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تحلیلی پیرامون کاهش حضورزنان درشوراهای شهرو روستای سیرجان

زنان علیه زنان
  ازمیان  9کاندیدای زن شورای ششم فقط یککرسی به زنان درشورا تعلقگرفت
  ازمیان  30صندلی شوراهای شهرهای اقماری سیرجان فقط دو صندلی به زنان تعلقگرفته است
 طبق آمارها  فقط مردم زیدآباد و پاریزبه زنان اعتمادکردند و ازمیان 5کرسی یککرسی را به زنان اختصاص دادند
 جامعه ما تفکرات سنتی دارد .دراین طرزتفکر ،جایگاه و نقش زن درخانه پررنگترازهرجای دیگری است
گاهی خود زنان تمایلکمتری به راه دادن هم جنس خود به شورا دارند و دوست ندارند به زنها رای بدهند
کمتربودن تعداد  زنان راهیافته به شورا ،ازکم شدن تعدادکاندیدای زن نشات میگیرد
 ناشناخته بودن زنان و نداشتن سابقهی مدیریتی یکی ازعلتهایکاهش حضورشان است
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بلورد

گزارش پاسارگاد ازحادثهخیزبودن ورودی شهر

دو راهی مرگ
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سیگار و موادمخدر دشمنان سالمت مردان
سالمتمردانموضوعمهمیاستکهاکثراخودشانازآنغافلهستند.مردانمعموالکمتراززنانبهسالمتخود
اهمیتمیدهندومراجعاتپزشکیآنهابرایغربالگریبیماریهاوچکاپدورهایکمتراست.اینهفته،هفتهسالمت
مردان نامگذاری شده است .دکترامین ایراننژاد متخصص داخلی به مهمترین بیماریهای شایع و شناختهشده مردان
پرداخته ،علل و عوامل به وجود آمدن این بیماریها را بررسیکرده و راههای پیشگیری را بیان نموده است.
یکی ازمهمترین بیماریهای مردانکه دکترایراننژاد به آن اشاره میکند ،بیماری دیابت است   ... .ادامه درصفحهی5

«آگهی مناقصه عمومی دو مرحلهای احداث پست جنبي
شماره  4به صورت  EPCمجتمع جهانفوالد سیرجان»

عکس :امین ارجمند | پاسارگاد

توگوی پاسارگاد با فهیمه ایراننژاد مدیرگروه موسیقی کرشمه:
گف 

کوتاه نیامدیم و ازپسش برآمدیم
ـی مناقصه عمومی دو مرحلهای انجام
«آگهـ
ـنايي بخشي از جادههاي سايت
عمليات روشـ
سيرجان به صورت ( Cفقط اجرا)»

شـرکت مجتمع جهانفوالد سـیرجان در نظر دارد نسـبت به «احداث پسـت جنبی شـماره  4واقع
در کارخانـه فوالدسـازی ایـن مجتمع در کیلومتر  45جاده سـیرجان -شـیراز به صـورت  »EPCخود
از طریـق مناقصـه عمومـی اقـدام نمایـد؛ لـذا از کلیـه شـرکتهای معتبـر کـه از توانائـی ،سـوابق و
تجـارب قابـل قبـول در ایـن زمینـه بهرهمند میباشـند ،دعوت بعمـل میآید حداکثر ظـرف مدت دو
هفتـه از تاریـخ چـاپ ایـن آگهـی ،ضمـن اعلام آمادگـی ،نسـبت به ارسـال اسـناد و مـدارک الزم به
ارسـال آدرس منـدرج در اسـناد مناقصه اقـدام نمایند.
شـرکتهای متقاضـی میتواننـد شـرایط ،مشـخصات فنـی و اسـناد مناقصـه را از طریـق مراجعـه به
آدرس اینترنتـی  www.sjsco.irدریافـت نماینـد.
اسناد و مدارک:
 .1ارائـه درخواسـت رسـمی بـا ذکـر شـماره و موضـوع مناقصه(اعلام آدرس ایمیـل ،شـماره تلفـن
ثابـت و همـراه الزامی اسـت).
 .2اساسـنامه و مدارک ثبتی(شـماره اقتصادی و شناسـه ملی ،گواهی ثبت ،گواهی آخرین تغییرات
در خصـوص اعضـای هیئتمدیره ،مدیرعامل و صاحبـان امضا مجاز و .)....
 .3روزمـه سـوابق اجرایـی و نمونـه قراردادهـا و توافقنامههـای انجـام شـده مرتبـط بـا موضـوع
مناقصـه و گواهینامههـای صالحیـت ایمنی پیمانـکاری و رتبهبندی(.قـرارداد و رزومه ارسـالی باید
مربـوط بـه سـال  95تـا کنـون و مرتبـط بـا موضـوع مناقصه باشـد).
 .4مـدارک و مسـتنداتی کـه بیانگـر تـوان مالـی متقاضـی متناسـب بـا حجـم طرح باشـد یا تـراز مالی
سـه سـال گذشـته و لیسـت ماشـینآالت و تجهیـزات در اختیـار با اسـناد و مـدارک مثبته.
 .5گواهینامه اعالم رضایت کارفرمایان قبلی در خصوص خدمات مذکور در موضوع مناقصه.
 .6ارائه گواهی صالحیت ایمنی و پیمانکاری.
شرایط:
 .1محـل اجـرا :اسـتان کرمـان -شهرسـتان سـیرجان -کیلومتـر  45جـاده شـیراز -شـرکت مجتمـع
جهانفـوالد سـیرجان
 .2بازدید از سایت الزامی است(.حداکثر  4روز پس از تاریخ چاپ آگهی).
 .3دارا بودن سابقه حداقل سه پروژه مشابه در زمينه اجراي پستهاي برق الزامی است.
 .4داشتن رتبه حداقل  3ابنيه و تأسيسات الزامی است.
 .5ارائه مستندات مذکور هیچ حقی برای متقاضیان ایجاد نمیکند.
 .6شرکت مجتمع جهانفوالد سیرجان در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات مختار است.
 .7جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره ( 09121724540آقای فالح) تماس حاصل نمایید.
 .8بـه درخواسـتهایی کـه بـدون ارائه مسـتندات و یا بعـد از تاریخ مقرر واصل گـردد ،ترتیب اثر
داده نخواهد شد.
 .9هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه میباشد.

شـرکت مجتمع جهانفوالد سـیرجان در نظـر دارد نسـبت بـه «انجـام عمليات روشـنايي بخشـي از
جادههـاي سـايت سـيرجان بـه صـورت ( Cفقـط اجرا)» خـود از طریق مناقصـه عمومی اقـدام نماید؛
لـذا از کلیـه شـرکتهای معتبـر بومـی شهرسـتان سـیرجان کـه از توانائـی ،سـوابق و تجـارب قابـل
قبـول در ایـن زمینـه بهرهمند میباشـند دعوت بعمل میآیـد حداکثر ظرف مـدت دو هفته از تاریخ
چـاپ ایـن آگهـی ،ضمـن اعلام آمادگـی ،نسـبت بـه ارسـال اسـناد و مـدارک الزم به ارسـال آدرس
منـدرج در اسـناد مناقصه اقـدام نمایند.
شـرکتهای متقاضـی میتواننـد شـرایط ،مشـخصات فنـی و اسـناد مناقصـه را از طریـق مراجعـه به
آدرس اینترنتـی  www.sjsco.irدریافـت نماینـد.
اسناد و مدارک:
 .1ارائـه درخواسـت رسـمی بـا ذکـر شـماره و موضـوع مناقصه(اعلام آدرس ایمیـل ،شـماره تلفـن
ثابـت و همـراه الزامی اسـت).
 .2اساسـنامه و مدارک ثبتی(شـماره اقتصادی و شناسـه ملی ،گواهی ثبت ،گواهی آخرین تغییرات
در خصـوص اعضـای هیئتمدیـره ،مدیرعامـل و صاحبـان امضـا مجـاز و گواهـی صالحیـت ایمنـی و
پیمانکاری و .)....
 .3روزمـه سـوابق اجرایـی و نمونـه قراردادهـا و توافقنامههـای انجـام شـده مرتبـط بـا موضـوع
مناقصه(.قـرارداد و رزومـه ارسـالی بایـد مربـوط بـه سـال  95تا کنـون و مرتبط با موضـوع مناقصه
باشد).
 .4مـدارک و مسـتنداتی کـه بیانگـر تـوان مالـی متقاضـی متناسـب بـا حجـم طرح باشـد یا تـراز مالی
سـه سـال گذشـته و لیسـت ماشـینآالت و تجهیـزات در اختیـار با اسـناد و مـدارک مثبته.
 .5گواهینامه اعالم رضایت کارفرمایان قبلی در خصوص خدمات مذکور در موضوع مناقصه.
 .6ارائه گواهی صالحیت ایمنی و پیمانکاری.
شرایط:
 .1محـل اجـرا :اسـتان کرمـان -شهرسـتان سـیرجان -کیلومتـر  45جـاده شـیراز -شـرکت مجتمـع
جهانفـوالد سـیرجان
 .2بازدید از سایت الزامی است(.حداکثر  4روز پس از تاریخ چاپ آگهی).
 .3دارا بودن سابقه حداقل دو پروژه مشابه در زمينه اجراي عمليات روشنايي الزامی است.
 .4ارائه مستندات مذکور هیچ حقی برای متقاضیان ایجاد نمیکند.
 .5شرکت مجتمع جهانفوالد سیرجان در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات مختار است.
 .6جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره (09121724540آقای فالح) تماس حاصل نمایید.
 .7بـه درخواسـتهایی کـه بـدون ارائه مسـتندات و یا بعـد از تاریخ مقرر واصل گـردد ،ترتیب اثر
داده نخواهد شد.
 .8هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه میباشد.

واحد بازرگانی شرکت کانی مس (مدیریت طرح پروژههای مجتمع جهانفوالد سیرجان)

واحد بازرگانی شرکت کانیمس (مدیریت طرح پروژههای مجتمع جهانفوالد سیرجان)
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