالب طرح های ویژه 
اقدامات خیلی  انتظامی داشته است در یک ماهه اخیر شاهد  ای که نیروی 

خوبی از سوی این مجموعه بوده ایم و کشفیات خیلی خوبی داشته اند.
وی افزود: آمارها نشان دهنده آن است که نسبت کشف به وقوع سرقت در 
استان کرمان نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته است و این 
باعث می شود که شاخص های امنیتی ما هم به نسبت افزایش خوبی داشته 
با توسعه سیستم های پایش تصویری که  باشد. فرماندار کرمان تصریح کرد: 
در همه شهرها و بخش های استان در حال انجام است می توانیم سطح امنیت 
را بیش از آنچه که تاکنون بوده است ارتقا بدهیم و از رخ دادهایی که در ایام 

گذشته داشته ایم جلوگیری کنیم.

رییس پلیس آگاهی استان خبر داد:

دستگیری  عامل جعل و فروش 

مدارک تحصیلی در کرمان 
 

و  جعل  جرم  به  نفر  یک  دستگیری  از  کرمان  استان  آگاهی  پلیس  رییس 
فروش مدارک تحصیلی قالبی در کرمان خبر داد.

سرهنگ"یداهلل حسن پور" با اعالم این خبر اظهار کرد: ماموران اداره مبارزه 
با جعل و کالهبرداری پلیس آگاهی استان در پی دریافت خبری مبنی بر اقدام 
یک نفر در خصوص تهیه و فروش مدارک تحصیلی جعلی، موضوع را در دستور 
کار قرار دادند و با انجام اقدامات اطالعاتی خیلی زود این متهم را شناسایی و 

وی را در یکی از نقاط شهر کرمان دستگیر کردند.
وی افزود: این فرد که یک مرد میانسال بود با تنظیم مدارک جعلی و فروش 
آن ها به مشتریان خود در مرکز استان و برخی شهرستان ها بابت فروش هر 
مدرک حداقل ۳۰ تا ۵۰ میلیون ریال دریافت می کرد که از مخفیگاهش نیز 
هفت فقره مدرک تحصیلی دیپلم و فوق دیپلم، نرخ نامه فروش مدارک دیپلم 

تا دکتری و یک تعداد لوازم خاص تهیه آرم و عالئم جعلی کشف شد.
حسن پور با اشاره به اقرار این متهم به تهیه و فروش ۲۵ فقره مدرک دیپلم 
و فوق دیپلم در مدت سه ماه و دریافت مبالغی بین سه تا ۲۰ میلیون تومان 
بابت فروش هر مدرک بیان کرد: تحقیقات بعدی برای شناسایی افرادی که 
اقدام به خرید و استفاده از این مدارک جعلی کرده اند هم ادامه دارد چراکه 

عمل آن ها نیز جرم بوده و باعث تضییع حق دیگران می شود.
یا  تحصیلی  مدرک  هرگونه  گفت:  کرمان  استان  آگاهی  پلیس  رییس 
سازمان  و  علوم  وزارت  تایید  بدون  موارد  دیگر  و  شغلی  مهارت  گواهینامه 
های مربوطه معتبر نیست و اقدام برای تهیه و استفاده از مدارک غیرواقعی 
پیگرد قانونی دارد که در این رابطه از کارفرمایان، مسئوالن وکارکنان ادارات 
و نهادهای دولتی و خصوصی می خواهیم نسبت به اینگونه اقدامات هوشیار 
اصالت  خصوص  در  حتما  پلیس،  به  مشکوک  موارد  گزارش  ضمن  و  باشند 

مدرک مربوطه از سازمان صادرکننده آن استعالم بگیرند.

مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان کرمان با اشاره به اینکه بخش 
تعاون نتوانسته به جایگاه واقعی خود در اقتصاد کشور برسد، گفت: با توجه 
به کمبود کاالهای مختلف در یک سال اخیر در کشور از جمله مرغ، سیمان 
و ...، اگر تعاونی ها نقش فعالی داشتند، این اتفاق نمی افتاد زیرا نفع شخصی 

در تعاونی ها کمتر دیده می شود.
»رضا اسماعیلی« اظهار کرد: ۵۲۲۲ تعاونی ثبت شده در استان کرمان داریم 
که برآورد می شود بیش از ۵۰ هزار نفر در تعاونی ها عضو باشند و بیش از 

پنج درصد تعاونی های کشور در استان کرمان است.
وی با اشاره به اینکه اشتغال تعاونی های کشور یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر و 
در استان کرمان بیش از ۵۰ هزار نفر است، افزود: بیشترین تعاونی های استان 
در حوزه کشاورزی فعال هستند و بعد در خدمات، صنعت و گرایش های دیگر 

نیز تعاون های تولیدی، توزیعی و صنعتی داریم.

اسماعیلی تصریح کرد: ۱۸ اتحادیه تعاونی در استان داریم که در قالب تجمعی 
و برای تصمیم گیری های کالن تر و کارهای اقتصادی تعاونی ها شکل گرفته 

است.
مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان کرمان بیان کرد: براساس اصل ۴۴ 
قانون اساسی، ۲۵ درصد از سهم اقتصاد کشور باید توسط تعاونی ها محقق 

شود و کارکرد تعاونی ها برای تحقق عدالت اجتماعی اهمیت دارد.
در  نبوده،  استانی  و  داده  رخ  گذشته  های  دولت  در  که  اتفاقاتی  افزود:  وی 
واگذاری ها به بخش خصوصی، بخش تعاون دیده نشده و این بخش نتوانسته 

به جایگاه واقعی خود در اقتصاد کشور برسد.
تا  استان کرمان سه  اقتصاد  در  تعاونی  اقتصاد  تصریح کرد: سهم  اسماعیلی 
پنج درصد است که جایگاه خیلی خوبی در اقتصاد کشور ندارد در حالی که 
در  ویژه  به  اند  کرده  دنبال  را  توسعه  تعاونی  رویکرد  با  پیشرفته  کشورهای 

تعانی های تامین نیاز.
وی بیان کرد: با توجه به کمبود کاالهای مختلف در یک سال اخیر در کشور، 
اگر تعاونی ها نقش فعالی داشتند، این اتفاق نمی افتاد زیرا نفع شخصی در 

تعاونی ها کمتر دیده می شود.
کرد:  اظهار  ادامه  در  کرمان  استان  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  مدیرکل 
که شامل سهم مشکالت  استان شناسایی شده  های  تعاونی  در  مسئله   ۴۱
اقتصادی، سیاسی، فرهنگی در شکل نگرفتن تعاونی ها است و داریم روی 

این مسائل کار می کنیم.
وی با اشاره به برگزاری شانزدهمین دوره جشنواره تعاونی های برتر استان 
کرمان افزود: شناسایی ظرفیت های تعاونی استان و معرفی به جامعه و به 
ویژه جوانان و دانشجویان از اهداف برگزاری جشنواره است تا در این بخش 

حضور یافته و بهانه ای برای تقدیر کوچکی از فعاالن بخش تعاون باشد.

مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی کرمان:

بخش تعاون نتوانسته به جایگاه واقعی خود در اقتصاد کشور برسد

 
 

  عمومی  یک مرحله ای مناقصهآگهی 
مرکز آموزشی درمانی امور نگهداری و راهبری تاسیسات ی رمناقصه واگذا 

 شهید بهشتی

شماره مناقصه:  دانشگاه علوم پزشکی کرمان دستگاه مناقصه گزار
1400/7/12/87 

امور نگهداری و راهبری ی رمناقصه واگذا موضوع مناقصه
 دریافت اسناد :  آموزشی درمانی شهید بهشتیتاسیسات مرکز 

سامانه تدارکات الف(
الکترونیکی دولت 

www.setadiran.ir 
ب( پایگاه ملی مناقصات   
http://iets .mporg.ir    

 )صرفاً جهت مشاهده(

 ریال 993/622/324/9 )ریال( برآورد یکساله
 ریال 150/231/466 )ریال( در مناقصهتضمین شرکت 

 دریافت اسناد
 روز14:30از تاریخ درج فراخوان لغایت ساعت 

 24/06/1400مورخ  چهارشنبه
در سامانه ستاد  پیشنهادهااسناد و  بارگزاریآخرین مهلت 

 11/7/1400مورخ یکشنبه  روز 14:30 ساعتتا  ایران
 12/7/1400مورخ  دوشنبهروز  12ساعت از  بازگشایی پیشنهادها

 برگزار خواهد شد. مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی در محل  29/6/1400مورخ   شنبهدوروز 10در ساعتجلسه توجیهی ضمناً 
 ابتدای جاده هفت باغ علوی، معاونت غذا و دارو، اداره حراست –کرمان  :) تضمین شرکت در مناقصه(محل تسلیم فقط پاکت الف 
 (هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.) عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمانروابط 

 

آگهی مناقصه خرید سبد و کارتن جهت سورت و بسته بندی 

محصول مرکبات و گوجه فرنگی واحد میدان و مجتمع ابراهیم آباد 

آگهی مزایده فروش حدود 300 تن به
 واحد ماهان کرمان 

شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد  در نظر داردخرید سبد و کارتن جهت سورت و بسته بندی محصول مرکبات و گوجه فرنگی واحد 
سیدان و مجتمع ابراهیم آباد از واحدهای تحت پوشش خود واقع در استان فارس، شهرستان مرودشت، واحد سیدان و استان کرمان، 
شهرستان ارزوئیه، روستای وکیل آباد را به تعداد حدود ۱۰۰/۰۰۰ عدد کارتن رویه مرکبات ۱۰۰/۰۰۰ عدد کارتن زیره مرکبات، ۱۸۰/۰۰۰ عدد 
سبد ۱۴ کیلویی مرکبات و ۴۰۰/۰۰۰ عدد سبد ۶ کیلویی گوجه فرنگی را در طول مدت از مهرماه ۱۴۰۰ لغایت محصول مرکبات )اواخر 
اسفندماه( و محصول گوجه فرنگی )اواخر تیرماه ۱۴۰۱( از طریق مناقصه عمومی به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید. بدینوسیله از 
متقاضیانی که توانایی انجام عملیات مناقصه مذکور را دارند دعوت بعمل می آید جهت اخذ برگ شرایط شرکت در مناقصه حداکثر 
تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ همه روزه بجز ایام تعطیل در ساعات اداری به دفتر شرکت واقع در سیرجان، بلوار سید جمال الدین اسدآبادی، 
شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد مراجعه و یا با شماره تلفنهای ۴۲۳۰۵۴۳۰ - ۴۲۳۰۴۴۰۳ - ۰۳۴ واحد بازرگانی شرکت و شماره همراه 
۰9۱۲۷۶۰۷۸۲۲ کارشناس بازرگانی تماس و یا به سایت www.pistachio-tooka.ir مراجعه و پیشنهادات خود را حداکثر تا ساعت 
9  صبح روز یکشنبه  ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ تحویل دبیرخانه شرکت نمایند. زمان برگزای مناقصه روز دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲9 راس ساعت 9 صبح  

در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در سیرجان، بلوار سید جمال الدین اسدآبادی می باشد.
ضمنا مشخصات فنی مورد نیاز سبد و کارتن در برگ شرایط شرکت در مناقصه در مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ در سایت شرکت درج خواهد گردید.

شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد 

شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد  در نظر دارد فروش حدود ۳۰۰ تن محصول به واحد ماهان کرمان از واحدهای تحت 
پوشش خود واقع در استان کرمان، شهر کرمان، شهرستان ماهان را به میزان حدود ۳۰۰ تن از حدود ۲۰ مهرماه ۱۴۰۰ تا 

پایان برداشت محصول به )اواخر آبان ماه( از طریق مزایده عمومی به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید.
بدینوسیله از متقاضیانی که توانایی انجام عملیات مزایده مذکور را دارند دعوت بعمل می آید جهت بازدید از باغ محل انجام 
موضوع مزایده و اخذ برگ شرایط شرکت در مزایده حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ همه روزه بجز ایام تعطیل در ساعات اداری 
به دفتر شرکت واقع در سیرجان، بلوار سید جمال الدین اسدآبادی، شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد مراجعه و یا با شماره 
تلفنهای ۴۲۳۰۵۴۳۰ - ۴۲۳۰۴۴۰۳ - ۰۳۴ واحد بازرگانی شرکت و شماره همراه ۰9۱۲۷۶۰۷۸۲۲ کارشناس بازرگانی تماس و 
یا به سایت www.pistachio-tooka.ir مراجعه و پیشنهادات خود را حداکثر تا ساعت ۱۱  روز یکشنبه  ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ 
تحویل دبیرخانه شرکت نمایند. زمان برگزاری مزایده روز دوشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲9 راس ساعت ۱۳ در محل دفتر مرکزی شرکت 

واقع در سیرجان، بلوار سید جمال الدین اسدآبادی می باشد.
ضمنا برگ شرایط شرکت در مزایده در مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ در سایت شرکت درج خواهد گردید.

شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد  ۱۱۸۸۰۶۵
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گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

یادداشت
شیرینی مبارزه

با سختی ها
به روستای داهوئیه زرند  اخیر  ماه های  ازوقوع سیل  بعد 
رفتم. مساله ای جالب نظر من را به خود جلب کرد. در 
حاشیه، درختان را سیل شکسته بود . چشمم به  تنه چند 
تنه  بر  والی  گل  آثار  هنوز  که  حالی  در  افتاد،  درخت 
کوتاهشان مانده بود ولی دوباره شاخ و برگ تازه داشتند 
و این پدیده به عقیده من سالمی نو به زندگی است که 
طبیعت درس آن  را به ما می دهد. پس زندگی خیلی با 
اهمیت تر از آن است که با وجود مشکالت کم یا زیاد 

برایمان بی ارزش و یا کم اهمیت  شود. 
 گذشته از مشکالت روزمره زندگی تعداد کمی از انسانها 
از  چه  را  فرسا  طاقت  و  سخت  بسیار  شرایط  گاهی  هم 
لحاظ مالی یا روانی سپری می کنند و پس از تحمل دوران 
می  را شروع  دوباره  درختان رویش  این  همانند  مشکل، 

کنند و انگیزه زندگی را از دست نمی دهند.
 شاید برای ما خیلی سخت باشد اما بارها شده کسانی که از 
فقر یا ورشکستگی  به ثروت می رسند، افرادی که مدتها 
می  را  آزادی  طعم  پایان  در  و  شوند  می  اسیر  یا  زندانی 
چشند. دوستانی که مدت زمان طوالنی با بیماری دست 
به  به تن می پوشند.  نرم می کنند ولباس عافیت  پنجه  و 

نظر من موفقیت پس از تحمل سختی ها شیرین تر است. 

به قلم
عباس هرارانی

گزارش »کرمان امروز« از چالشی به نام سد معبر در شهر کرمان که مصداق بارز تضییع حقوق شهروندی است؛

سدمعبر در کرمان درحال عادی شدن است

اشاره:
معابر عمومی  و  رو  پیاده  در  اجناس  و  دادن کاال  قرار 
کرمان،  شهر  صنفی  واحدهای  از  زیادی  تعداد  توسط 
عالوه بر نازیبا کردن چهره مرکز استان کرمان، مشکالتی 
را  برای رفت و آمد عابران و پارک خودروی شهروندان 
ایجاد کرده است. این معضل در شهر کرمان مصداق بارز 
دست  توسط  عمدتا  که  است  شهروندی  حقوق  تضییع 
جدید  رییس  که  موضوعی  آید.  می  وجود  به  فروشان 
شورای اسالمی کرمان به آن اشاره کرده و از شهرداری 
در  محلی  های  بازارچه  زودتر  چه  هر  تا  است  خواسته 
را دایر کند. در همین زمینه گزارشی تهیه  سطح شهر 

شده که  در ادامه  قابل مطالعه است.
سرپیچی از یک تبصره

طبق تبصره یک ماده 55 قانون شهرداری ها" سد معابر 
که  هاست  سال  اما  است"  ممنوع  روها  پیاده  اشغال  و 
ماده  این  از  مختلف  های  بهانه  به  کرمان  داران  مغازه 
قانونی سر پیچی می کنند. پهن کردن بساط در پیاده 
روها و حاشیه معابر اصلی شهر سبب شده تا شهروندان 
برای  یا  و  روها  پیاده  در  تردد  و  بازار  در  هنگام حضور 

پارک خودرو با مشکالتی مواجه شوند.
این  اشاره شد  آن  به  گزارش  ابتدای  در  که  همانگونه 
که  است  شهروندی  حقوق  تضییع  بارز  مصداق  معضل 
عموما توسط برخی مغازه داران، دستفروشان، صاحبان 
خودرو،  های  نمایشگاه  متصدیان  اصناف،  و  امالک 
مصالح  و  نخاله  ریختن  و  سواران  موتور  ها،  تعمیرگاه 
ساختمانی به وجود می آید که تردد روان را برای عابران 
پیاده سخت می کنند و آنها مجبور به دور زدن پیاده رو 
شده و وارد خیابان می شوند تا به مسیر خود ادامه دهند. 

یک  بام و دو هوای سد معبر
داران  و مغازه  از سوی دستفروشان  اگر چه سد معبر 
همواره مورد انتقاد شهروندان بوده است اما دستفروشی 
در  بساط  کردن  پهن  از طریق  درآمدش  منبع  تنها  که 
گوشه خیابان است نمی تواند زیاد مورد نکوهش و انتقاد 
باشد اما از دید مغازه داران، چرا باید دستفروشانی که نه 
مالیات می دهند و نه عوارض بخشی از خیابان  را اشغال 
شدن  دیده  بهتر  برای  که  داران  مغازه  آنکه  حال  کند 

بخشی از اجناس خود را در خیابان می چینند و عالوه  بر 
مالیات و عوارض، کرایه مغازه را هم باید بپردازند، مورد 

انتقاد و تذکر شهرداری هم قرار می گیرند!؟
آیا سد معبر جرم است؟ 

سد  می گوید:  شهرداری  قانون   55 ماده  یک  تبصره 
از  استفاده غیرمجاز  و  پیاده روها  اشغال  و  معابر عمومی 
باغ های عمومی برای کسب و  آنها، میدان ها، پارک ها و 

سکونت ممنوع است. بند ۲۰ همین ماده از قانون تاکید 
یا  مزاحم  مشاغل  با  موظفند  شهرداری ها  که  می کند 
تاسیس اماکنی که به نحوی موجب مزاحمت شهروندان 
اسالمی،  قانون مجازات  ماده ۶۹۰  برخورد کنند.  باشد، 
و  تجاوز  هرگونه  به  اقدام  هر کس  می دهد:  توضیح  نیز 
در  از حق  ممانعت  یا  مزاحمت  ایجاد  یا  تصرف عدوانی 
به  وابسته  یا شرکت های دولتی  به دولت  امالک متعلق 

دولت یا شهرداری ها یا اوقاف و… کند به مجازات یک 
ماه تا یک سال حبس محکوم می شود. 

لزوم احداث بازارچه های محلی
به   اشاره  با  هم  کرمان  شهر  اسالمی  شورای  رییس 
معضل سد معبر در این شهر گفت: احداث بازارچه های 
باید  شهرداری  و  دارد  ضرورت  شهر  سطح  در  محلی 

به سرعت در این زمینه اقدام کند. 
سّد  درخصوص  زیادی  شکایات  افزود:  نادری،  علیرضا 
معبر در بازار رسیده مبنی بر اینکه پیاده رو ها اشغال شده 
کسبه  اجارۀ  در  پیاده رو  از  بخشی  که  جا هایی  حتی  و 
است، بیش از حد قانونی اشغال شده، بنابراین نیاز است 

به طور جدی به این مساله رسیدگی شود. 
او با بیان اینکه تردد در بازار کرمان با وجود شیوع کرونا 
بسیار زیاد است و رعایت پروتکل های بهداشتی نیز کم 
شده، ادامه داد: البته مشکل سّد معبر نه  تنها در بازار، 
در سایر خیابان های شهر هم وجود دارد که باید به آن 

رسیدگی شود. 
رییس شورای اسالمی شهر کرمان یادآور شد: احداث 
و  دارد  ضرورت  شهر  سطح  در  محلی  بازارچه های 
بار  تا  اقدام کند  این زمینه  به سرعت در  باید  شهرداری 

تردد در بازار مظفری کم شود. 
محیط   و  بهداشت  خدمات شهری،  کمیسیون  رییس 
و  شهر  شورای  اعضای  به همراه  گفت:  هم  شورا  زیست 
معاون خدمات شهری شهرداری، بازدیدی از بازار مظفری 
و قدمگاه داشتیم و شاهد سّد معبر، تردد زیاد و وضعیت 

نامناسب بازار در شرایط شیوع کرونا بودیم. 
با  فتح اهلل مویدی گفت: متأسفانه برخی از مغازه داران 
سّد معبِر گاهی تا سه متر، باعث ایجاد مشکل در تردد 

مردم شده اند. 
از  که  قدمگاه  و  مظفری  بازار  اینکه  به  اشاره  با  او 
برای مردم کرمان برخوردارند، در زمان  اهمیت خاصی 
میادین  سازمان  به  کرمان،  اسبق  شهردار  سیف الهی، 
شهرداری واگذار شد، خاطرنشان کرد: این سازمان نیز با 
تعداد نیروی کم به تنهایی قادر به کنترل این مساله به 

 صورت صددرصدی نیست.
سخن آخر

نهادهای ذی ربط باید  با فرهنگ سازی و استفاده از 
قانون در برخورد با سد معبر تالش و این فرهنگ غلط را 
از سطح شهر جمع آوری کنند، اگر برخورد با سد معبر 
معضالت  و  مشکالت  تشدید  باعث  نشود  گرفته  جدی 

جدید می شود.

  قراردادن کاال و اجناس در پیاده رو و معابر عمومی توسط بسیاری از واحدهای 
برای  را   مشکالتی  استان،  مرکز  چهره  ساختن  نازیبا  بر  عالوه  کرمان،  شهر  صنفی 
این معضل در  ایجاد کرده است.  رفت و آمد عابران و پارک خودروی شهروندان 
شهر کرمان مصداق بارز تضییع حقوق شهروندی است که گویا در شهر کرمان این 
موضوع درحال عادی شدن است و بسیاری از مغازه دارن استفاده از پیاده رو را حق 
خود می دانند. موضوعی که رییس جدید شورای اسالمی کرمان به آن اشاره و بر 

لزوم رسیدگی به آن تاکید کرده است و...

زندگی جاودان
به قلم نواب رضوی

بعد از حسین زندگی جاودان به هیچ 
با ذکر ماتمش غم دور زمان به هیچ

دارم عجب که جان ز چه در تن گرفته جای 
جان بعد درگذشتن جان جهان به هیچ
سرچشمه حیات ابد تشنه جان سپرد 

عالم اگر بود همه آب روان به هیچ 
با  نعش اکبرش بنمود اینچنین خطاب 

دنیا پس از گذشت تو ای نوجوان به هیچ 
از تن چو گشت دست علمدار حق جدا 
بازوی چرخ گرچه بود پر توان به هیچ 
از جور خصم شد تن قاسم چو پایمال 

گیتی گرفتم آنکه شود گلستان به هیچ 
ناوک شکافت گردن آن طفل شیرخوار 
گیرم هزار غنچه گشاید دهان به هیچ 

در راه شام زینب کبری اسیر رفت 
آزاده گر هزار رود کاروان به هیچ 

زنجیر غم چو گردن سجاد را بخست 
نظم سالسل همه کون و مکان به هیچ 

بیم از گنه مدار که با اشک ماتمش 
در پیشگاه حق گنه انس و جان به هیچ 

)راضی( زبان بکام فرو بند از این مقال 
خلق ار شوند در غم او همزبان به هیچ 

The griefs of the world are all in vain

by the sad martyrdom of Imam Hossein

I   wonder  how  human  kind may survive  

as the universe soul was no longer alive

As the eternal soul was thirstily slain

In vain, the universe be inundated, in vain

No sins   before   the  God  shall   remain

By weeping at griefs of Imam Hossein

As he observed dead body of Akbar said 

The universe soul afterward shall be dead 

Flag     bearer    Abbas    as  lost  his    hands

In vain, the global arm firmly stands

As the enemy trampled body of Ghaasem 

In vain the whole universe be in blossom 

As   the   arrow   split     infant’    throat  , then

In   vain    if    thousands   of  blooms  open

If    Zeinab   moved      in     captivity   to Shaam  ُ  

No  matter    hundreds   of   caravans    safely   come

As  the  chains  hurt   Sajad›s  neck  and  shoulder

In vain  , the    chains   of  the   world  be    in   order 

Stop (Raazi) thy tongue of this prosody

No one affords to express this tragedy 

منظوم  در محرم  138۹ توسط عبدالکریم اصفهانی

ترجمه از شعر مرحوم آقای نواب رضوی)متخلص به راضی(

خصوصیات صبحانه از دیدگاه طب سنتی
طب  در  که  می گوید  صبحانه هایی  ویژگی های  از  سنتی  طب  متخصص 

سنتی برای هر مزاج در نظر می گیرند.
توصیه  باوجود  که  است  سالمت  حفظ  در  مهم  وعده های  از  صبحانه 
متخصصان تغذیه به صرف آن، همچنان مورد کم لطفی قرار می گیرد. خیلی 
از افراد به دلیل دیر برخاستن از خواب اصال صبحانه نمی خورند، برخی هم 
در وعده صبحانه صرفا کیک و چای یا کیک و شیر خورده و به این وعده 
بی توجهی می کنند، اما جالب است بدانید طب سنتی ایرانی عالوه بر اهمیتی 
که برای صرف صبحانه قائل است برای هر مزاجی صبحانه مناسبی را نیز 

پیشنهاد می کند.
غذایی  رژیم  مختلف،  افراد  برای  گستردگی  باوجود  ایرانی  سنتی  طب 
مناسب شرایط و مزاج شان را توصیه می کند که این امتیاز منحصربه فرد این 
شیوه درمانی نسبت به طب مدرن است. با توجه به این که طب سنتی، افراد 
را  را در دسته های مزاجی مختلفی طبقه بندی کرده صبحانه های مناسبی 
نیز برای هر مزاج در نظر گرفته است. در ابتدا افراد باید نوع مزاج خود را 

بشناسند تا بتوانند صبحانه مناسب شان را انتخاب کنند.

چه مزاجی، چه صبحانه ای؟
افرادی که مزاج گرم یا گرم و خشک یا به اصطالح صفراوی دارند: بهتر است 
و  عسل  خوردن  نکند.پس  بیشتر  را  آن ها  حرارت  که  بخورند  صبحانه هایی 
افراد مناسب نیست،  این  برای  سیاهدانه و مربا های گرم مثل مربای زنجبیل 
مناسب  صبحانه  کره،  کمی  و  آلبالو  مربای  و  سنگک  نان  با  می توانند  این ها 
مزاج شان را بخورند و مصرف گهگاهی حریره بادام و فرنی هم برای این افراد 

خوب است.
و  نان سنگک  دارند:  بلغمی  به اصطالح  یا  و تر  یا سرد  مزاج سرد  کسانی که 
با مزاج گرم همچون مربای زنجبیل بخورند. مصرف عسل و گاهی  مربا هایی 

سیاهدانه نیز به این افراد توصیه می شود.
کسانی که مزاج سرد و خشک یا به اصطالح سوداوی دارند: بهتر است در وعده 
صبحانه فرنی، حریره بادام، شله زرد و شیربرنج بخورند. نان سنگک و مربای به 
و کمی کره محلی که از سالمت آن مطمئن باشند یا خامه هم برای این افراد 
اما  است،  خوبی  گزینه  افراد  این  در  هم  عسلی  تخم مرغ  مصرف  است.  خوب 

خوردن عدسی به این افراد توصیه نمی شود.

کسانی که مزاج گرم و تر یا به اصطالح دموی دارند: برای صبحانه نان سنگک 
و مربای به یا مربای سیب باکمی کره محلی بخورند، این افراد در صورتی که 

احساس حرارت زیاد می کنند، می توانند مربای آلبالو نیز بخورند.
گرم  مزاج  که  افرادی  برای  عسل  ارده  و  ارده شیره  یا  حلواارده  مصرف 
این  است  چقدر  حرارت شان  میزان  این که  به  توجه  با  و  نیست  دارند:مناسب 
توصیه از حذف کامل تا قرار دادن یک یا دو بار ارده عسل و ارده شیره در هفته 

در برنامه غذایی شان می تواند متغیر باشد.
خصوصیات نان از دیدگاه طب سنتی

نان، جزو اجزای اصلی و ثابت صبحانه بوده و از مواردی است که بهتر است 
در وعده صبحانه همه مزاج ها گنجانده شود، ولی متأسفانه امروزه به روش های 
بد طبخ می شود و گاهی دیرهضم بوده یا سبب سوزش سر دل می شود. نان 
تازه، گوارش خوبی دارد و مقوی است درحالی که نان خشک و مانده، دیرهضم 
است. بهتر است از مصرف روزانه انواع نان های سفید مثل نان تست و نان باگت 
پرهیز شود. وجود جوش شیرین در نان سبب بیماری های بلغمی مثل مشکالت 
گوارشی و... می شود. بهترین نان، نان سنگک خوب برشته شده و غیرسوخته 

است.
نان فطیر نوعی نان نامناسب است که عمل تخمیر در آن به خوبی انجام نشده 
به خصوص  محلی  نان های  اغلب  است.  مانده  به نوعی  و  نبوده  پوک  و  ترد  و 
همچنین  و  شیرمال  نان  مثل  باشد  تهیه شده  شیرینی  و  روغن  و  شیر  با  اگر 
نان های بدون سبوس، دیرهضم و نفاخ هستند. در حال حاضر نان های محلی 
سبوس دار و نان سنگک تقریبا خصوصیات نان مناسب را دارند، سبوس موجود 
 B نان دربهبود وضعیت گوارش و تأمین ویتامین ها به ویژه ویتامین گروه  در 
نقش به سزایی دارد. از نان های تست سبوس دار درصورتی که برشته و به صورت 

سوخاری باشد نیز می توان استفاده کرد.
بایدونباید های صبحانه ای

است  بهتر  بلکه  نمی شود  توصیه  صبحانه  همراه  چای  مثل  مایعات  مصرف 
بافاصله ای یکی دوساعته چای کمرنگ ایرانی خوش عطر و بو نوشیده شود. پنیر 
با مزاج سردی که دارد در افراد دارای مزاج سرد توصیه نمی شود و بهتر است 
همراه کمی سیاهد انه خورده شود. از دیدگاه طب سنتی، نان و پنیر و گردو 
مصرف  است.  شناخته شده  مناسب،  صبحانه  نه  و  عصرانه خوب  یک  به عنوان 
گردو در وعده صبحانه در صورت نداشتن مشکل گوارشی مناسب است، ولی 
اگر مشکل هضمی یا گوارشی دارید، بهتر است مصرف آن را تا برطرف شدن 
این مشکالت به تعویق بیندازیم. مصرف خیار، گوجه فرنگی، هندوانه، انگور و... 
نیمرو، سوسیس  افراد دارند.  از عادات بدی است که بعضی  با صبحانه  همراه 
غذای  هم  کله پاچه  نیستند.  صبحانه  برای  خوبی  غذایی  مواد  هم  تخم مرغ  و 
خوبی از دیدگاه طب سنتی و همچنین تغذیه امروزی نیست. با توجه به این که 
فراوان و کلسترول است،  اشباع  امعاواحشای گوسفند و گاو دارای چربی های 

بهتر است مصرف این مواد در برنامه غذایی محدود شود.
توصیه به افرادی با مشکالت خاص

از مربا های مقوی معده مثل  افرادی که دچار ریفالکس هستند، بهتر است 
استفاده کنند. کسانی  بیشتر  بالنگ و پوست پسته  به و مربای  مربای سیب، 
که دچار ضعف بدنی هستند، تخم مرغ عسلی در صورت اعتماد به سالمت آن 
و کمی کره و مربای هویج یا عسل گزینه خوبی برای آنهاست. در افرادی که 
پیشنهاد  باکمی کره محلی  دارند مصرف مربای گل گاوزبان  افسردگی  مشکل 
می شود. فرنی، شله زرد، حریره بادام و شیربرنج هم پیشنهاد خوبی برای این 
مربوط،  دارو های  مصرف  کنار  در  هستند  کم خون  که  کسانی  در  است.  افراد 
مصرف شیره انگور گزینه خوبی به شمار می رود. مصرف مربای گل و کره محلی 

یا خامه هم برای افرادی که اجابت مزاج خوبی ندارند، می تواند مؤثر باشد.

عبدالکریم اصفهانی
 مترجم رسمی زبان انگلیسی 

 تدریس خصوصی زبان انگلیسی 

09133436366

تجهیز  و  توسعه  نوسازي،  کل  اداره 

مدارس استان کرمان در اجراي آیین 

قانون   1۲ ماده  ج  بند  اجرایي  نامه 

برگزاري مناقصات در نظر دارد اجرای 

طریق  از  را  ذیل  شرح  به  های  پروژه 

مرحله  یک  فشرده  عمومی  مناقصه 

دارای  متقاضی  پیمانکاران  به  ای، 

از  لذا  نماید.  واگذار  معتبر  گواهینامه 

از  شود  مي  دعوت  شرایط  واجدین 

تاریخ چاپ نوبت اول فراخوان به مدت 

جهت  ایران  ستاد  سامانه  به  روز  سه 

مناقصه  در  شرکت  و  اسناد  دریافت 

شرکت هایی  حضور  نمایند.  مراجعه 

که سهامداران آن دارای سهام یا عضو 

با شرکت های  مدیره مشترک  هیات 

دیگر می باشند ممنوع است.

فراخوان  شماره  10-1400 /پ )نوبت اول(

 1۰1۴ م/الف

مبالغ – میلیون ریال و  مابقی اعتبارات سالهای آینده

 امور قراردادها 

 
 
 

 /پ 1400-10شماره   فراخوان 

هاي ر دارد اجراي پروژهدر نظ قانون برگزاري مناقصات 12ج ماده نامه اجرايي بند مدارس استان كرمان در اجراي آيین ، توسعه و تجهیزاداره كل نوسازي
 ن شرايط دعوتز واجدياه معتبر واگذار نمايد. لذا به شرح ذيل را از طريق مناقصه عمومي فشرده يک مرحله اي، به پیمانکاران متقاضي داراي گواهینام

ور . حضايندفراخوان به مدت سه روز به سامانه ستاد ايران جهت دريافت اسناد و شركت در مناقصه مراجعه نم نوبت اول شود از تاريخ چاپمي
 شند ممنوع است.ايي كه سهامداران آن داراي سهام يا عضو هیات مديره مشترک با شركت هاي ديگر مي باهشركت
 میلیون ریال و  مابقی اعتبارات سالهای آینده –مبالغ 

 

 
 # امور قراردادها #

ردیف
  

 پروژه
برآورد 

 اولیه
  1400اعتبارمصوب طبق موافقتنامه سال مالی 

مانت شماره طرح
غ ض

مبل
امه 

ن
 کار

جاع
د ار

راین
ف

 

 6.987 کالسه روستای نورآبادکهنوج2احداث مدرسه  1
رفت مبلغ قرارداد نقد )همراه با پیش %33

1400م.ر اعتبار سال4000فیزیکی( و   
و  101010

1801027006 
350 

 6.987 کالسه روستای محمدرضا خانی کهنوج2احداث مدرسه  2
مبلغ قرارداد نقد )همراه با پیشرفت  %33

1400م.ر اعتبار سال4000فیزیکی( و   

و  101010
1801027006 350 

 7.116 کالسه روستای چاه آموزی منوجان2احداث مدرسه  3
مبلغ قرارداد نقد )همراه با پیشرفت  %33

1400م.ر اعتبار سال4000فیزیکی( و   

و  101010
1801027006 360 

 4.902 کالسه روستای لولندگی عنبرآباد1احداث مدرسه  4
مبلغ قرارداد نقد نقد )همراه با پیشرفت  %33

1400م.ر اعتبار سال2500فیزیکی( و   

و  101010
1801027006 250 

 6.456 کالسه روستای شمس آباد عنبرآباد2حداث مدرسه ا 5
مبلغ قرارداد نقد )همراه با پیشرفت  %33

1400م.ر اعتبار سال4000فیزیکی( و   

و  101010
1801027006 350 

 5.796 کالسه روستای تلمبه چاه غالمعلی زرند1احداث مدرسه  6
مبلغ قرارداد نقد )همراه با پیشرفت  %33

1400.ر اعتبار سالم2500فیزیکی( و   

و  101010
1801027006 300 

 5.374 کالسه شهیدباهنرروستای موردان فاریاب1 ث مدرسهاحدا 7
مبلغ قرارداد نقد )همراه با پیشرفت  %33

1400م.ر اعتبار سال2500فیزیکی( و   

و  101010
1801027006 300 

 13.975 2و1کهنوج کالسه روستای ناصرآباد2احداث مدرسه  8
غ قرارداد نقد )همراه با پیشرفت مبل %33

1400م.ر اعتبار سال8000فیزیکی( و   

و  101010
1801027006 700 

کالسه 2کالسه روستای شیب زرد و 1احداث مدرسه  9
 12.484 روستای سیگ قلعه گنج

مبلغ قرارداد نقد )همراه با پیشرفت  %33
1400م.ر اعتبار سال6500فیزیکی( و   

و  101010
1801027006 650 

کالسه 2کالسه روستای جنگل آباد و 1احداث مدرسه  10
 روستای عشرت آباد جیرفت

11.339 
مبلغ قرارداد نقد )همراه با پیشرفت  %33

1400م.ر اعتبار سال6500فیزیکی( و   

و  101010
1801027006 600 

11 
کالسه شهرک شهید زین الدینی سعدآباد 1احداث مدرسه 

سه شهرک شهید احمد کال1 وکالسه روستای کنارستان 1و
 یوسفی عنبرآباد

14.707 
مبلغ قرارداد نقد )همراه با پیشرفت  %33

1400م.ر اعتبار سال7500فیزیکی( و   

و  101010
1801027006 750 

کالسه روستای 1 کالسه روستای گلوئیه و1ث مدرسهاحدا 12
 مزرعه امام فاریاب

16.121 
مبلغ قرارداد نقد )همراه با پیشرفت  %33

1400م.ر اعتبار سال5000( و فیزیکی  

و  101010
1801027006 850 

کالسه 1کالسه روستای فیض آباد و 2احداث مدرسه  13
 روستای بغی جان راور

13.303 
مبلغ قرارداد نقد )همراه با پیشرفت  %33

1400م.ر اعتبار سال6500فیزیکی( و   

و  101010
1801027006 700 
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بخش آخر

انواع داوری
داوری موردی وداوری سازمانی

داوری موردی، این نوع از داوری برای زمانی است که طرفین، اشخاص 
حقیقی را به عنوان داور منتخب خود به طرف دیگر معرفی می  کنند و 
انتخاب کرده و اقدام به رسیدگی دعوا  داوران نیز میان خود سرداور را 
و صدور رای می  کنند. در این نوع از داوری طرفین باید تمام جزئیات 
داوری از جمله تعداد داوران، قانون حاکم بر داوری، نحوه انتخاب داوران 
و غیره را مشخص کنند. کم شدن هزینه های اداری و تسریع در رسیدگی 

از دالیل استقبال اشخاص از داوری موردی است.
داوری سازمانی، دراین نوع داوری، موسسه ای تخصصی در زمینه داوری 
وظیفه اجرای روند داوری را بر عهده می گیرد. هر موسسه مجموعه ای 
از قوانین خاص خود را دارد که چارچوبی را برای داوری فراهم می کند 
می  پیش  داوری  روند  به  کمک  برای  را  خود  خاص  مدیریتی  شکل  و 
نامه کانون داوری ترکیب ونحوه عملکردموسسات داوری  گیرد. درآیین 
بهره  داوری  کانون  بخواهندازخدمات  که  وموسساتی  شده  بینی  پیش 
طرفین  سازمانی  داوری  کنند.  رعایت  را  کانون  مقررات  گردندباید  مند 
را از نوشتن توافقات و قراردادها برای داور نجات می  دهد. طرفین پس 
از پیش نویس های  توانند  به عنوان داور سازمانی می   انتخاب موسسه  از 

موسسات و حتی لیست داورهای موسسه استفاده کنند.
به کانون  به موسسات داوری رجوع کنندیا  توانندمستقیما  اشخاص می 
می  انجام  استان  داوری  کانون  بانظارت  داوری  درهرحال  استان  داوری 

شود.
داوری اختیاری وداوری اجباری

زمانی که ما قراردادی منعقد کنیم می توانیم در البه الی بندهای قرارداد 
از طریق  را  آن   ، اختالف  بروز  نماییم که در صورت  اشاره  نکته  این  به 
داور یا داوران منتخب حل و فصل کنیم و یا اینکه ضمن یک توافقنامه 
داوری یا قرارداد جداگانه توافق کنیم اختالف خویش را از طریق داوری 
مانند   نکاتی  ذکر  قرارداد  انعقاد  هنگام  در  صورت   این  در  نماییم.  حل 
مشخصات داور یا داوران ومواردی ازاین قبیل الزامی است، به طوریکه هر 
گونه ابهامی را در این زمینه مرتفع سازد. البته بهتر است که تعداد آنها 
سه نفر یا از اعداد فرد استفاده شود تا مشکلی در تصمیم گیری به وجود 
نیاید واگربین داوران اختالف نظرایجادگردید بتوان نظراکثریت رابه دست 
آورد. گاهی اوقات طرفین طی توافقنامه داوری یا قرارداد جداگانه شخص 
معتمدی را انتخاب و وظیفه تعیین داور را به ایشان محول می کنند .این 
یا سازمانی(  ) شرکت  یا حقوقی  و  است شخص حقیقی  شخص ممکن 
باشد. شخص ثالث که وظیفه اش تعیین داور است باید تمامی شرایطی 
را که طرفین در توافقنامه داوری برای تعیین داور مقرر داشته اند، رعایت 
کند و مقررات مربوط به ممنوعیت داوری مذکور در قانون آئین دادرسی 

مدنی را مورد توجه قرار دهد.
داوری اجباری البته این تقسیم به نظر جالب نیست چون به هیچ وجه 
نمی توان اشخاص را مجبور به رجوع به داوری نمود و دادگستری از این 
طریق از خود رفع مسئولیت نماید صرفا ترویج فرهنگ داوری از طریق 
ارشاد و راهنمایی اشخاص توسط حاکمیت و دادگستری به سمت نهاد 

داوری ممکن هست.
احوال  و  اوضاع  به  توجه  با  را  دادگاه حل یک مساله  موارد  از  برخی  در 
آن از طریق داوری به مصلحت می بیند و موضوع را برای حل اختالف 
به داوری ارجاع می دهد، این مورد را داوری اجباری می گویند؛ چرا که 
طرفین دعوا در این امر هیچ نقشی ندارند این نوع داوری فقط در موردی 
که قانونگذار مشخص کرده است مورد استفاده واقع می شودکه مواردآن 
تخصصی  بندی  ورده  داوری  کانون  باتاسیس  است  بدیهی  محدوداست، 
داوران مراجع مختلف ازطریق کانون داوری دادگستری اقدام خواهندکرد، 

تاداوری توسط بهترین داورمتخصص انجام شود.
امتیازات داوری

 ارجاع امر به داوری نسبت به رسیدگی در دادگاه دارای امتیازاتی است، 
انتخاب  را  خود  دعوی  به  کننده  رسیدگی  داور  طرفین،  اینکه  جمله  از 
در  گردد،  می  تعیین  حاکمیت  ازسوی  قاضی  که  نمایند،درصورتی  می 
بود، هرچند که  ایشان آسان تر خواهد  برای  نتیجه پذیرش رای صادره 
به ضرر یکی از آنان باشد. در صورتی که در رسیدگی قضایی در دادگاه 
ها این امکان وجود ندارد . عالوه بر این داور می کوشد تا اصحاب دعوا 
تفاهم  حسن  و  نزدیکی  موجب  امر  این  و  سازد  نزدیک  یکدیگر  به  را 
نسبی طرفین می شودوقطعا داورهم فرصت وهم آزادی عمل بیشتردارد 

واحتمال مصالحه بین طرفین درداوری بیشتراست.
هزینه داوری نسبت به طرح دعوی درمراجع قضایی کمترواقتصادی است.
رسیدگی به دعاوی درمراجع قضایی به دلیل حجم پرونده ها ومحدودیت 
امکانات رسیدگی و الزام دادگاه ها به رعایت تشریفات دادرسی طوالنی 
نتیجه  توانندبه  می  کمتری  زمان  درمدت  طرفین  درداوری،  لذا  است. 
برسند. درحالیکه رای داورباهمان ضمانت  اجرای احکام دادگاه ها به اجرا 
درمی آید. یعنی اجرای احکام دادگستری با همان اقتدارنسبت به اجرای 

آراء داوری اقدام خواهدکرد.
می  وطرفین  است  آسانتر  ها  دادگاه  قضات  به  داورنسبت  به  دسترسی 

توانندبا فرصت کافی به شرح خواسته خودبپردازند.
افراد  داوری ازجهت محرمانه بودن بررسیدگی قضایی ترجیح دارد، زیرا 

بسیارکمی به پرونده ومدارک دسترسی دارند.
 سندتحول قضایی

میانجی گری  نظام  ارتقاء  دارد،  مقررمی  قضایی  بند3راهبرد2سندتحول   
با افزایش دامنه موضوعی، به رسمیت شناختن فعالیت نهادهای مردمی 
و  قوانین  اصالح  از طریق  اطالعات طرفین  به  آن ها  و تسهیل دسترسی 

مقررات مرتبط است.
تدوین  با  داوری  نظام  ساماندهی  و  دارد؛ارتقاء  سندمقررمی  بند4همان 
مراجع  داوری، محدودسازی  رای  اعتبار  موارد عدم  تعیین  داوری،  آیین 
در  داوری  رای  به  نسبت  اعتراض  به  رسیدگی  داوری،  امر  در  قضایی 
هیات  های تخصصی و تقویت و توسعه داوری حرفه ای و سازمانی مبتنی 
بر صالحیت سنجی عمومی، علمی، حرفه ای و ضوابط انتخاب اصلح به 
صورت رقابتی با تعیین ضوابط الزم و بدون تعیین سقف ظرفیت عددی، 
ایجاد بیمه مسئولیت حرفه ای و استقرار نظام رتبه بندی و تقویت نظارت 

و برخورد متناسب با تخلفات داوری از جمله ایجاد  هیات  های انتظامی و 
ایجاد محدودیت ها و محرومیت های متناسب با تخلفات با اصالح قوانین 

و مقررات مرتبط.
بند 5مقررمی دارد؛ درخصوص نهادهای مردمی، جلب مشارکت نهادهای 
مردمی در ارائه خدمات نظیر صیانت از حقوق عامه، پیشگیری و مقابله با 

فساد، میانجی گری، صلح و سازش.
براساس توجه سند تحول قضایی درسال گذشته، معاونت پیشگیری ازجرم 
دادگستری کرمان، گروهی ازمعتمدین استان کرمان که ازمشاهیراستان 
بودندرادعوت کردند. درجلسه ای که به این منظورتشکیل گردید، توجه 
قوه قضائیه را به ترویج داوری اعالم وسرانجام هیات امنای کانون داوری 
دادگستری استان کرمان، توسط خودمعتمدین که ازاصناف مختلف بودند، 
انتخاب گردید. با تالش جناب آقای اسالمی وسرکارخانم دکترمیرزابیگی، 

اساسنامه کانون داوری تهیه وکارثبت کانون آغازگردید.
استان  دادگستری  وکال  ازکانون  نمایندگانی  فوق  مراحل  درتمامی 
وهمکاران  کرمان  استان  دادگستری  رسمی  کارشناسان  وکانون  کرمان 
نیزبهره  ایشان  ازنظریات  حضورداشتندوکانون  قضائیه  قوه  مرکزمشاوره 

مندمی گردید.
درواقع این دیدگاه برترشناخته شدکه داوری اختصاص به یک گروه ندارد، 
بلکه همه کانونها ومراکزمشاوره با هماهنگی مسئوالن دادگستری استان 
بایددرجهت ترویج داوری که نوعی خدمت به جامعه ودستگاه قضاست ، 

همکاری نمایند.
وپیگیری  نظارت  کرمان  استان  دادگستری  داوری  کانون  ثبت  درجریان 
واگذارگردیدوجناب  دادگستری  شوراهای  محترم  معاونت  امربه  براین 
وسعت  با  پیشگیری  معاونت  محترم  همکاران  نیزمانند  زاده  تقی  آقای 
نظروتالش فراوان با هیات امنای کانون همکاری نمودندتا نتیجه زحمات 
اعضای هیات امنا ومسئوالن محترم دادگستری درجلسه اردیبهشت ماه 
معاونین  استان کرمان،  دادگستری  باحضورریاست کل  یکهزاروچهارصد، 
واعضای هیات امنای کانون داوری استان کرمان،متبلورشده و آیین افتتاح 
رسما  کانون  این  برگزاروفعالیت  کرمان  استان  دادگستری  داوری  کانون 

شروع شد.
کانون داوری دادگستری استان کرمان دارای شخصیت حقوقی مستقل 

عالیه  بانظارت  نهادمدنی  یک  عنوان  به  مستقل  بااساسنامه  که  است 
ای   توجه  قابل  وتحول  اتفاق  واقعه،  این  است.  تاسیس شده  دادگستری 
توانند  می  عزیزکه  مردم  توسط  این حق  است.شناخت  کرمان  دراستان 
فرهنگی  ارتقای  سبب  کنند،  انتخاب  خودرا  پرونده  به  رسیدگی  داور 
رفع  برای  نوین سازماندهی شده،  این شیوه  به  داوری خصوصی  است.  

اختالفات،بیانگرفرهنگ وتمدن جامعه خواهد بود.
کانون داوری لیست داوران وموسسات حقوقی معتبراستان را احصا کرده 
ومردم می توانندبا مراجعه به کانون، داوریا داوران مسئول رسیدگی به 
بازنشسته، وکالی  قضات  ازبین  داوران  این  کنند.  انتخاب  پرونده خودرا 

باسابقه، اساتیددانشگاه وسایرحقوق دانان انتخاب خواهند شد.
برخواهدداشت  دادگستری  ازدوش  توجه  قابل  باری  قطعا  داوری  کانون 
وکاهش حجم پرونده های دادگستری سبب ارتقای کیفیت احکام دادگاه 
حجم  قضایی  دستگاه  مشکل  حاضربزرگترین  درحال  خواهدشد.   ها 
ایجادنهادهای  ازاین مشکل  رفت  برون  راه  یک  که  پروندهاست  سنگین 
مردمی ومدنی که بتوانندداوری را ترویج داده وداوران متخصصی تربیت 

کنندکه بتوانندبخشی از اختالفات را ازاین طریق حل وفصل کنند.
درجریان تشکیل کانون داوری دادگستری استان عالوه برتالش مسئوالن 
عالی رتبه دادگستری کانون وکال، کانون کارشناسان، وکال وکارشناسان 
حوزه مشاورین نیز همکاری داشته ودرآینده نیزدرترویج داوری با کانون 

داوری استان همسوخواهندبود.
فعالیت  زمینه،  دراین  کرمان  دراستان  که  وموسساتی  داوران  زودی،  به 
یاموسساتی  نیزداوران  درآینده  درخواهندآمد.  کانون  عضویت  به  دارند 
قصدفعالیت دراین حوزه را دارندباهماهنگی کانون داوری به ثبت رسیده 

وفعالیت خودرا آغازمی نمایند.
انتظامی  ومراجع  داشته  نظارت  وداوران عضو،  برعملکردموسسات  کانون 
نیزبرای رسیدگی به تخلفات پیش بینی شده که مطابق آیین نامه های 
کانون  رسالت  مهمترین  فوق،  درکنارموارد  خواهندکرد.  عمل  مربوطه 

داوری، آموزش داوران مطابق استانداردهای جهانی است.
کانون بافعالیتهای گسترده درسطح جامعه وارتباط با صنوف مختلف نحوه 
ترویج  است.  کرده  تبیین  را  صنفی  درقراردادهای  داوری  شرط  تدارک 
دوراندیشانه مسئولین  وبینش  فرهنگی  نشانگرارتقای  دادرسی خصوصی 

قضایی کشوراست.
شده  دیگرکشورنیزتشکیل  دراستانهای  داوری  کانون  ذکراست  به  الزم 
وفعالیت خودرا آغازکرده است. معرفی کانون ازطریق رسانه ها شروع شده 
اما نقش اصلی درارشادمردم بردوش جامعه حقوقی کشوراعم ازقضات ، 
وکال ودرکنارآنان کارشناسان محترم دادگستری است که قطعا همه آنان 

به گونه ای درداوری ها نقش آفرین هستند.
است  ومدنی  نهادمستقل  یک  دادگستری  داوری  کانون  همچنین 
گیری  بابهره  داوری  منظورترویج  به  استان  دادگستری  باحمایت  که 
ازقضات بازنشسته وحقوقدانان مجرب ومتعهداستان تاسیس شده است. 
خوشبختانه این امرهمزمان بااراده ریاست قوه قضائیه مبنی برتحول دراین 
ومیانجیگری، محقق گردید.  داوری  دیگرازجمله  به روشهای  وتوجه  قوه 
تجربه چهاردهه این قوه نشان دادکه داوری بایدموردپذیرش اقشار مردم 
قرارگیردو مسئوالن فعلی قوه به خوبی تشخیص دادند، برای کاهش حجم 
پرونده هاو ارتقای کیفی عملکردقضات دادگستری وتحول واقعی دراین 
قوه، باید دادرسی خصوصی یا داوری راترویج کرد تا بدانند با اراده خود 

می توانند مرجع رسیدگی به پروونده خودرا انتخاب کنند.

به قلم 
سیدحسین معین زاده میرحسینی
رئیس کانون داوری دادگستری 

استان کرمان

شرکت عمران گستران آذین کویر در نظر دارد یکدستگاه جرثقیل تاورکرین پتن مدل 44 - 7 خود در شهر کرمان را از طریق مزایده 
عمومی واگذار نماید.

متقاضیان محترم می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد شرکت در مزایده همه روزه از ساعت 8 الی 14 )به جزء روزهای 
پنجشنبه و جمعه( از تاریخ درج آگهی )1400/06/20( با شماره تلفن های 32113670 و 32122230 - 034 تماس گرفته و یا به آدرس دفتر 
شرکت واقع در: کرمان، بلوار شهید صدوقی 25  کوچه پشت اداره پست مرکزی، شرکت عمران گستران آذین کویر یا در تهران به نشانی: 

تهران خیابان وزراء کوچه پنجم پالک 15 طبقه سوم واحد 14 شرکت سرمایه گذاری راهیان سهام مراجعه فرمایند.
کلیه هزینه های آگهی و ... برعهده برنده مزایده می باشد.

)) آخرین مهلت شرکت در مزایده و تحویل پیشنهادات ساعت 12 روز شنبه مورخ 1400/07/3 می باشد.((

مزایده فروش

مدیر روابط عمومی و خدمات اجتماعی مجتمع مس سرچشمه رفسنجان :

انجام مسئولیت های اجتماعی مجتمع مس سرچشمه، ریشه در فرهنگ غنی ما دارد
مس  مجتمع  اجتماعی  خدمات  و  روابط عمومی  مدیر 
سرچشمه رفسنجان گفت: انجام مسئولیت های اجتماعی، 

ریشه در فرهنگ غنی دینی و ملی ما دارد.
روح اهلل ابوالهادی، در مراسم افتتاحیه آکادمی کارآفرینی 
به طور  و  رفسنجان  سرچشمه  مس  مجتمع  کرد:  اظهار 
راه اندازی،  اوایل  از  ایران،  کلی شرکت ملی صنایع مس 
از  که  داشته  اجتماعی  مسئولیت  به  ویژه ای  توجه 
اشاره  کنتوئیه  باغ  ایجاد  به  می توان  آنها  قدیمی ترین 
کرد که در چندکیلومتری مجتمع قرار دارد و هم زمان با 

راه اندازی ایجاد شده است.
وی تصریح کرد: اتفاقاتی که در سال های اخیر به تدریج 
شکل گرفت با توجه به ضرورت هایی که احساس می شد، 
حمایت از فعالیت های فرهنگی هنری و اجتماعی بود و 
این کار شکل گرفت و به تدریج گسترش یافت تا اینکه 
در دهه ۹0 شعار »مس، حامی فرهنگ و هنر« مطرح شد 

و به طور جد و با حمایت همه مدیران ارشد این رویکرد 
را ادامه دادیم.

ابوالهادی بیان کرد: در یکی دوسال اخیر هم در آزمون 
کرونا و دیگر بحران ها، شعار »در بحران ها همراه شماییم« 
را مطرح کردیم و فکر می کنم به طور نسبی در این زمینه 
اما  کنیم  داوری  نباید  ما  خود  اگرچه  بودیم  موفق  هم 
را  خوبی  اتفاقات  توانستیم  داریم  که  اطالعاتی  براساس 

رقم بزنیم.
مس  مجتمع  اجتماعی  خدمات  و  روابط عمومی  مدیر 
سرچشمه رفسنجان افزود: همه این شعارها و رویکردها 
در فرهنگ غنی ما ریشه دارد و بخشی از فعالیت هایی را 
هم که انجام می دهیم ذیل مفهوم شکرگزاری نسبت به 
موقعیت بهتری است که مس نسبت به بقیه جامعه دارد.
مس  ارشد  مدیران  همیشه  کرد:  تصریح  ابوالهادی 
کار خیر  یک  مفهوم شکرگزاری  با  رفسنجان  سرچشمه 

را انجام می دهند تا شایسته ترین واکنش نسبت به این 
موقعیِت مناسب باشد.

افتاد  که  خوبی  خیلی  اتفاقات  از  یکی  کرد:  عنوان  وی 
تصمیم  که  بود  کارآفرینی  انجمن  کنار  در  حضور 
و  کنیم  را حمایت  افراد  این  ایده های خوب  شد  گرفته 
باشد  داشته  تداوم  سال ها  ارزنده  اتفاقات  این  امیدوارم 
همه  و  مس  شرکت  مجموعه  برای  باقیات الصالحاتی  تا 

ما باشد.
گفتنی است؛ آکادمی انجمن توسعه کارآفرینی رفسنجان 
راستای  در  مستعد  جوانان  پرورش  و  آموزش  هدف  با 
و  توسعه  به منظور  و  کارآفرینان  انجمن  عالیه  اهداف 
مشارکت  و  انجمن  این  همت  به  کارآفرینی،  ترویج 
با  و  کرمان  استان  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون  اداره کل 
فعالیت خود  رفسنجان  مجتمع مس سرچشمه  حمایت 

را آغاز کرده است.
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