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گفتگو

 شماره 1196
 شنبه  11آبان 1398

گفتگو
آق�ای انص�اری بهعن�وان یک
دیپلمات باسابقه جهانی و معاون
وزیر خارجه که مس�تقیم ًا درگیر
پ�روژهی پر س�رو صدای�ی مثل
«برجام» بودید پیشبینی شما از
آینده آن چیست؟
در حقیقت باید در پاس��خ به پرسش
ش��ما بگویم همهچیز بستگی به این
دارد که اروپاییها بتوانند به تعهدات
خودش��ان عمل کنند .طبیعتاً اگر در
جهت جامهی عمل پوشاندن و تحقق
ای��ن تعه��دات گام بردارن��د ،در این
صورت با وجود کارشکنی آمریکاییها
برجام دچار مش��کل نخواهد ش��د و
همهچی��ز به پی��ش خواه��د رفت و
همکاریهای بیش��تری هم بین ایران
و دیگر کش��ورهای عضو این معاهده
بینالمللی ایجاد خواهد شد .ما عمیقاً
امیدوار هس��تیم که این مسیر بهطور
صحیح و گام به گام طی شود.
با وجود همه فراز و نش�یبها
ش�ما به تحقق وعدهه�ای مذکور
از س�وی اروپاییه�ا خوش�بین
هستید؟
مسئله خوش��بینی و بدبینی نیست.
مس��ئله این اس��ت که تعهدات اجرا
شود و این اجرا نهتنها نیاز به تعهدات
سیاس��ی دارد بلکه راهکارهایی برای
عمل دارد که بهص��ورت کام ً
ال مدون
وجود دارد و بای��د به بندهای توافق،
مو به مو عمل ش��ود .اگر چنین شود
آین��ده خوبی برای برج��ام و مفاد آن
قابل پیشبینی اس��ت ام��ا اگر عمل
نکنن��د مل��ت ایران چیزی از دس��ت
نمیدهند برمیگردیم به شرایط قبل
از برجام و برای اس��تقالل کشورمان
کار خودمان را میکنیم.

خبر

نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس

گفتگوی اختصاصی نگارستان
با دکتر انصاری معاون وزیر امور خارجه

بهدنبالشناساندنقابلیتهای
سیرجان  هستیم

بیژن ادبی

گفتگو با معاون دکتر ظریف (مرد اول سیاست خارجی
ایران) که روزی س�فیر ایران در کشورهای روسیه ،هند
و بریتانی�ا بوده و امروز یک�ی از معاونتهای مهم وزارت
خارجه را بر عهده دارد ،برای یک خبرنگار جذابیتهای
خ�اص خودش را دارد بهویژه آنکه بدون واس�طه و دو به
دو این گفتگو انجام شود.
وقتی س�ردبیر نگارس�تان از ش�ب قبل ای�ن مأموریت
را ب�ه م�ن مح ّول ک�رد ابتدا فک�ر نمیکردم ف�ردای آن
روز در جریان س�فر سفرای خارجی و ش�لوغی کار این
گفتگ�و با معاون یکی از مهمترین وزارتخانههای کش�ور
ش�دنی باش�د اما در اندک فرصتی که در حاشیه بازدید
دیپلماتها از صنایع معدنی سیرجان دست داد ایشان با
خوشرویی پیشنهاد من را پذیرفت و با وجودیکه برخی
افراد حاضر در مراسم به دالیل امنیتی و محدودیتهای
زمانی خواستند مانع از این گفتگو شوند اما دکتر انصاری
بیتوجه به آن ،جواب سؤاالتم را داد که از حوصله ایشان
به سهم خودم تشکر میکنم.
آقای دکتر لطف ًا بگویید چگونه
حاضر ش�دید ُس� َفرای خارجی را
بهس�یرجان بیاوری�د ب�ا توجه به
شرایط تحریمها و محدودیتها و
فشارهایی که وجود دارد .انگیزه
چه بود؟

ما بر اس��اس دعوت مقام��ات محلی
بهوی��ژه نماین��ده محت��رم مجل��س
آقای حس��نپور که خیلی ما را برای
معرف��ی ظرفیته��ای ای��ن اس��تان
تش��ویق کردند ،بهس��یرجان آمدیم.
پ��س از مذاک��رات اولیه ب��ا نماینده

ل
عم
فراخوانتجدیدمناقصه ومییکمرحلهایتهیهمصا حو
م سط
ش
شه
اجرایجدولگذاری عارب ح ر ماره8سال1398

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (شرح مختصر :تهیه مصالح و اجرای جدولگذاری معابر سطح
شهر شماره  ) 8به شماره  2098005674000077را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیه مراحل
برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصهگران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات
الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت
قبلی ،مراحل ثبتنام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  1398/8/11میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  18روز چهارشنبه تاریخ 1398/8/22
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت  19روز یکشنبه تاریخ 1398/9/3
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  14:40روز دوشنبه تاریخ 1398/9/4

اطالعات تماس دستگاه مناقصهگذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها:
الف :آدرس :سیرجان ،میدان انقالب ،شهرداری مرکزی امور قراردادها تلفن034-41325077 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس021 -41934 :
دفتر ثبتنام 88969737 :و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

ل
عم
فراخوانمناقصه ومییکمرحلهایتهیهمصا حو
اجرایساختقبورآمادهبهشترضا(ع)

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (شرح مختصر :تهیه مصالح و اجرای ساخت قبور آماده بهشت رضا
(ع)) به شماره  2098005674000074را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه
از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصهگران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
(ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل
ثبتنام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  1398/8/11میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  18روز سهشنبه تاریخ 1398/8/21
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت  19روز شنبه تاریخ 1398/9/2
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  14:40روز یکشنبه تاریخ 1398/9/3

اطالعات تماس دستگاه مناقصهگذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها:
الف :آدرس :سیرجان ،میدان انقالب ،شهرداری مرکزی امور قراردادها تلفن034-41325077 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934
دفتر ثبتنام 88969737 :و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

شهرس��تان ،در خصوص پیگیری این
س��فر تصمیمگیری ش��د و ما هم به
سفیران و س��فارتخانههای مختلف
اطالعرس��انی کردیمُ ،سفَرا هم اعالم
آمادگی کردند و مش��تاق نشان دادند
که با توجه به این تعریفها به منطقه
بیایند و از نزدی��ک اینجا را ببینند و
با شرایط صنعتی ،فرهنگی و صادراتی
این استان و شهر شما آشنا شوند.
چه تعداداز س�فرا در این سفر
حضور دارند؟
در مجم��وع  15س��فارتخانه اعالم
آمادگی کردن��د و نهایتا یک تیم 25
نفره برای ارزیابیهای سرمایهگذاری
و گردشگری به سیرجان آمدند.
آنچه دیدید با آنچه گفته شده
بود از نظر شما همخوانی داشت؟
برخی از خارجیه��ا بعد از حضور در
ایران و بازدید از امکانات ،پتانسیلها
و تجهیزات ،باور نمیکنند این کشور
بیش از س��ه دهه تح��ت تحریمها و
فش��ارهای س��نگین بیگان��گان بوده.
اینج��ا هم وقتی آمدند و این ش��ور و
نش��اط را در مردم دیدند و این همه
پتانس��یل اقتص��ادی و فرهنگ��ی را
مش��اهده کردند برایش��ان باورپذیر
نبود که مردم یک شهر کویری دور از
پایتخت با وجود فش��ارهای اقتصادی

این همه رونق تولید و تنوع فرهنگی
داشته باشند.
انع�کاس ای�ن روی�داد در
کش�ورهای محل مأموریت سفرا
چگونه است و آیا اصوالً این سفر
در زمین�هی تقویت و اس�تحکام
زیربناه�ای اقتصادی شهرس�تان
و اس�تان ،انع�کاس و بازخ�ورد
مناس�بی در کشورهای اروپایی و
آفریقایی خواهد داشت؟
بل��ه م��ا از آوردن این س��فرا ،رایزنان
و تی��م هم��راه آن��ان توق��ع داری��م
که ب��ه نتای��ج اساس��ی در خصوص
سرمایهگذاریهای بلندمدت برسند و
متوجه ش��وند که محیطها و مناطق
این چنینی ظرفی��ت خوبی برای کار
دارن��د .امیدمان بر این اس��ت که به
کش��ورهای خودشان گزارش دهند و
در آینده منتظر هستیم تا نتیجهاش
را مردم بهطور ملموس ببینند.
چگونه؟
ببینی��د ،نق��ش صادرکنن��دگان و
بازاریابه��ا بس��یار مهم اس��ت .باید
بتوانی��م فعاالن اقتصادی این حوزهها
را ب��رای حض��ور در بازارهای جهانی
حمای��ت کنی��م .ب��رای ص��ادرات به
کش��ورهای غرب��ی ،بازاریابه��ا ب��ا
تکنیکه��ای حرفهایت��ری باید وارد

ضم�ن تقدیر و تش�کر از کلیه س�روران
گرانقدر ،دوستان و آشنایان که در مراسم
تشییع ،تدفین و ترحیم
جوان ناکام

مرحوم

شرکت و ابراز همدردی نمودند
به اطالع میرساند.

آن مرحوم روز پنجش�نبه و جمعه  16و  17آبان ماه در جوار
آرام�گاه ابدیش برگزار میگردد .س�اعت حرکت 2:30 :روز
پنجش�نبه از مقابل مس�جد ابوالفضل (ع) واق�ع در خیابان
ابوریحان ،فرعی ش�هید نادری ،روبروی دبیرستان دخترانه
شاهد به سمت آرامستان

خانواده

میدان ش��وند .در خص��وص صادرات
ب��ه کش��ورهای غرب��ی ،فرصتهای
بیش��ماری اینج��ا وج��ود دارد،
علیرغم همه مش��کالتی ک��ه داریم،
در این کش��ورها باید برای کاالهایی
مث��ل پس��ته و صنایعدس��تی ش��ما
کوششهای پُردامنهتر و سنجیدهتری
انجام داد .من معتقدم که شهرس��تان
س��یرجان میتواند بهخوبی کاالهای
خود را در بازارهای جهانی عرضه کند
و امیدواریم س��ازمانهای بازاریابی و
صادراتی در این منطقه تشکیل شود
تا بتوانن��د پلهای متع��دد ارتباطی
بین این منطقه با سراس��ر دنیا ایجاد
کرده و شاهد افزایش صادرات از این
منطقه باشیم.
پیش�نهاد مش�خص خودت�ان

ضمن تقدیر و تشکر از کلیه سروران
گرانقدر ،دوستان
و آش�نایان ک�ه در مراس�م تش�ییع،
تدفین و ترحیم

سعید کورکی

مراسم اولین سالگرد

| عکس :مجید شبستری |

در حاش��یه س��فر دیپلماته��ای خارج��ی به
سیرجان با نماینده مردم سیرجان و بردسیر در
مجلس گفتگوی کوتاهی انجام دادیم که وی با
تش��کر از حضور فعال خبرنگاران در برنامههای
دوروزه س��فر دیپلماتها گفت :س��ال گذش��ته
پیشنهاد این سفر را با وزیر خارجه مطرح کردم.
معموالً با اینگونه س��فرها بنا به دالیل امنیتی
موافقت نمیشد اما با پیگیری جدی که داشتیم
و دالیلی که آوردیم س��رانجام موافقت شد .وی
اف��زود :از آن پ��س بیش از چندی��ن ماه رایزنی
جدی ب��رای چگونگی اجرای آن انجام ش��د تا
جاییکه جلسات مختلف و متعددی با مسئوالن
وزارت خارجه برگزار کردیم .حس��نپور با تقدیر
از مس��ئوالن وزارت خارجه و به خصوص دکتر
انصاری معاون وزیر که در این سفر شخصاً حضور
داش��ت گفت :از اس��تاندار کرمان جناب دکتر
فدایی ،نماینده ایشان جناب علویان و سرپرست
فرمانداری سیرجان جناب محمودآبادی و بقیه
مسئوالن سپاس��گزارم که در اجرای خوب سفر
نهایت همراهی را در بحثهای اجرایی و امنیتی
آن داش��تند و برنامهها به لطف خدا یکی پس از
دیگری به خوبی اجرا ش��د .شهباز حسنپور در
اهداف این سفر افزود :با توجه به نوع برنامههایی
که اجرا ش��د ما به دیپلماتهای خارجی این را
س��عی کردیم منتقل کنیم که رش��د تولیدات
صنعت��ی و معدنی باعث نش��ده م��ا از کارکرد
خانوادهها و صنایع دستیشان از جمله فرش که
بازار خوبی در جهان دارد غافل بشویم چرا که اگر
مردان سیرجانی در حوزههای معدنکاری تالش

میکنند خانوادههایشان در گلیمبافی ،قالیبافی
وصنایع دستی همزمان فعال هستند و مشارکت
زنان در فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی نشان
دهنده حضور مشترک زنان و مردان در بازار کار
در ایران است.
نماین��ده مردم در مجلس گفت :همانطور که در
جمع سفرا و مس��ئولین و مردم حاضر در سالن
دانش��گاه پیام نور هم گفتم س��یرجان با 1000
کیلومتر فاصله از پایتخت کش��ور ،با فرصتهای
طالیی ،و اس��تعدادهای درخش��ان ،ش��هری با
اسطورههای باس��تانی تاریخ ساز در مسیر جاده
باس��تانی ابریش��م و مردمانی تمدن س��از است.
شهری که هنر ،فرهنگ ،صنعت و رسانه را یکجا
باه��م دارد و در کن��ار آن ویژگیهای فرهنگی و
مذهبی مردمانش آن را به «دارالحسین » تبدیل
کرده است .آنجا بیتعارف گفتم در کنار همهی
س��ختیهایی که مردم دارند ام��ا در طول تاریخ
مبارزان بیباکی در مواجهه با دش��منان متجاوز
بودهاند وبه هیچ بیگان��ه متجاوزی اجازه تعدی
به خاک کشورش��ان ندادند و در این راه هزاران
جانباز و صدها ش��هید قربانی دفاع از وطنش��ان
در همین ش��هر داریم که وجودشان مایه افتخار
است .موقعیت گذرگاهی سیرجان موقعیت ممتاز
و بینظیریس��ت و این شهر یکی از چهار راههای
اصلی شمال به جنوب و شرق به غرب را در خود
دارد وکمت��ر ش��هری از این مزیته��ا برخوردار
اس��ت .ما در س��الهای اخی��ر در کن��ار اینها
رش��د چش��مگیری در تربیت نیروی متخصص
دانش��گاهی با  7دانشگاه کوچک و بزرگ معتبر
داش��تهایم .حس��نپور گفت :گرچه س��یرجان
شهریس��ت در دل کویر و درگیر با مش��کل کم
آبی اما این مش��کل با لطف خدا امیدواریم حل
ش��ود و رش��د همه جانبهای در همهی بخشها
داشته باشیم .ما خوشبختانه از بزرگترین ذخیره
معادن س��نگآهن برخورداریم و با این وجود به
جای خام فروش��ی در چند سال اخیرکاری شده
که فاصله تولید سنگ آهن تا تبدیل آن به گندله
و فوالد  500متر راه بیش��تر نیست و این یعنی
ی��ک تحول صنعتی در منطق��ه آن هم در زمان
تحریم و فشارهای اقتصادی قابل توجه است.

سیرجان میتواند
به خوبی کاالهای خود را
در بازارهای جهانی عرضه کند

منصور خدادوست

(پدر بزرگوار آقایان رضا و محمد خدادوست)

ش�رکت و اب�راز محب�ت نمودهان�د به اطالع میرس�انیم
مراس�م چهلم ایش�ان روز پنجش�نبه  98/8/16ساعت
 3/30در ج�وار آرامگاه ابدیش برگ�زار می گردد ،حضور
شما را ارج مینهیم.

خانواده

گه م قص عم
م
ع
س
ه
آ ی نا ه و ید یاریرو تای زتآباد
بخش مرکزی سیرجان

(نوبت اول)

دهیاری روستای عزتآباد در نظر دارد مصوبه شماره  117شورای اسالمی روستای عزتآباد اجرای پروژه ذیل را از طریق
مناقصه عمومی به پیمانکار واجدشرایط راهسازی دارای رتبهبندی از معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی کشور واگذار نماید.
لذا از کلیه شرکتهای دارای صالحیت دعوت به عمل میآید جهت دریافت اسناد مناقصه به بخشداری مرکزی
سیرجان مراجعه نمایند .دهیاری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است .سایر اطالعات و جزئیات مربوط به قرارداد
در اسناد مربوطه میباشد .سپرده شرکت در مناقصه بایستی به صورت واریز به حساب ذیل نزد پست بانک بنام
دهیاری عزتآباد یا به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر باشد .در صورتیکه برندگان اول تا سوم مناقصه حاضر به
انعقاد قرارداد نباشند تضمین شرکت در مناقصه آنها به ترتیب به نفع دهیاری ضبط خواهد شد .ضمن ًا در صورت
اخذ قیر رایگان از بنیاد مسکن مبلغ قیر از قرارداد کسر میگردد .هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه میباشد.

تلفن( 09132470549 :پورخسروانی)42374333 -

چیست؟
من در سمتها و مناصب مختلفی که
تاکنون داشتهام ،به کشورهای زیادی
سفر کردهام و با توجه به بازدیدهایی
ک��ه ام��روز از ای��ن منطقه داش��تم،
معتق��دم که شهرس��تان س��یرجان
میتوان��د به خوبی کااله��ای خود را

در بازاره��ای جهان��ی عرض��ه کند و
امیدواری��م س��ازمانهای بازاریابی و
صادراتی در این منطقه تشکیل شوند
تا بتوانند پل ارتباطی بین این منطقه
با سراس��ر دنیا ایجاد کرده و ش��اهد
افزایش صادرات از این منطقه باشیم.
واکن�ش دیپلماتهای خارجی

سفیرانگلیس
در بازگشت از سیرجان
چه گفت

را چگونه دیدید؟
برخی از خارجیه��ا بعد از حضور در
ایران و بازدید از امکانات ،پتانسیلها
و تجهیزات ،باور نمیکنند این کشور
بیش از س��ه دهه تح��ت تحریمها و
فش��ارهای س��نگین بیگان��گان بوده.
اینج��ا هم وقتی آمدند و این ش��ور و

یک��ی از چهره های بنام در جمع دیپلم��ات های حاضر در
س��فر سیرجان که به اتفاق همس��رش به سیرجان آمده بود
«راب مک ایر» سفیر انگلیس بود که در بازگشت از سیرجان
در توییتر خود به صورت کوتاه نوش��ت« :در ش��هر بس��یار
جذاب سیرجان؛ نه تنها برداشت شگفت انگیز پسته و خانه
گلیم بلکه بزرگترین معدن س��نگ آه��ن خاورمیانه نیز در
همینجاست .از میزبانان سیرجانی نهایت سپاس و قدردانی

نش��اط را در مردم دیدند و این همه
پتانس��یل اقتص��ادی و فرهنگ��ی را
مش��اهده کردند برایش��ان باورپذیر
نیس��ت مردم یک شهر کویری دور از
پایتخت با وجود فش��ارهای اقتصادی
دش��من این همه رونق تولید و تنوع
فرهنگی دارند.

را دارم » .این چهره دیپلماتیک ویكا خومال ،س��فیرآفریقای
جنوبی نیز در حاش��یه بازدیدهای خود در سیرجان مطلبی
خط��اب به خبرنگار نگارس��تان که از او راجع به این س��فر
سوال کرده بود پاسخ دادکه ترجمه آن این است« :این سفر
برای من مملو از اطالعات مثبت از آداب و رس��وم ،فرهنگ،
هنر و فعالیتهای اقتصادی در ش��هر شما بود .شما مردمان
چیرهدستی در کشاورزی ،گلیمبافی و صنعت و معدن دارید».

بدنسازی و پرورش اندام فلکس
ارائه برنامههای تخصصی ورزشی و غذایی

مربی :مهدی شول

قهرمان آسیا و کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی
خيابان ولی عصر سالن امام علی 09129152659

گه
آ ي مزايده شماره ( 91نوبت دوم)

موضوع  :فروش تجهیزات خط سنگ شکن و ماسهشویی واقع در مجتمع مس سرچشمه

شـركت ملـی صنايع مس ايران در نظر دارد ،تجهيزات خط سـنگ شـكن و ماسهشـويی

واقع در مجتمع مس سرچشـمه را از طريق مزايده عمومی به فروش برسـاند .جهت كسب
اطالعات بيشـتر به سـايتهای رسـمی شـركت بـه آدرسWWW.NICICO.COM :
 Sarcheshmeh.NICICO.COMمراجعه شود.

روابط عمومی شركت ملی صنايع مس ايران

عم
آگهي مناقصه ومي تجديد شده (نوبت دوم) شماره /98/7ع

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد " تأمين قطعات ،بهينه سازي  ،بهبود و راهاندازي
سيستم اعالم و اطفاء حريق موجود دركارخانه گندله سازي شماره  " 1خود را از طريق برگزاري مناقصه
عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد .لذا كليه متقاضيان ميتوانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس
الكترونيكي  WWW.GEG.IRمراجعه و اسناد مذكور را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان از
قسمت تأمين كنندگان و مشتريان  -مناقصه ها دانلود نمايند  .مهلت تحويل پاكات ساعت  9الي  14روز شنبه
مــورخ  98/8/25در محــل دفتركميسيون معـامالت مجتمع و يا دبيرخانه دفتر مركزی تهران مي باشد.
ضمن ًا بازديد از محل اجراي پروژه روز شنبه مورخ  98/8/18براي متقاضيان بالمانع ميباشد .شركت معدني و
صنعتي گلگهر در قبول و يا رد هر يك از پيشنهادات مختار ميباشد.

مديريت قراردادها و معامالت
شركت معدني و صنعتي گل گهر

 شماره 1196
 شنبه  11آبان 1398

5

خبر

مشاور استاندار از برخی دستاوردهای سفر دیپلماتها خبر داد:

امضای تفاهم نامههای
اقتصادی در تهران

مشاور استاندار کرمان درحاشیه سفر سفرای
کش��ورهای خارجی به س��یرجان با تقدیر از
نماین��ده شهرس��تان برای زمینهس��ازی این
س��فر گفت :به اعتق��اد من یک��ی از بهترین
برنامههای��ی که میش��د با آن پتانس��یلها و
ظرفیتهای س��یرجان را معرفی کرد اجرای
همین برنامه بود.
مهن��دس عل��ی علوی��ان نماینده اس��تاندار
و مس��ئول هماهنگ��ی س��فر س��فرا و
رایزنه��ای اقتصادی به س��یرجان که خود
از دس��تاندرکاران اجرای��ی این س��فر بود
در پاس��خ این س��ؤال که ای��ن برنامه از چه
زمانی و چگونه استارت خورد گفت :از سال
گذش��ته با پیشنهاد و مکاتبه آقای حسنپور
با شخص دکتر ظریف وزیر امور خارجه این
برنامه کلید خورد و پس از جلسات مختلف
و رایزنیه��ای متعدد موض��وع در این ماهها
جدی شد تا اینکه در دو ماه گذشته اجرای
ّ
آن در دس��تور کار قرار گرف��ت و موضوع از
طری��ق دکتر انصاری مع��اون اقتصادی وزیر
دنبال ش��د تا اینکه ص��ورت اجرایی به خود
گرف��ت که ج��ا دارد از مس��اعدت این مقام
وزارت خارجه تش��کر کنم .علویان با اش��اره
ب��ه جزئیات ای��ن دعوت گفت :پ��س از این
هماهنگیه��ا ک��ه بخش��ی از آن ب��ه عهده
بن��ده قرار گرف��ت دعوتنامههایی با امضای
نماین��ده س��یرجان و اس��تاندار کرم��ان به

س��فارتخانههای مختلف ارسال شد که در
ن��گاه اول با توجه به تحریمها و فش��ارهای
آمری��کا ب��ه کش��ورها از انج��ام آن خیل��ی
خوش��بین نبودی��م ولی با ای��ن وجود از آن
استقبال شد.
وی در پاس��خ این س��ؤال که آیا نمونه این
س��فر در ش��هرهای دیگر هم ب��وده یا خیر
گفت :در کمتر شهرهایی چنین برنامههایی
اجرا شده و اگر هم در مواردی شده حسب
اطالع حداکثر  8تا  10کشور بیشتر شرکت
نداشتهاند اما اینجا خوشبختانه از  17کشور
مهمان داشتیم .وی هدف از اجرای این سفر
را شناخت پتانسیلها و ظرفیتهای موجود
دانس��ت و گفت :استان کرمان و شهرستان
س��یرجان از ظرفیتهای باالی��ی در تولید
س��نگآهن ،فوالد ،پس��ته ،ف��رش ،صنایع
دس��تی و گردش��گری برخوردار شده است
و نیاز بود این ظرفیتها شناس��انده ش��ود.
مشاور اس��تاندار کرمان در پاسخ این سؤال
خبرنگار ما که برداش��ت سفرای خارجی از
این س��فر چه بود و چه چیز بیش��تر توجه
آنه��ا را جلب کرد گفت :آنها صحنههایی
در این سفر دیدند که برایشان خیلی جالب
و غیرقاب��ل باور بود .یک��ی مهمان نوازی و
اس��تقبال خوب مردم ش��هراز آنها و دوم
وج��ود صنعت گلیم با این ش��کل که برای
آنها خیلی جالب بود .بحث رش��د صنعت
فوالد و تولید س��نگ آهن به این وس��عت
در یک ش��هر کویری در اظهاراتشان قابل
توجه بود.
مهن��دس علوی��ان در پایان با تأکی��د بر این
جمله که قدر نماینده شهرتان را بدانید گفت:
این س��فر دس��تآوردهای زیادی انش��اءا...
خواهد داش��ت و جدای از شناخت خارجیها
از ظرفیتهای اقتصادی و فرهنگی س��یرجان
برای مبادالت تجاری ،با توجه به صحبتهای
انجام شده قرار شد در برگشت تفاهمنامههای
مختلفی در تهران با نمایندگان برخی کشورها
امضاش��ود ک��ه خود باعث رش��د اقتصادی و
اجتماعی منطقه خواهد شد.

آگهي تجديد مزايده فروش تعداد  4دست گاه خوردوي سواري

گ
گه
شركت توسعه عمران و مدرييت م طنقه ل ر

شركت توسعه ،عمران و مديريت منطقه گل گهر در نظر دارد تعداد  4دستگاه خودروي
سواري كاركرده خود را به شرح ذيل از طريق مزايده عمومي به فروش برساند ،لذا از
متقاضيان دعوت به عمل مي آيد جهت اخذ اسناد مزايده از تاريخ  1398 /08/12به سايت
اين شركت به آدرس  www.geg-area.comمراجعه نمايند .
 _ 1آخرين مهلت دريافت اسناد مزايده از سايت ،ساعت 15:مورخ 1398 /08/16
 _ 2آخرين زمان ارائه پاكت ها و پيشنهادات ساعت 15:مورخ 1398 /08/19
 _ 3شركت در قبول يا رد پيشنهادات مختار است .
 _ 4مبلغ سپرده شركت در مزايده :به مبلغ  5درصد قيمت پيشنهادي هر دستگاه مي باشد .
 - 5هزينه درج آگهي به عهده ي برنده مزايده مي باشد.
_ 6كليه مشخصات الزم در اسناد مزايده ذكر گرديده است.
 _ 7تاريخ بازديد از خودروها 1398 /08/18 :
 - 8شركت در مزايده براي يك يا كليه ماشين آالت مجاز مي باشد.

 - 9موضوعات مزایده :
سال ساخت 1397

دو دستگاه كاپرا

سال ساخت 1395

دو دستگاه ريچ

 -10محل تحويل اسناد ،پيشنهادات وبازديد  :سيرجان_كيلومتر  50جاده محور سيرجان _شيراز
شركت معدني وصنعتي گل گهر _ساختمان هاي هلدينگ مستقر در تپه ،بلوك ( 5شركت توسعه،
عمران و مديريت منطقه گل گهر)

تلفن جهت هر نوع هماهنگي 09131420642 :

