
 ��� و�� �� ���� �����ی؛ ��و���� ����� د���ره ���م ������

�� ��ی ��ا�� ��� ����� �� ا���ب ����؟ ��

۳۶۳۷ -I SSN۱۷۳۵ :����     
     �����ه ا��ع ر���� : 

www.j a m e j a m o n l i n e .ir  
www.j a m e j a m d a i l y .ir

     ��� ا����و����:
info@jamejamOnline.ir

 : ��� ا����ل ���ــ� �وز
ا��م ��دق  (ع) : ���� �� �� �� ���� 

��� ���د: ��� ���� در د��، ا��ازه دا�ی 

���� در ز������ و ��د���ی �� ����ا�ی. 

او��ت ����: 

���ی وا��: 
��� در دل ���� و ��ر از د�� ر��

دو���ن د��� �� ��ر از د�� ر��

ا��وز در �����:

��ز ����ی ��ا�� ار�� �����ی ا����
 ���� �� �����ه ������ در ��� 

������ ���� ���� ��ی ��ا�� ��� ( ۱۳۴۹) 
 ���� ��ن ا��ف ����� و ���� �������

در �� ���� ���� ��ز��ن ������� ��� در 
���ان ( ۱۳۶۰ ش) 

 در���� آ�� ا... ��� ����� ( ۱۳۸۴ ش) 
در���� ����ه ����ی، ������ �����، ����� و 

�������ن (۱۳۹۶ش)

�ــ�� را �����ــ� داده ا�ــ�، ا�ــ� �����ــ� و راه 
���ده ا�ــ�، ا�ــ� را�����ــ� �����ــ� و ����ــ� �ــ� 

��ش ��ن ���� ا��، ا�� ������.

��� ا�����   :۱۵۷ ����
اذان ���: ۱۲/۱۸                         ��وب آ���ب: ۱۷/۳۹

اذان ���ب: ۱۷/۵۸                     ���� �� ����: ۲۳/۳۶

اذان ��� (��دا): ۵/۳۳      ���ع ��ر���(��دا): ۶/۵۸

، ���ره ۱۲۹ ���ان، ���ار ���دا��د، ��� ���� ا�����

دور��ــــــــ�ر ������ــــــ�: ۲۳۰۰۴۴۳۳ ���ـــــــ�: ۰۲۱-۲۳۰۰۴۰۰۰  

�ــ��ــ�ـــــ�ــ�:۱۹۱۱۶۱۸۴۱۳ �ــ�ز�ـــ�ن �ــ���ــ�:  ۶۱۹۳۳۱۱۵  

��ـــــ� ��: ۴۹۱۰۵۰۰۰ ��ز��ن آ ا�ـــــ�ر �������:  ۶۱۹۳۳۱۱۵  

���� �ــ��ــ�: ۲۳۰۰۴۴۴۴ �ــ�ــ�ره �ــ�ــ��ــ�: ۳۰۰۰۱۱۲۴۰   

ــ� �وز�ــــــــــــ��ــــــــــــ� �ــــــ�م �ــــــ� ــ ــ ــ�� ــ ــ ـــ ــ ــ ــ� ــ ــ ــ�� ــ ــ �ـــــــــــــــ�پ: �

ــ�  ــ ــ ــ ــ�ی �����ـ ــ ــ ــ ــ�ول: ��ـ ــ ــ ــ ــ� ��ـ ــ ــ ــ ــ��� ا��ان    ���ـ ــ ــ ــ ــ��ی ا�ـ ــ ــ ــ ــ���ی ���ـ ــ ــ ــ ــ�ز��ن ��او�ـ ــ ــ ــ : �ـ ــ�ز ــ ــ ــ ــ�ان    ���� ا���ـ ــ ــ ــ ــ� ا�ـــ ــ ــ ــ ــ��� ��ـ ــ ــ ــ ــ�، ا���ـــ ــ ــ ــ ــ��� �����ـ ــ ــ ــ  �وز�ـــ

و����
آب و �ــــــ�ای 

ا��وز

Tuesday - February 8,  2022 | ۶۱۵۱ �ـ��ره   - دوم  و  ���ـ�  �ـ�ل   | ���ـ�   ۲۰ | ۱۴۴۳ ر�ـ�   ۶ | ۱۴۰۰ ���ـ�   ۱۹ �� �ـ��� 

ــ�ای �ــ�ــ� �ــ� �ــ�ــ� «������  ــ �
��ران ������� 

�وز���� ���ر

ا�� ���» �� ���� ���ی ا�� �� �� 
��د���� دارد، ���� ����� ��� از آزاد�� 
و ا����� ��دن، �� د��. ���ی �� از 
��� �� �� ا�� از ����� و ���د ��ای 
����زه و ا�� �� ا���ن دارد در ����زه �� ا����اد، ���� ��ی. 
�� ���ص از ز���� �� ا�� ��� را ����د ��ا�� و در ����اژ ���� 
���ن �� ����� ����د ������� ��� ��. ����� �� ��� 
از ����� ��ی ا��� آن، �� ����ز (��ا��ز ������ن) ��د. 
��دی �� ���� و ا����� ����زان آن ��ل ��؛ ���� و ���� 
��������، ���ب ��ان و آزاده �� و��� �� ���� ��� ���ه ��د، 
����� در ��ن دا��. ��� ا���� �� ���� را�ی �� ���م ������� 
خ داده  ��د �� �� ���م ������ ���ت دارد و در ��ل ۴۹ �
ا�ــ�. ز���� �� ����زان ���� �� ���ش �� دا����، �� 
������� در ������ ���� ��د��، ��� �� ���� ������� 
ا�� ���� آز ا��� ���� و ���� د����� ����. ا���ز ���ی ا�� 
خ داده، در ۵۱ ��ل ���. �� ���� �����ی،  �� ���م ������ �

��و���� �� ���� ��م �� از ا�� ���م ��ای ��ن �����.

���� ���ات ����� ����
ا�� ��و���� ا���� ا�� �� ���� ���ن �� و ��� ������ 
ا�� ��� �� ����د آن را ��ا��ه، ����ط �� ���م ������ 
ا�� را ��رد ��د�� ��ار ��  د�� و �� ����: «��� ���ی در 
ا�� ��ره ����د ����. ا�� �� ا������ ���� ����ی ��ده 
�� �� ا�� ��وه در ار���ط ��ده و ���ن ا�� �� ���� ��ده �� 
آ��� را �� داده �� ��ارش ��ه ا�� ��ز �� در ا�� ����� و��د 
��ارد. ���� ا��� ����� را وا���� �� ا�� ��وه �� دا��� �� آن 

�� ���� ����. ���� ��� �� وا����� �� ����  ��ی ��ا�� 
��� را ا���ر ���د و در داد���� �� ��� �� �� آ��� وا���� 
ا��، ������ ��د �� ا�ــ�ام �� ��. آدم ����ر ����ادی 
�� ا���رش در �����ت ����� �� ��. ���� ������ان و 
���������� �� ��� د���ره آ��� و وا����� ��ن �� ا�� ��وه 
���� �� ��د، ����� ���� و ���ی ����� ���ه ا��. 
آ��ی ����د��د�ی دو��� ���ب د���ره ���� ��ی ��ا�� ��� 
خ  ����� �� در آ��� �����ات ��ب و ����� ارا�� داده. ��
����ار ��� ���ب �� را ��ا��ه و ���� �� ا�� ����زه ������� 

در ا�� ���ب �� ��� ���ه ا��.»

۵۰ ��� ���د�� 
«د��ــ�ره ���� ��ی ��ا�� ��� ��ف و ���� ���د ا�� ا�� 
ا�� �� �� ����� ا�� ��وه، آ��ز�� ���� ��ی ������� ��د �� 
���� ���ل ����، �� ��� ���� �� ا�� �� آ�� ا�� ���� ��ی 
������� در آن ز��ن در�� ��ده �� �� �� ��ی ��� ��ده 
ا��. ��� ا�� ��وه، ���� ���� ��ده �� ������� ��ده، 
ر��� ��� د��ا�ی و ��و�� ���� ��ده ا��،  ��ا���ن ا��م 
�� �ــ�ــ��رات ������� دا�ــ�ــ� ا�ــ�. �� ��� ��ان ��� �� 
��ــ�دی   ����� ����  ��ی ������� ���� ��ی ��ا�� ���، 
، �ــ�دم ا�ــ�ان و ����  در ����زات �ــ�دم دا���. از ��ی د���
����ات ا����� آ��� ����� ��د و ����� از ��و�� �� ����ات 
 ����� �� ��ر������ و ������� دا��� ا��، ا�����ل 
��� ��د��. ا�� را �� ا���� ��� �� ���م ������� ���� ���� 
آ��ده ��دن ���� و ��دم ا��ان در آن ��ل �� �� ��� از ��� و 
ا�����ر ���� ��د�� و دو�� دا���� ���� ��ه �����ن 
��د ا�� ��ن ��د و ��ز��ان ��ن �� ��ای ��ن ��� ��د و 

�� ��� داد�� �� وارد ���م ���� ���� �� ���� ��ن ��� 
از ���� ��ی آن ��د. آن ��ر �� �� ا�ن �� ����� �� ا�� ��وه 
��ا��ی ��د�� و در ا���ن ��ی ����� ��� �����ن، ا����ن، 
���ر���س، ����، ���ان و... ���� دا���� و �� �� در ار���ط 
��د��، ا����ه ا��. ��� ا�� �� �� ����� در ���م ������ 
۵۰ ��� ���ر دا���� �ــ� ا�ــ�اق ا�ــ�. ��� در آن د�ره �� 
و�ــ�د �ــ�واك �� ��ا����� ۵۰ ��� �� �� در ار���ط ����� و 
���م ������� ��� �����؟ آ����� در ��واك ۱۰ �����ر 
دا�� �� �� ���و��ی ا����� آ��زش �� داد��. ����د و د��� 
����� ��ی ا������ د��� از ��واك ����� �� ��د��. ���� 
����ر ����ده ای ��د �� �� ����� را ������� و د����� 
�� ��د و ��ده ا������� ا�� ا�� ���ر ���� �� ��و�� ����� 
����  ��ی ��ا�� ��� در �����ی ����� آدم دا�� و ا���� 
�� �� در ار���ط ��د��. ���� ���� ���� ا�� ��� ��� ����. 
در �����ی ����� آدم  ���� �� ا�� ��ا�� �� ���ل ��د�� 
ا�� ا�� �� آ��� ��������� �� �� در ار���ط ����� و ����زه 
������� ��� د���، ���� ا�� و ���ی �� و��د ��ارد. 
��وه ��ی ����ز ا�� ��� ��ا����� ���� دا��� �����، ���ا 
 ، ا�� ���� ر����ی �� ��د��، �� د�����ی او��� �� دو��� ���

���� ���� �� �� �� ر��.»

ا���ق ������
«از ��ل ۴۲، ا����اد در ا��ان ���د �� و اوا�� د�� ۴۰ ��د �� 
��وه ��ی �� �� ��ا�� ��ی ��ر������، ����زات ��د را 
���ع ��د��. در ���� ����� ����ن و ����د ا���زاده ���ل 
��د�� و در ���ان ���ن ���� �� ����� �� ��ب ��ده ��د. ��ل 
۴۹ ا���� �� �� ���� ���� و �� ا�� ����� ر����� �� ��� ��ا��� 

��� د�ر �� ��� ���� و ��ف ��ی �و�����ا�� �����. ���� 
آ��� �� �����ی ����� ��� ����� و ����س ر���� و  از 
������ ا�� ����� را ا������ ��د��. ��و�� �� �� ��ه ��ی 
���ل �� ر���� و ����ا�� ����� �� داد�� �� ��� از آ��� 
���� ا��ف ��د �� ��� �� ���ل ���ر ر�� و ��  ��ا�� 
���م ��ی د����� را ��� د�ــ�. ���ن ���� در ���� د�ره 
د����� ��. ���س ��ر�� ا���� �� ��� ����زه ������� در 
���ل ���ر ا���د ا�� �� ا���� ���ز دا�� و �� ���س ������ی 
از ��ب ��ده وارد ��ا��ه ��، ���� از ا�� �� او �� ��واك در 
ار���ط ��د. ا�� ���� ��ی ��ا�� ��� �� آ��زش ��ی ����� 
را از ������� �� ��د ����� ��د��، �� دا����� ����� ���� 
���� �� ��واك د�� آ��� را ���ا�� و ��� ������. آ��� �� ا���� 
���ز دا���� و از ���� ��اق �� ������ ر����. از راه اردن، 
��اق و ������ ا���� وارد ��ده و �� ���ان آ�رد��. در �����ر 

۴۹ ���� ا��ف ����� ������ را ����� ����زه ������� 
����� داد و ۱۳ ��� �� ا�� ����� ر���� �� �����ت را ���ع 
����. �� �� �����ه در ������ �� ���� ��د�� و ا����  
��دا���� ا�� ���� ��ن در �����ن �� ر��. �ــ�واك آ��� را 
���ف ��د و ا�� ��وه دو ��ز در ���� ����� و ���� ������ 
و  �����ه ����. ���� از آ��� ���� و ���� �� د����� ����. 
در ا�� �����ت ار��، ژا��ار��ی و ��واك ���� دا��. ��� 
از ���م ������، ���� از ا���ی ���� ��ی ��ا�� ��� ��ز�� 
���� ��ی ������� را ادا�� داد�� �� ���� ���� از ���� 
و ���ر آدم ��ی رده ���ی ������� ��د. ��واك ا�� ����� آ��� 
را د����� و در ���  ��ی ا��� ا��ام ��د. ���� را �� �� ز��ان 
ا��ا��. ��ل ۵۷ �� ا���ب ����ز �� ا�� ا�� ��وه در ���د �� 
����ن ا���ب �ــ�ار ����، ��ا���  ���� دا�ــ� �� �� ا�� 

ا���ب ��ز��ر ���د و �� ���ر �� ��ا���ب ����� ����.» 
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افتتاح دو طرح کشاورزی در  
شهرستان کرمان، در ایام اهلل دهه فجر 

با حضور معاون استاندار
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سه شنبه 19 بهمن ماه 1400 / 6 رجب  1443 / 8  فوریه 2022  
8 صفحه ایـ  سال یازدهم  شماره 1472   تک شماره 1000 تومان 

سیاسی ، اجتماعی

روزانهم

با حضور ویدئوکنفرانسی رئیس جمهور صورت گرفت:
آغاز عملیات اجرایی  آبرسانی به 669 

روستا در استان کرمان 

8

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 
انتخاب پیمانکار پروژه مرمت و بازسازی خط 

لوله آب بند انحرافی اندوهجرد 
فرآیند شماره 1- 5/الف/400 ) نوبت دوم(

شرکت آب منطقه ای کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار پروژه مرمت و 
بازسازی خط لوله آب بند انحرافی اندوهجرد به شماره 1-8/الف/400 را از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد 
مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ستاد ( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد والزم است 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت 
گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند . تاریخ انتشار مناقصه 

در سامانه تاریخ 1400/11/19 میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 10 مورخ  1400/11/25

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت  10 مورخ 1400/12/7
زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 10:10 مورخ  1400/12/7

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گر جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه 
آدرس: کرمان، خیابان پاسداران، شرکت آب منطقه ای کرمان، ساختمان شماره دو، دفتر 

قراردادها و تلفن 034-32224482 
کرمان  ای  منطقه  آب  پاسداران، شرکت  خیابان  کرمان،  آدرس:  به  الف  های  پاکت  ارائه 

ساختمان شماره یک، طبقه دوم، دبیرخانه محرمانه   دفتر حراست .
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : 

مرکز تماس : 021-41934
دفترثبت نام : 88969737 و 85193768                                                           م/الف 1274035
روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان

فراخوان مناقصه عمومی شماره 
 114/الف/11- 1400 م 

شرکت آب و فاضالب استان کرمان در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل :
موضوع : مخزن 300 مترمکعبی کنگری رابر را با برآورد : 6/524/756/356 ریال و مبلغ 

تضمین فرایند ارجاع کار 326/300/000 ریال به شماره فراخوان : 2000005963000165 
از محل اعتبارات عمرانی و با حداقل تعداد شرکت کنندگان 2 نفر را از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. لذا از کلیه شرکت هایی که دارای گواهی صالحیت 
معتبر در رشته آب با حداقل رتبه 5 از ساجات همچنین صالحیت ایمنی )معتبر( صادره از 

اداره کار و تامین رفاه اجتماعی می باشند، دعوت می شود.
کلیه مراحل بر گزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و 
بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس 
www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت 
قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت 

در مناقصه محقق سازند.
 مشخصــات این مناقصــات در ســایت شرکت مهندسی آب و فاضالب به آدرس 

www.abfakerman.ir  موجود میباشد.
تاریخ انتشار مناقصه : روز دوشنبه تاریخ : 1400/11/18  

مهلت دریافت اسناد از سامانه ستاد تا ساعت 19 روز پنج شنبه تاریخ : 1400/11/28  
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد در سامانه : تا ساعت 19 رز دوشنبه تاریخ : 1400/12/9 

تاریخ تحویل ضمانتنامه به دبیرخانه شرکت تا ساعت : 14 روز دوشنبه مورخ : 1400/12/9  
زمان برگزاری مناقصه : ساعت 11.00 روز چهارشنبه تاریخ 1400/12/11  

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد 
مناقصه و ارائه پاکت های الف: آدرس: کرمان - بلوار 22 بهمن - شرکت آب و فاضالب 

استان کرمان دفتر قراردادها و تلفن 03433222282

   آگهی مناقصه عمومی به شماره 1400-14
دستگاه  یک  دارد  نظر  در  عام(  )سهامی  باهنر  شهید  مس  صنایع  شرکت 

کمپرسور به قدرت 315 کیلووات خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی خریداری نماید.
عالقمندان می توانند جهت دریافت اسناد به آدرس ذیل مراجعه و یا اسناد را مستقیما از طریق 
سایت به نشانی www.csp.ir دریافت و پیشنهادات خود را به صورت کتبی در پاکت دربسته 
حداکثر تا ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 1400/12/02 به دبیرخانه شرکت تحویل نموده و رسید 

دریافت کنند.
ا... هاشمی رفسنجانی  بزرگراه آیت  باهنر: کرمان، کیلومتر 12   آدرس مجتمع مس شهید 
)کرمان- باغین( ساختمان اداری، واحد تدارکات - تلفن: 31227150-034 و 034-31227156

افتتاح 359 پروژه مخابراتی در کرمان
صفحه 8

اصــالحیـه
به اطالع متقاضیان شرکت در مزایده خودرو می رساند شماره ثبت مزایده در سامانه ستاد 

مندرج در آگهی مورخ 1400/11/16 و همچنین آگهی نوبت دوم  1000003250000003 می باشد . 
سازمان جهادکشاورزی استان کرمان


	آگهی مناقصه کمپرسور
	آگهی مناقصه کمپرسور2



