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جهت تامین کسری بودجه و از طریق استانداری

می خواستند استادیوم امام علی )ع( را بفروشند
 با ایستادگی مسوولین و حمایت امام جمعه و پیگیری نماینده این برنامه از دستور کار خارج شد
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نماينده محترم مردم شريف سيرجان و 

بردسير در مجلس شوراي اسالمي 

 جناب آاقی 
                   حاج شهباز حسن پور

یادگار  و  اسالميت  عقالنيت،  جمهوریت،  مشورت،  واقعي  نماد  اسالمي  شوراي  مجلـــس  مردمي  نهاد 
بركت  با  وبوم است كه طي چهل سال عمر  این مرز  بنيانگــذار جمهوري اسالمي وشهيدان  ارزشمند 
 جمهوري اسالمي همواره در راس امور از اصول دیني وحقوق مردم دفاع نموده وهمچنان هوشيار و بصير
است  ایستـــاده  قدم  ثابــــت  و  صالبـــت  با  استـــوار،  خویـــش  بدیل  بي  رسالـــــت   بر 
»فرا رسیدن دهم آذرماه روز مجلس شورای اسالمی« روز پاسداشت مجاهدت های روحانی برجسته و 
متعهد به اسالم و ملت، شهيد آیت اهلل سيدحسن مدرس )رضی اهلل عنه( كه ایستادگی او در مقابل رژیم 
فاسد و قلدرمآب زمان به قامت یک كوه استوار بر سر دفاع از اصول دینی و حقوق ملت سبب گردید تا 
امروز مجلس در رأس همه امور قرار گيرد را به جنابعالی و تمامی ادامه دهندگان راه آن عالم فرهيخته 
دوران، نمایندگان محترم خانه ملت و مردم شریف و بصير ایران اسالمی صميمانه تبریک و تهنيت عرض 
می نمایم و از درگاه خداوند متعال مزید توفيقات تان را در راه خدمت به نظام مقدس جمهوری اسالمی 
ایران در ظل توجهات حضرت ولی عصر)عج( و تحت رهبری داهيانه مقام معظم رهبري حضرت آیت اهلل 

العظمي  امام خامنه ای)مد ظله العالی( مسئلت می نمایم.
رضا رسوش نیا - شهردار سیرجان

بسم رب الشهدا و صدیقین
زاده،  فخــری  محســن  دکتـر  شهید  پاسدار  سرتيپ  سردار  ترور 
دانشمند ارشد و برجسته کشورو رئيس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت 
دفاع و پشتيبانی نيروهاي مسلح که به شهادت مظلومانه ايشان منجر شد، 
ايران  علمی  پيشرفت  از  جهانی  استکبار  از وحشت  محکم  ديگری  نشانه 
ملت  خورده  قسم  دشمنان  و  جنايتکاران  حقارت  و  رذالت  نيز  و  اسالمی 
شريف ايران اسالمی است اينجانب شهادت اين دانشمند برجسته انقالبی 
را به پيشگاه حضرت بقية اهلل اعظم ارواحنا الفداء، محضر فرماندهی معظم 
کل قوا،جامعه علمی، مردم شهيدپرور کشورمان، همکاران گرامی ايشان در 
وزارت دفاع وخانواده محترم  اين شهيد گرانقدر، تبريک و تسليت عرض 
نموده و برای آن شهيد عزيز از درگاه خداوند متعال علو درجات و رحمت 

واسعه الهی و برای بازماندگان محترم صبری جميل مسئلت می نمايم.

دوست گرامی؛

انتصاب به جا و شايسته جنابعالی به عنوان مدیر عامل شرکت گهـر ایثـار
که بيانگر تعهد، کارآمــدی، لياقت و شايستگی های بر جسته تان در صحنه های

مجتبی پور خسروانی- دمریرشکت راهسازی و ساختمانی آرام

خدمت صادقانه به نظام و وطن اسالمی است را تبريک گفته  و همچنين انتصاب جناب آقای سید محمد حسینـی
)از آزادگان سرافراز جنگ تحميلی( به سمت رئیس هیات مدیره اين شرکت را نيز تهنيت عرض نموده ، موفقيت 

و سربلندی شما  بزرگواران را از درگاه خداوند منان مسئلت دارم.
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اسفندیارپور؛ عضو شورای شهر: 

امسال آب گرفتگی  معابرنداریم
گپی با نوازنده ی دوره گرد ُسرنا در خیابان های سیرجان

چالشی به نام مهریهساعتی که حال شهر خوب شد
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محدودیت های کرونا اثر بخش بود 
محدودیت های  اعمال  از  هفته  یک  گذشت  از  بعد 
کرونایی هرچند مشکالتی را در فضای کسب و کار 
مشاغل مختلف و بویژه اصناف در سیرجان ایجاد کرد 
اما آنطور که گزارش ها نشان می دهد، نتایج رضایت 
را در  ابتال و شیوع ویروس کرونا  بخشی در کاهش 
کسب  بجز  مشاغل  اغلب  مدت  این  در  داشت.  پی 
سالمت  با  -مرتبط  یک  گروه  و  ضروری  کارهای  و 
نیز دستگاه های  و  مردم-  عمومی  مایحتاج  تامین  و 
خدمات رسان، تعطیل بودند و ادارات نیز حجم حضور 

نیروهای انسانی خود را تا یک سوم کاهش دادند.
سیرجان  کرونا  ستاد  رییس  موقری؛  دکتر  گفته  به 
اکثر مبتالیان به بیماری کرونا مربوط به دورهمی ها 
و مهمانی ها هستند که محدودیت تردد و  تصمیمات 
با کرونا در سراسر کشور و  جدید ستاد ملی مقابله 
بین  ترددهای  ممنوعیت  و  سیرجان  در  آن  اجرای 
عدم  شهر،  به  بومی  غیر  افراد  مسافرت  و  شهری 
برگزاری مراسمات به عنوان عامل اصلی انتشار وسیع 

ویروس کرونا به حداقل رسید.
طرح  اجرای  ابتدایی  روزهای  در  افزود:  وی 
نادیده گرفتن مقررات  از  محدودیت ها، گزارش هایی 
از سوی برخی اصناف و شهروندان دیده می شد اما با 
ورود نهادهای نظارتی عالوه بر رویه ارشادی، مجبور 
به اعمال جریمه های مصوب در قانون شدند اما رفته 
رفته همشهریان خود را با شرایط جدید وفق دادند 
و  مطلوبی  روند  سیرجان  در  اکنون  که  طوری  به 

رضایت بخشی را داریم.
قطع  کرد:  عنوان  سیرجان  در  کرونا  ستاد  رییس 
می طلبد.  را  مردم  همراهی  کرونا  ویروس  زنجیره 
است  قرمز  وضعیت  در  همچنان  گفت:سیرجان  وی 
میتال  بیماران  از  مملو  بیمارستان ها  تخت های  و 
پروتکل ها  مردم  اگر  وخیم.  وضعیت  در  و  کرونا  به 
آینده وضعیت مشخص  روز  تا چند  رعایت کنند  را 
می شود در حالی که می بینیم اکثر افراد و خانواده ها 

به این بیماری مبتال شده اند.
 وی از تمامی همشهریان خواست در صورت فعالیت 
بهداشتی  های  پروتکل  همچنان  مشاغل  مجدد 
تجمع  از  و  کنند  رعایت  را  شده  مشخص  وفاصله 
نموده  خودداری  امکان  حد  تا  بانک ها  و  ادارات  در 
تا بیماری کرونا را در سیرجان کنترل و میزان ابتال 

همشهریان کاهش یابد.

    خبر

دکتر حسیبی مدیر داروی دانشگاه علوم پزشکی کرمان از توزیع واکسن آنفوالنزا برای کودکان زیر ۵ سال در حوزه علوم پزشکی کرمان فقط 
در داروخانه های دولتی خبر داد. وی گفت: واکسن آنفوالنزا برای کودکان زیر ۵ سال در حوزه علوم پزشکی کرمان فقط در داروخانه های 
دولتی توزیع می شود. مدیر داروی دانشگاه علوم پزشکی کرمان ادامه داد: در شهر کرمان توزیع در داروخانه بعثت و در شهرهای تحت 
پوشش علوم پزشکی کرمان شامل راور، کوهبنان، زرند، شهرباک، بردسیر، رابر، ارزوییه و بافت در داروخانه های بیمارستان ها انجام می شود.

وی افزود: در هفته اول اولویت با کودکانی است که بیماری زمینه ای  دارند و بیماران دارای بیماری زمینه ای در سامانه سیب معاونت بهداشتی 
ثبت هستند و اگر نام بیماری در سامانه ثبت نباشد تجویز پزشک متخصص اطفال برای دریافت واکسن کافی است. 

خبــر توزیع واکسن آنفوالنزا ویژه کودکان در داروخانه های دولتی کرمان 
خبر فوری: فرمانده انتظامی استان کرمان  از کشف یک انبار احتکار روغن موتور خودرو در شهرستان 
کرمان خبر داد و بیان داشت: مأموران انتظامی شهرستان کرمان پس از اطالع از این انبار با انجام یک 
سری کار اطالعاتی و تحقیقاتی از دپو و احتکار روغن موتور خودرو در یک ساختمان مسکونی در 
شهر کرمان آگاه شدند و پس از هماهنگی با مقام قضائی از این محل بازدید و ضمن بازرسی از این 
انبار مقادیر زیادی روغن موتور خودرو احتکار شده به ارزش ریالی ۲۰ میلیارد ریال را کشف و موفق 

شدند یک نفر را در این رابطه دستگیر کنند.

بخش  گفت:  سیرجان  پزشکی  علوم  دانشکده  ئیس 
سیرجان  در  را  نیمه تمام  درمانی  پروژه  دو  خصوصی 

تکمیل می کند.
تفاهم نامه  عقد  جلسه  حاشیه  در  محمدی  غالمعباس 
داشت:  اظهار  ماهان سیرجان  و شرکت  دانشکده  این 
بنیاد  همکاری  با  گل گهر   ۵ شماره  معدن  بهره بردار 
نیکوکاری یاس فاطمه النبی قرار است دو پروژه درمانی 
اورژانس  توسعه  کووید۱۹و  بخش  ساختمان  شامل 
بیمارستان امام رضا)ع( را که توسط دو خیر آغاز شده 

پزشکی  علوم  دانشکده  رئیس  کنند.  تکمیل  است، 
سیرجان افزود: بخش کووید۱۹ که پیش از این مربوط 
خانواده  همت  با  بود  روان  و  اعصاب  جدید  بخش  به 
زیربنای  با  شهبا  حاج محمدجواد  مرحوم  بزرگوار  خیر 
۱۲۰۰ مترمربع و با ظرفیت ۶۵ تخت بیمارستانی در 
پروژه  نیز  و  داشته  پیشرفت  درصد   ۵۵ حاضر  حال 
همت  به  رضا)ع(  امام  بیمارستان  اورژانس  توسعه 
با  بنی فاطمه  سیدعلی  مرحوم  گرانقدر  خیر  خانواده 
زیربنای ۶۰۰ متر مربع با ظرفیت ۲۵ تخت و پیشرفت 

فیزیکی ۵۰ درصد، قرار است به همت بهره بردار معدن 
بنیاد  با همکاری  و  گردشگری  مالی  گروه  ۵ گل گهر، 

نیکوکاری یاس تکمیل شود و به بهره برداری برسد.
 محمدی ادامه داد: تکمیل این دو پروژه درمانی نیاز 
داشت.  خواهد  ریال  میلیارد   ۶۰ بر  بالغ  اعتباری  به 
مالی  گروه  و  ماهان  شرکت  است  قرار  همچنین 
را  درمانی  تجهیزات  اعتبار،  این  از  جدای  گردشگری 
و  خریداری  سیرجان  غرضی  دکتر  بیمارستان  جهت 

نصب کنند.

تکمیل 2 پروژه درمانی 
نیمه تمام توسط بخش 
خصوصی در سیرجان

ابتدای  از  گفت:  کرمان  استان  دیه  ستاد  عامل  مدیر 
مبلغ  با  عمد  غیر  جرایم  زندانی   ۲۱۵ تاکنون  امسال 
زندان های  از  ریال  میلیون   ۸۶۶ میلیاردو   ۸۹ از  بیش 

این استان آزاد شده اند.
دیه  ستاد  عامل  مدیر  قوام،  موسوی  اهلل  حجت  سید 
استان  گروه  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  کرمان  استان 
به  اشاره  با   ، کرمان  از  جوان  خبرنگاران  باشگاه  های 
مبلغ  با  زندانی    ۲۱۵ تاکنون  امسال  ابتدای  از  اینکه 
زندان های  از  ریال  میلیون   ۸۶۶ میلیاردو   ۸۹ از  بیش 
استان آزاد شده اند، گفت: ۱۹۲ نفر از این زندانیان از 
محل کمک های ستاد دیه و کمک های خیران و مابقی 

صندوق  و  کشور  دیه  ستاد  و  بانک ها  منابع  محل  از 
تامین خسارت آزاد شده اند.

او با اشاره به اینکه در حال حاضر ۱۵۰ زندانی جرایم 
می برند،  سر  به  کرمان  استان  زندان های  در  عمد  غیر 
نفر  مالی،۷۱  محکومان  نفر   ۷۵ تعداد  این  از  افزود: 
محکومان به مهریه و نفقه و مابقی بدهکار دیه و شبه 

تصادفات هستند.
موجودی  آمار  باالترین  اینکه  بیان  با  قوام  موسوی 
کرمان  زندان  به  مربوط  عمد  غیر  جرایم  زندانیان 
تصریح  است؛  منوجان  زندان  به  مربوط  کمترین  و 
عمد  غیر  جرایم  زندانی   ۶۱ با  کرمان  کرد:زندان 

خود  به  را  عمد  غیر  جرایم  ۲مددجوی  با  ومنوجان 
اختصاص داده اند.

او با بیان اینکه در حال حاضر ۱۵۰ زندانی جرایم غیر 
عمد در زندان های استان کرمان به سر می برند، گفت: 

برای آزادی این تعداد ۷ میلیارد تومان نیاز است.
اینکه  به  اشاره  با  کرمان  استان  دیه  ستاد  عامل  مدیر 
طی مدت یادشده ۲۰ جشن گلریزان در استان کرمان 
است،  برگزارشده  حضوری  نیمه  و  مجازی  صورت  به 
خیران  تعهد  تومان  میلیون   ۵۰۰ و  میلیارد   ۱۰ افزود: 
وصول  درصدتاکنون   ۸۵ میزان  این  از  که  است  بوده 

شده و مابقی در حال پیگیری است.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، گفت: طی شبانه روز 
گذشته، ۱۱۶ بیمار جدید کرونا در استان بستری شده اند 
و شمار بستری شدگان فعلی در بیمارستان های استان به 

۶۱۲ مورد رسیده است.
شفیعی با بیان اینکه طی ۲4 ساعت گذشته، ۱۱۶ بیمار 
جدید کرونا در بیمارستان های استان بستری شده اند، اظهار 
از حوزه ی دانشگاه علوم پزشکی  از آن ها  نفر  داشت: »۷4 
کرمان )شامل راور، رابر، بافت، بردسیر، کوهبنان، کرمان، 
جدید  بیماران  از  نفر  هشت  ارزوئیه(،  زرند،  شهربابک، 
بستری از حوزه ی دانشگاه رفسنجان و ۱۰ نفر از حوزه ی 

تحت پوشش دانشگاه بم بستری جدید هستند«.
 وی با بیان اینکه ۹ نفر از بستری شدگان از حوزه ی دانشگاه 
جیرفت و ۱۵ نفرشان از دانشکده سیرجان هستند، افزود: 
»در حال حاضر، ۶۱۲ بیمار کرونا در بیمارستان های استان 

بستری هستند«.
در  بستری  بیماران  از  نفر   3۵۲« داد:  ادامه  شفیعی 
حوزه ی علوم پزشکی کرمان، ۱۰۲ نفر از حوزه ی دانشکده 
نفر   ۸3 جنوب،  حوزه ی  نفر   3۸ سیرجان،  علوم پزشکی 
حوزه ی  در  نفر   3۷ و  رفسنجان  علوم پزشکی  حوزه ی 
دانشگاه بم بستری هستند و خدمات بیمارستانی به آن ها 

ارائه می شود«.  وی اظهار کرد: »از ابتدای اپیدمی تاکنون 
۱3 هزار و ۶۹۹ نفر در استان، به دلیل ابتال به کرونا بستری 

شده اند«.
دانشگاه  واگیردار  بیماری های  با  مبارزه  گروه  مدیر 
در ۲4  »متاسفانه  کرد:  اظهار  کرمان سپس  علوم  پزشکی 
ساعت گذشته، ۲۲ بیمار کرونا نیز جان خود را از دست 
دانشگاه  پوشش  تحت  مناطق  از  نفرشان،   ۱۰ که  دادند 
علوم پزشکی کرمان، پنج نفر از حوزه ی دانشگاه رفسنجان 
و سه نفرشان از حوزه ی دانشگاه بم همچنین، چهار نفر از 

حوزه ی دانشکده سیرجان هستند«.

آزادی 2۱۵ مددجوی جرایم غیر عمد از زندان های کرمان

آخرین آمار مبتالیان به کرونا در استان کرمان 

مشارکت داوطلبانه 1500 جوان کرمانی در فعالیت های ضد کرونایی

20 میلیارد ریال 
روغن موتور قاچاق 
در کرمان کشف شد
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کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس  درگاه سامانه تدارکات 
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 1399/09/05 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 12:00 روز یکشنبه تاریخ 1399/09/16
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت 12:00 روز شنبه  تاریخ 1399/09/29
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 16:30 روز یکشنبه  تاریخ 1399/09/30 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها
الف- آدرس: سیرجان- بلوار شهید زندی نیا، مجتمع سازمانی شهرداری  و تلفن 42338102-3 - 034

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
 مرکز تماس: 41934-021      دفتر ثبت نام: 85193768-88969737

دمرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 
 عملیات احداث آبنمای کف خشک پــــارک فردوســــی

خدمات  عمومی  مناقصه  دارد  نظر  در  سیرجان  سبز  فضای  و  منظر  سیما،  سازمان 

شماره  به  فردوسی(  پارک  خشک  کف  آبنمای  احداث  عملیات  مختصر:  )شرح 

2 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. 0 9 9 0 9 0 ۵ 4 9 0 0 0 0 ۱ 0

فروش، نصب، سرویـس،شــارژ گـــاز و 

نقد و اقساطلولـه کشی زیرکار

کولرهای گـازی اسپلیت
خیابان وحید - روبروی فروشگاه  افق  کوروش

فروشگاه اسپلیت صالحی
4 2 3 3 8 7 8 8 - 0 9 ۱ 6 4 4 ۵ 8 3 3 ۵  

گفت:  کرمان  استان  جوانان  مجمع  رئیس 
استان  جوانان  سمن های  گذشته  ماه   ۹ طی 
کرمان در راه اندازی ۱۰ پویش ملی و استانی 
 ۵۰۰ و  یک هزار  از  بیش  و  داشته   مشارکت 
این  در  فعال  و  داوطلبانه  مشارکت  با  جوان 

برنامه ها خدمت کردند.
کرمان،  از  فارس  خبرگزاری  گزارش  به 
جوانان  حضور  به  اشاره  با  احمدی نژاد  احمد 
راستای  در  کرونا  شیوع  ابتدایی  روزهای  از 
داشت:  اظهار  بیماری  با  مبارزه  و  پیشگیری 
ایام بین ۲ هزار و ۷۰۰ خانوار کمتر  این  در 

و  ضدعفونی  مواد  متناوب  به طور  برخوردار 
سطح  در  جوانان  سمن های  توسط  ماسک 

استان توزیع شد.
رئیس مجمع جوانان استان کرمان افزود: در 
رزمایش کمک مؤمنانه تعداد 4 هزار و ۶۰۰ 
شناسایی  جوانان  سمن های  توسط  خانوار 
شد که طی چهار  مرحله به تمام خانوارهای 
شناسایی شده، بسته های معیشتی و حمایتی 

اعطا شد.
وی از توزیع بیش از ۵ هزار ماسک در قالب 
و  حاشیه  مناطق  از  سمن های  حمایت های 

طی  کرد:  عنوان  و  داد  خبر  کمتربرخوردار 
از جانب سمن های  پویش  این مدت چندین 

جوانان راه اندازی و حمایت شد.
احمدی نژاد گفت: همچنین در پویش جوانان 
همکاری  با  سالمت  و  خدمت  پیشگامان 
هالل احمر  جمعیت  و  پزشکی  علوم  دانشگاه 
ارائه  در  جوانان  سمن های  کرمان،  استان 
خدمات آموزشی و حتی توزیع اقالم بهداشتی 
و ماسک به مردم بار دیگر خوش درخشیدند.

رئیس مجمع جوانان استان کرمان گفت: در 
زمینه اهدای خون نیز با راه اندازی یک پویش 

استانی از مردم و جوانان درخواست شد تا به 
بیماران  کمک  به  و  رفته  خون  انتقال  مراکز 
بشتابند که با استقبال بسیارخوبی مواجه شد.

سمن های  گذشته  ماه   ۹ طی  گفت:  وی 
جوانان استان کرمان در راه اندازی ۱۰ پویش 
استانی مشارکت و همکاری داشته اند  و  ملی 
با  جوان   ۵۰۰ و  یک هزار  از  بیش  تاکنون  و 
برنامه ها  این  در  فعال  و  داوطلبانه  مشارکت 
به مردم خدمت کرده و تا پایان این بیماری 
ادامه  خود  برنامه های  و  طرح ها  اجرای  به 

می دهند.
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3 رییس دانشکده علوم پزشکی در خصوص وضعیت تأمین دارو در شهرستان سیرجان گفت: بیمارستان های سیرجان چند روزی با کمبود 
تأمین داروی »رمدسیویر« مواجه بودند که خوشبختانه توسط وزارتخانه این مشکل برطرف شد و قرار شد سهمیه این دارو در سیرجان 
افزایش پیدا کند. وی گفت: در حال حاضر ۱۷4 نفر )۱۰۷ نفر در بیمارستان امام رضا و ۶۷ نفر در بیمارستان غرضی( در سطح 
بیمارستان های سیرجان بستری هستند که طبق آزمایشات انجام شده تست ۹۰ نفر هم مثبت اعالم شده است. رئیس دانشکده علوم 
پزشکی سیرجان گفت: طی روزهای اخیر و با اعمال محدویت ها و همکاری خوب شهروندان خوشبختانه شاهد کاهش تعداد ابتالء به این 

بیماری در شهرستان سیرجان بوده ایم و می توان گفت که حدود 3۰ تا 4۰ درصد از بیماران کاهش پیدا کرده است.

کمبود داروی »رمدسیویر« در سیرجان برطرف شد خبــر
مدیرعامل شرکت صنایع و معادن ماهان سیرجان از کمک ۶۰ میلیارد ریالی برای تکمیل دو پروژه 
درمانی نیمه تمام سیرجان و همچنین توزیع 4۰۰۰ بسته معیشتی برای نیازمندان خبر داد. تفاهمنامه 
تکمیل دو پروژه درمانی نیمه تمام سیرجان بین شرکت صنایع و معادن ماهان سیرجان وابسته به گروه 
مالی گردشگری و دانشکده علوم پزشکی سیرجان امضا شد.  بهرامی گفت: این شرکت ببا همکاری 
بنیاد نیکوکاری یاس فاطمه النبی)س( قرار است دو پروژه درمانی تکمیل ساختمان بخش کووید۱۹ و 
توسعه اورژانس بیمارستان امام رضا)ع( را که توسط دو خیر آغاز شده، تکمیل و به بهره برداری برساند.

حمایت 60 میلیارد 
ریالی شرکت ماهان 

سیرجان از اقشار 
آسیب پذیر

از  را  شهر  یک  كه  ویژگی هایی  مهم ترین  از  یکی 
سایر شهرها متمایز می كند و تاثير زیادی بر منظر 
معابر  مناسب  و  یک دست  آسفالت  دارد،  شهری 
شهرداری  وعده های  و  اقدامات  مهم ترین  از  است 
معابر  و  خيابان ها  آسفالت  موضوع  و شورای شهر، 
شهری است. در خيابان های شهرما چاله  های زیادی 
وسایل  رانندگان  از مشکالت  یکی  دارند.  وجود  را 
پرچاله  و  ناهموار  خيابان های  این  از  عبور  نقليه، 
می باشد از خيابان ها كه بگذریم سری به كوچه های 
داشتن  با  كه  كوچه هایی  بزنيم  شهر  اطراف 
خانه های نوساز همچنان خاكی هستند، سالهاست 
خراب  آسفالت  با  رابطه  در  متعددی  گزارش های 
رسانه ای  و  خبرنگار  كمتر  و  شده  نوشته  سيرجان 
را می شناسيم كه به این مهم نپرداخته باشد البته 
اقدامات شهرداری در سال جدید در آسفالت برخی 
اما  گرفت  نادیده  نمی توان  را  كوچه ها  و  خيابان ها 
هنوز هم كوچه آسفالت نشده زیادی وجود دارد كه 

گالیه مردم را در بر گرفته است.
قدمت آسفالت خيابان ها و كوچه ها 

با آغاز فصل پاییز و زمستان که موجب خوشحالی مردم 
به جهت بارش باران می شود، این خوشحالی در سیرجان 
ساله  هر  طوالنی  مدت  به  باران  بارش  پاید،  نمی  دیری 
مشکالتی را برای شهروندان ایجاد کرده است؛ به طوری 
که گاهی حتی عبور و مرور سواره و پیاده نیز با دشواری 
از  ناشی  آمده،  پیش  مشکالت  این  است.  شده  همراه 
سوی  از  را  انتقادهایی  همواره  سیالبی  باران های  بارش 
شهروندان در فضاهای مجازی و شبکه های اجتماعی به 
دنبال داشته است کوچه های خاکی که گل و الی امان 
نگوییم،  دیگر  که  پرچاله  کوچه های  و  می گیرد  را  مردم 
توجه  مورد  همواره  انتقادات  این  تیز  نوک  و  است  بهتر 
که  معتقدند  برخی  و  هست  و  بوده  شهری  مدیریت 
شهرداری بایستی برای رفع این موضوع اقداماتی موثرتر 
انجام دهد واین آسفالت های قدیمی ترمیم و یا بازسازی 
شوند، اگرچه این انتقاد همشهریان به جا است و بایستی 
بیاندیشند،  چاره ای  مشکل  حل  برای  شهری  مدیران 
ماه  انکار کرد، در طی چند  نمی توان  را  این موضوع  اما 
آسفالت  زمینه  در  خوبی  فعالیت های  شهرداری  گذشته 
معابر و خیابان ها انجام  داد و اکنون هم به گفته سروش 
نیا؛ شهردار " هر خیابانی را که پروژه فاضالب در آن تمام 
شد آسفالت و جدول گذاری می کنیم" و به حق هم همین 

طور بوده است. 

مثنوی هفتاد من گالیه ها
و  کوچه ها  از  شهر  اطراف  شهرک های  ساکنین   گالیه 
خیابان هایی که آسفالت نشده زیاد است. یکی از ساکنین 
آسفالت  است  ما ۱۰ سال  شهرک مس می گوید: کوچه 
نشده و ما باید تا به کی خاک بخوریم؟ یکی دیگر ساکن 
شهرک  و  هجرت  بلوار  ساکن  دیگری  و  مشتاق  شهرک 
جای  می گوید:  دیگر  یکی  مند.  گالیه  و  است  مهندسی 
فضای  که  دارد  شهرداری  مسوولین  و  شهردار  از  تقدیر 
سبز بلوار قائم که سال ها تاریک بود و تبدیل به پارک و 
پیست پیاده روی شد اما وقتی از این بلوار گذر می کنیم 
زیبایی  چهره  و  هستند  خاکی  که  اطرافش  کوچه های 
کلی  از  بعد  می گویند:  بعضی ها  نمی دهد  .  مکان  آن  به 
گیرودار کوچه ما آسفالت شد اما طولی نکشید که اداره 
آب یادش افتاد که لوله آب را درست کند آسفالت کنده 
از  که  همشهریانی  نیستند  کم  نشد،  ترمیم  دیگر  و  شد 

وضعیت کوچه های شان گله دارند. 

مشکالت را قبول داریم و در پی رفع شان هستيم
عمرانی  معاونت  یگانه؛  مهندس  با  رابطه  همین  در 
از  کرد  عنوان  وی  کردیم؛  گفتگو  سیرجان  شهرداری 
ابتدای سال عزممان را جرم کردیم تا آسفالت خیابان ها 
وکوچه ها را تعمیر و یا بازسازی کنیم و با پیمانکار قرار 
شد  شروع  جدی  و  گسترده  طور  به  کار  و  بستیم  داد 
و  گذاری  جدول  خیابان  زیادی  تعداد  راستا  همین  در 
کوچه  ها را لکه گیری و آسفالت نمودیم. وی عنوان کرد: 
کوچه هایی وجود دارند که بار ترافیک باالیی دارند و ما 
منتظریم پروژه فاضالب در آنها انجام شود و بعد اقدام به 
آسفالت آنها کنیم. یگانه از اهالی کوچه هایی که همچنان 

خاکی هستند خواست به شهرداری مراجعه کنند و بعد 
گیرند.  قرار  آسفالت  نوبت  لیست  در  پرونده  تشکیل  از 
را  کوچه ها  تمام  آسفالت  و  گیری  لکه  کرد:  عنوان  وی 
در دستور کار داریم و امیدواریم تا پایان سال کار تعداد 
عضوشورای  اسفندیارپور؛  برسد.  پایان  به  آنها  از  زیادی 
شهر سیرجان در این باره گفت: کیفیت آسفالت در شش 
است،  متفاوت  سرما  فصل  آسفالت  با  سال  ابتدای  ماهه 
خیلی از کوچه ها در زمان بارندگی مشکالت زیادی دارند 
و اصال آسفالتی به خود ندیده اند و ما خودمان قبول داریم 
و لیست کوچه های آسفالت نشده ی شهر را از شهرداری 
کوچه های  برخی  و  محیاشهر  محله  مثل  خواسته ایم، 
بلوار  کوچه های  مهندسی،  نظام  شهرک  وحید،  خیابان 
حر،  خیابان  بسیج،  خیابان  جی،  بی  سی  شهرک  قائم، 
موارد  این  از  که  غیره  و  آباد  مکی  کوچه های  و  خیابان 

زیاد است. وی گفت: شهرداری در حال انجام کار است 
و تا االن ۶4کوچه فقط در مکی آباد آسفالت شده است.

وحید  خیابان  بگویم،  باید  گفت:  ادامه  در  پور  اسفندیار 
هجرت  خیابان  است،  انجام  حال  در  گذاری اش  جدول 
در  نواب  است،  آسفالت  نوبت  در  و  شده  تمام  جداولش 
انتهای پروژه آسفالتش است، ابوفاضل شمالی، جنوبی و 

امام زاده احمد زیر سازی کامل و در نوبت است. 
نمی توان معجزه كرد

اسفندیارپور گفت: نزدیک به 3۵ سال است که شهرداران 
عمده  و  ندادند  انجام  زیادی  کار  آسفالت  برای  اسبق 
شهردار  و  پنجم  شورای  به  متعلق  شده  انجام  آسفالت 
فعلی است جداولی که در برخی خیابان ها وجود دارد که 
قدمت چهل ساله دارد و پودر شده است، پس نباید توقع 
معجزه داشت و همشهریان باید صبور باشند تا کار انجام 

شود، البته مشکالتی نیز وجود دارد؛ عدم وجود پیمانکار 
شهرداری  را  خیابان ها  برخی  و  است  کرده  کند  را  کار 

درست کرد و پروژه فاضالب تخریبش کرد.
امسال آب گرفتگی سطحی بعد از بارندگی نداریم

نشدن  آسفالت  درباره  ما  پاسخ خبرنگار  در  اسفندیارپور 
امسال قول می دهیم  بارندگی گفت:  از  بعد  آبگرفتگی  و 
آب های سطحی بعد از باران در خیابان های اصلی شهر  را 
نداشته باشیم، از این روی بلوار هجرت را به انتهای بلوار 
والیت وصل کردیم و بلوار والیت را نیز به میدان پلیس 
راه و آب های سطحی از کنار پایانه رد می شوند. خیابان 
نصیری و میدان امام خمینی )ره( چون سال های گذشته 
آبگرفتگی نخواهد داشت. در آباده خیابان تخت جمشید 
که مشکل اساسی ما بود رفع مشکل شد. انتهای مکی آباد 
کانالش در حال ساخت است و مشکل آب گرفتگی تقریبا 
به همین منوال و  نیز  انتهای سعیدآباد  حل شده است. 
با اتصال انتهای ابوریحان به آباده، آب سطحی نخواهیم 

داشت.
آبگرفتگی چاله ها تا آسفالت نشوند قابل حل نيستند

افزود: همشهریانی  ادامه  در  عضو شورای شهر سیرجان 
به  دارند  را  محله ها  و  کوچه ها  آسفالت  درخواست  که 
پرداخت  و  پرونده  تشکیل  از  بعد  و  مراجعه  شهرداری 
همیاری در لیست انتظار قرار می گیرند البته الزم است 
بگویم این کار زمان بر است، بودجه و قیر موجود است 
باشند  باید صبور  انجام می دهد. مردم  را  پیمانکار کار  و 
شاید محله ای تا پایان  سال آسفالت شوند شایدم تا سال 

آینده در نوبت بمانند.
آسفالت شده ها 

آسفالت   کوچه های  و  خیابان ها  دقیق  آمار  با  رابطه  در 
شورای  بودجه  کمیسیون  رییس  صادقی؛  امین  شده، 
از  ابتدای سال ۹۹ تعداد زیادی  از  شهر سیرجان گفت: 
خیابان ها و بلوارهای اصلی شهر آسفالت و همچنین بلوار 
مکی آباد، خیابان های  وحید، نواب و ابوفاضل نیز تا چند 

روز دیگر شروع خواهد شد.  
سوی  از  ۱۲۰پرونده  افزود:  ادامه  در  صادقی  امین 
همشهریان تکمیل و با پرداخت مبلغ همیاری در دستور 
کار قرار گرفتند و چند روز گذشته نیز با پیمانکار جدید 
جهت آسفالت این ۱۲۰مورد قرارداد بسته شده است که 
اتمام پروژ ه ها اسفند امسال است. وی اظهار داشت: اگر 
دیگر  پیمانکاری  به  شود  کامل  پرونده ای  سال  پایان  تا 
کم  دلیل  به  کوچه ها  نشدن  آسفالت  و  می شود  سپرده 
کاری همشهریان در تشکیل و  تکمیل پرونده است وگرنه 
هیچ پرونده ای در نوبت نداریم و پیمانکار همه پرونده ها 
معابر  از  باالیی  سطح  امیدواریم  و  است  شده  مشخص 

اصلی و کوچه ها تا انتهای سال جاری آسفالت شوند.

       گروه شهر

 مهنـدس یگانـه؛ معاونت عمرانی شـهرداری 
سـيرجان از اهالـی كوچه هایـی كـه همچنـان 
خاكی هسـتند، خواسـت به شـهرداری مراجعه 
كننـد و بعد از تشـکيل پرونده در ليسـت نوبت 

آسـفالت قـرار گيرند. 

گزارشی از بررسی وضعیت آسفالت شهر؛

امسال آب گرفتگی معابرنداریم

با هدف ساماندهی و بهسازی معابر شهری صورت گرفت است:

اجرای عملیات آسفالت خیابان نواب با مساحت بیش از 8800 مترمربع
ارتباطات شهرداری  امور رسانه مدیریت  و  به گزارش واحد خبر 
سيرجان ، دكتر رضا سروش نيا شهردار سيرجان با اشاره به اینکه 
معابر اصلی و فرعی شهر از نظر آسفالت در اولویت قرار دارند، گفت: 
از آنجایی كه تامين امنيت شهروندان هنگام عبور و مرور و ساماندهی 
وضعيت معابر یکی از مهم ترین وظایف شهرداری  محسوب می  شود، 
منظور  به  منظم  طور  به  معابر  آسفالت  روكش  و  بهسازی  عمليات 
افزایش رفاه شهروندان و مناسب سازی محيط شهری در حال انجام 
است. وی افزود: توجه به كيفيت معابر به عنوان شریان های اصلی 
شهر تاثير بسزایی در هدایت و كنترل ترافيک شهر خواهد داشت، 
از این رو اهميت و ضرورت اجرای این پروژه ها جهت تامين رفاه 
شهروندان، بسيار مهم و ضروری است.شهردار سيرجان ادامه داد: 
در این راستا عمليات آسفالت خيابان نواب  با مساحت 8800 متر 

مربع و با هزینه ای به مبلغ 950 ميليون تومان صورت گرفت.
معابر  آسفالت  مهم  بحث  به  اشاره  با  نيا  سروش  رضا  همچنين 
شهری و روند افزایش قيمت قير خاطرنشان كرد: مجموعه شهرداری 
و تجهيزات خود  توان  تمام  و سالجاری  سيرجان در سال گذشته 
را به كار گرفت و توانستيم با توجه به شرایط اقتصادی و وضعيت 
نامطبوب افزایش قيمت قير نسبت به ماه های اخير، ترميم و روكش 
در همين  كه  انجام دهيم  را  معابر سطح شهر  از  بسياری  آسفالت 
تحت  شهر  سطح  اصلی  مسيرهای  و  ها  كوچه  از  بسياری  راستا 

پوشش اجرای عمليات آسفالت قرار گرفته است.

وی نهاد شهرداری را یک نهاد مردمی با چالش های مالی زیادی 
دانست و یادآور شد: در راستای ارایه خدمات مطلوب به شهروندان 
و نيز به حداقل رساندن نارسایی های شهری، عمليات آسفالت معابر 
سطح شهر به طور جدی در دستور كار شهرداری قرار دارد كه از 
ابتدای سالجاری تاكنون بالغ بر 40 معبر عمومی )كوچه و خيابان( 
در قالب بيش از 108 هزار مترمربع آسفالت و با اعتباری بالغ بر 98 

ميليارد ریال اجرا شده است.
پروژه های  از  آسفالت  اجرای  كرد:  تصریح  سيرجان  شهردار 
اولویت داری است كه باید عالوه بر كيفيت، به روند اجرای آن نيز 
توجه كرد و مجموعه شهرداری با توجه به شرایط نامطلوب اقتصادی 
و گرانی قير، رویکرد مشخصی اجرا كند. بنا بر این گزارش، خيابان 
غفاری،  اباذر  خيابان  المهدی،  كوی  ابوریحان،  خيابان  اصناف، 
پيست اسکيت پارک مسافر، خيابان خيام، خيابان یاسمن، شهرک 
ابوالفضل و آب واقع در كوی آباده، بلوار حمزه سيد الشهدا واقع در 
كوی مکی آباد، شهرک اندیشه واقع در بلوار شيخ فضل ا... نوری، 
الین غربی و شرقي بلوار هجرت از تقاطع بلوار سيداحمد خميني تا 
تقاطع بلوار شهيد عباسپور، انتهای بلوار قاآنی، محوطه اطراف یگان 
حفاظت فرودگاه سيرجان، خيابان مولوی، بلوار سيداحمد خمينی، 
خيابان اميركبير، انتهای شهرک ثارا...، شهرک اسفندقه، بلوار شهيد 
عباسپور، شهرک امام حسين)ع( و خيابان ابن سينا از جمله معابر و 
مناطقی است كه طی 5 ماه اخير تحت پوشش عمليات آسفالت قرار 

گرفته و هم اكنون نيز معابری همچون خيابان 15 خرداد، بلوار مالک 
اشتر، خيابان خواجه نظام الملک، خيابان صائب، بلوار فاطميه )از 
تقاطع بلوار مالک اشتر تا تقاطع بلوار نماز( و الین غربی بلوار نماز 

در دستور كار اجرای عمليات آسفالت قرار دارد

ترین  مهم  از  یکی  را  معابر  آسفالت  بهسازی  سيرجان  شهردار 
این  اهميت  به  توجه  با  گفت:  و  كرد  اعالم  شهروندان  مطالبات 
لکه گيری آسفالت معابر اصلی و فرعی  موضوع، آسفالت ریزی و 

شهر به طور اولویت بندی در دستور كار قرار دارد
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مهریه همواره یکی از پر مناقشه ترین قوانين ایران 
بوده است و قانونگذار به نام حمایت از خانواده از 
دهه چهل تا كنون هر  بار به گونه ای آن را تغيير داده 
است. می توان گفت قانون مهریه در ابتدا ضامن و 
محسوب  بزرگ  مانع  یک  زیرا  بود  زنان  حامی 
می شد برای آن كه مردان نتوانند به آسانی همسر 
خود را طالق دهند زیرا در گذشته مردان این حق 
را داشتند كه به تنهایی به دادگاه مراجعه كنند و 
بدون هيچ عذر و بهانه ای همسرشان را رها سازند.  
چند  زوجات،  تعدد  عرف  به  بنا  بعضًا  كه  مردانی 
همسر  دليل  بدون  می خواستند  و  داشتند  همسر 
برای  مهریه  آن  از  گذشته  دهند.  طالق  را  خود 
پس  كه  بود  اقتصادی  اهرم  یک  در حکم  زن  یک 
با  و  دهد  ادامه  خود  زندگی  به  بتواند  جدایی  از 

مشکالت مالی كمتری روبرو باشد.
تغيير  مهریه  فرهنگی  نقش  اخير  دهه های  در  اما 
كرده و تبدیل به نوعی خرید و فروش شده است. 
كاالیی  فروشنده  دختر  خانواده ی  وضعيت  این  در 
به  مهریه  عنوان  به  مبلغی  دادن  قرار  با  كه  است 
بدون  كه  قراردادی  می بخشد.  رسميت  ازدواج 
واقع  در  مهریه  و  نيست  استناد  قابل  مهریه  مبلغ 
برای  ازدواج.  عمل  كردن  قانونی  برای  است  امری 
خرید و فروش زمين، ملک و یا هرگونه معامله ای 
دقيقا  تعریف شود،  آن  در  و خریدار  فروشنده  كه 

همين گونه عمل می گردد.
نقدهای  مورد  امروز  دنيای  در  ازدواج  روش  این 
متعددی واقع شده است؛ زیرا امر ازدواج معطوف 
از معامله است. مهریه  فراتر  انسانی  رابطه  به یک 
در تعریف كنونی اش می تواند از ابتدا رابطه عاطفی 
پرسود  معامله  یک  به  تبدیل  و  گرداند  متزلزل  را 
یا زیان بخش كند. در عين حال پایه گذار دروغی 
متعهد  مردان  از  تعدادی  زیرا  هست  نيز  بزرگ 
عنوان  به  ندارند  اختيار  در  كه  را  مبلغی  می شوند 

مهریه ثبت كنند.
مهریه همچنين خشونت  خانگی را افزایش می دهد. 
را  آنان  بگذرند  از حقشان  زنان  آنکه  برای  مردان 
مورد ضرب و شتم و فشارهای روانی قرار می دهند 
و در مواردی حتا موضوع به قتل همسر هم منجر 
شده است. برای نمونه می توان به نقل از خبرگذاری 
به قتلی كه در یاسوج رخ داده است اشاره  ایسنا 
كرد. مردی در گذشته به شدت همسرش را كتک 
می زده است و بعد از اینکه زن تقاضای طالق كرد و 
مهریه اش را به اجرا گذاشت، مرد به دليل نپرداختن 
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گفت و گو با دو وکیل دادگستری درباره ی فلسفه ی وجودی مهریه؛

چالشی به نام مهریه
مهریه و دیه عضو آسيب دیده، به عنوان بدهکار مالی، به 
از زندان مرخصی می گيرد،  این فرد  زندان می رود. وقتی 

همسرش را به قتل می رساند. 
 قانون گذار به جای آنکه قانون را به گونه ای تغيير دهد 
قرار  با  روبرو شوند،  زندگی  در  برابر  با حقوق  زنان  كه 
چنانکه  زیرا  می نماید  ضایع  را  زنان  حق  مهریه  دادن 
مهریه بر اساس ریال باشد با افزایش تورم باعث از بين 
رفتن ارزش پول و بی ارزش شدن مبلغ مهریه می شود 
و اگر بر اساس سکه طال باشد هر بار با افزایش تورم و 
سال  در  می كند.  تغيير  نيز  مهریه  قانون  سکه،  قيمت 
به  از تعداد سکه هایی كه  از خانواده  قانون حمایت   91
عنوان مهریه قابل پرداخت بود كم كرد و آن را به 110 

عدد سکه تقليل داد.
به همين بهانه به سراغ دو وكيل پایه یک در سيرجان 
پاسخگوی  تا  مرد  وكيل  یک  و  زن  وكيل  یک  رفتم. 
آن  پيرامون  پرسش های  و  مهریه  قانونی  ابهام های 

بشوند. سوال هایی مثل این:

  آیا فلسفه ی وجودی مهریه از میان نرفته؟
 اگر مخالف حذف مهریه هستید، دالیل تان چیست و 

اگر موافق هستید چرا؟
در صورت  مهریه  پرداخت  نحوه ی  در حال حاضر    
طالق به چه صورت است؟ آخرین تصمیمی که گرفته 

شده چیست؟
ازدواج  قصد  که  دخترانی  نیست  بهتر  شما  نظر  به   
دارند در قبال حقوق مربوط به ازدواج مهریه را ببخشند؟

  آیا مخالفت با اعطای این حق و حقوق، مترادف زن 
ستیزی و در واقع به نفع جامعه ی مردساالر نیست؟

بزداشت  قابلیت  تعداد سکه فقط در  آیا محدودیت   
زوج موثر است و نه در تعیین و پرداخت آن؟

 در حال حاضر در سیرجان وضعیت پرداخت مهریه 
زنان  که  دارد  واقعیت  این  آیا  است؟  صورت  چه  به 
سیرجانی اخیرا مهریه را به اجرا می گذارند برای رسیدن 

 به استقالل مالی؟
 عجیب ترین مهریه ای که به عنوان وکیل خانواده تا 

کنون تجربه کرده اید، چه بوده؟

حبس  در  مهریه  علت  به  که  زندانیانی  تعداد  آیا   
هستند در سیرجان زیاد است و آماری وجود دارد؟

برداشته  نپرداختن،  مهریه  برای  زندان  مجازات  آیا   
اجرای  ضمانت  عنوان  به  هنوز  زندان  مجازات  یا  شده 

تخلف مرد  وجود دارد؟ 
 چرا برخی مردان معتقدند مهریه حقوق آن ها شون 

را ضایع کرده ؟

عضو  و  دادگستری  یک  پایه  وكيل  گلپایگانی؛  فاطمه 
كانون وكالی استان كرمان 

از آنجا که مهریه یکی از آثار عقد و ازدواج است، بنابراین 
مباحث  بقیه  از  نظر  صرفه  مهریه  درباره  کردن  صحبت 
وجود  من  نظر  به  است.  نادرست  نظر  به  طالق  و  نکاح 
امروز در جامعه می بینم  به نحوی که  حقی مثل مهریه 
اشتباه است که دالئلش را خواهم گفت. اما بحث اولم این 
است که اشتباه بودن تعیین مهریه و قوانینی که از این 
مربوط  قوانین  سایر  کنار  در  باید  می کنند  حمایت  حق 
قرار  بررسی  از جمله حق طالق مورد  به حقوق خانواده 

بگیرد.
فلسفه وجود حقی مثل مهریه شاید از اساس و در قانون 
اما آنچه که مهریه  به خودی خود مشکلی نداشته باشه 
را امروزه به عنوان یک امر نادرست جلوه می دهد، بیشتر 
مهریه های  تعیین  خصوص  در  جامعه  بر  حاکم  عرف 
سنگین است چون اوالً: فقط به خاطر چشم و هم چشمی 

تعیین می شود و در زمان تعیین مهریه هیچ علم 
آن  تعیین  از  ناشی  مسوولیت  درباره  آگاهی  و 
توسط زوجین وجود ندارد و با یک جمله اشتباه 
که »کی مهریه رو داده و کی گرفته« اقدام به 
آن ضمانت  از  تخلف  که  می کنند  تعیین حقی 

قانونی سنگینی دارد.
رفتن  از  مانع  سنگین  مهریه های  وجود  دوم: 
جوان ها به سمت ازدواج و در نتیجه تجرد هرچه 

بیشتر آن ها می شود.
اجبار و  به  سوم: گاهی موجب می شود زوجین 
برای ممانعت از ضمانت های اجرایی مهریه )مثل 
شدیدتر  درجه  در  یا  و  اموال  فروش  و  توقیف 
که  بدهند  زندگی  به  تن  زندان(  از  جلوگیری 
بعضا  و  ندارد  سنخیتی  هیچ  مقابل  طرف  با 
هیچ  که  بشود  حاصل  زندگی  آن  در  فرزندانی 

بهره ای از عشق نبردند زوجین.
می شود  باعث  هم  اوقات  از  خیلی  چهارم: 
پرداخت  مالی جهت  توانایی  واقعا  مردهایی که 
بسیار  آثار  و  شده  زندان  روانه  ناحق  به  ندارند 
سوء و ناروایی تا آخر زندگی گریبانگیر آن افراد 
قطعا  و  بشود...  هستند،  آبرومند  هم  اکثرا  که 
خاطره ای در ذهن فرد به بار می آورد که نه تنها 
فراموش نشده بلکه بعضا باعث ایجاد حس انتقام 

شدید هم در فرد بشود.
هیچگاه  مهریه  عموم  دید  برخالف  بنابراین 
و  باشد  فرد  یک  خوشبختی  ضامن  نمی تواند 
خانواده های شان  و  زن ها  همه  که  است  جالب 
این موضوع را دانسته اما باز هم از چشم و هم 

چشمی اقدام به تعیین مهریه های سنگین می کنند.
اما علی رغم تمام مواردی که ذکر شد، حذف کامل مهریه 
فرهنگ  سطح  متاسفانه  زیرا  نیست؛  درست  نظر  به  نیز 
هنوز  ایرانی  مردان  بین  در  خصوص  به  و  است  پایین 
جایگاه یک زن آنچنان که باید به رسمیت شناخته نشده 
با یک زن مثل خدمتکار  اوقات  آنجا که خیلی  تا  است. 
برخورد می شود و یا مردان به خود اجازه خیانت می دهند 
این  بنابر  بپذیرند.  را  اعمال خود  بود  اشتباه  اینکه  بدون 
راحتی  به  باشد  نداشته  زندگی  در  حقی  هیچ  زنی  اگر 
مورد آزار مردان قرار گرفته و با وی مثل یک اسیر جنگی 

برخورد می شود.
دوم اینکه ممکن است زن سال های زیادی را در زندگی 
یک مرد حضور داشته و برای وی فرزند آوری کند و در 

  به نظر من باید حق طالق برای هردو 
نفر در قانون در نظر گرفته شود تا هرکدام 

از زوجین بتواند با اثبات وجود مشکل 
الینحل یک طرفه جدا شوند. نه اینکه مثل 
قانون کنونی، مرد مطلقا حق طالق داشته 
باشد و زن علی رغم وجود دلیل موجه 
نتواند جدا شود و به قول معروف باید 
بسوزد و بسازد! این راهکار اول است.

حذف کامل مهریه نیز درست نیست   
زیرا: متاسفانه سطح فرهنگ پایین 
است و به خصوص در بین مردان 

ایرانی هنوز جایگاه یک زن آنچنان 
که باید به رسمیت شناخته نشده است. 
تا آنجا که خیلی اوقات با یک زن مثل 
خدمتکار برخورد می شود و یا مردان 

به خود اجازه خیانت می دهند.

قالــی محلــی 
دستبـاف سیرجانی

)نو و دست دوم(شما را خریداریم.
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آقای رحمت اهلل سلطانی زاده  با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 202 سیرجان مدعی است که سند مالکیت  شش دانگ 
پالک 438 فرعی از  5087 اصلی مفروز و مجزی شده از 283 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 36 کرمان بنام  آقــــای رحمت اهلل 
سلطانی زاده ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده که به علت جابجایی مفقود گردیده است لذا به دستور تبصره یک اصالحی ماده 
120 آیین نامه قانون ثبت، مراتب جهت اطالع مردم آگهی می شود تا هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد 
می تواند ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار روزنامه، گواهی اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارد. در غیر این صورت پس از سپری شدن 
مدت قانونی و عدم واخواهی، سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد. ضمناً ششدانگ پالک برابر شماره 1396021000599735-
1396/08/10 شعبه چهارم دادیاری دادسرای عمومی سیرجان بازداشت می باشد.     809  م الف    تاریخ انتشار: روز چهارشنبه 1399/09/12

محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت

    جناب آاقی 

                 دکتر علی سوند رومی
با كمال تأسف درگذشت مـــادر بزرگوارتـان 

را  تسليت عرض نموده، ما را در غم خود شریک بدانيد.

هفته انهم سخن اتزه

 جناب آاقی سید علی گالبی                 

با كمال تأسف درگذشت همســر گرانقدرتـان 
را  تسليت عرض نموده، ما را در غم خود شریک بدانيد.

هفته انهم سخن اتزه

) مدیریت محترم اتوگالری سواران (

احداث ساختمان های عملیات اجرایی  به  نظر دارد نسبت  شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در 

ساختمانی و تاسیسات انبار )به مساحت تقریبی 600 متر مربع( و ساختمان مشترک اداری-دوش و 

رختکن کارخانه )به مساحت تقریبی ۵00 متر مربع(  اقدام نمايد؛ لذا از کليه شرکت های دارای 

حداقل رتبه 5 ابنيه که دارای دوسال سابقه کارمرتبط ميباشند دعوت بعمل می آورد تا  ظرف 

مدت حداکثر هفت روز از تاريخ چاپ اين آگهی، تمايل خود را بصورت مکتوب همراه با تصوير 

اسناد و مدارک ذيل به آدرس ايميل                                                                 ارسال نمايند.

واحد رخید خدمات رشکت مجتمع جهان فوالد سیرجان

اسناد و مدارک:
1- درخواست رسمی )ذکر شماره تماس تلفن ثابت، تلفن همراه و آدرس ايميل الزامی است.(

2- اساسنامه و مدارک ثبتی ) شماره ثبت، کد اقتصادی و شناسه ملی، گواهی ثبت، گواهی آخرين تغييرات و...( 
موضوع  با  مشابه  يا  مطابق  شده  انجام  های  نامه  توافق  و  قراردادها  نمونه  و  اجرا  سوابق  3-رزومه، 
مناقصه)قرارداد و رزومـــه ارسالی می بايست مربوط به سال 95  تاکنون و مرتبط با موضوع مناقصه باشند.(

4-مدارک و مستندات توان مالی با اسناد و مدارک مثبته.
5-  گواهی  اعالم رضايت کارفرمايان قبلی در خصوص خدمات مذکور در موضوع مناقصــه.  

شرایـط:
جاده   50 کيلومتر  سيرجان،  شهرستان  در  واقع  سيرجان  فوالد  جهان  مجتمع  شرکت  سايت  اجرا؛  1-محل 

سيرجان-شيراز، کيلومتر 3 جاده اختصاصی گل گهر می باشد.

2-تضمين شرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی معتبر و بدون قيد و شرط و به نفع کارفرما و دارای اعتبار 
حداقل سه ماه به نام شرکت مجتمع جهان فوالد سيرجان به مبلغ دو ميليارد ريال می باشد.

3-ارائه اسناد و مستندات مذکور هيچگونه حقی برای متقاضيان ايجاد نمی کند.
4- شرکت مجتمع جهان فوالد سيرجان در قبول  يا رد هر يک از پيشنهادات مختار می باشد.

5- جهت کسب اطالعات بيشتر با شماره: 4877  996  09۱3  تماس حاصل نماييد.) پاسخگويی در ساعات اداری(
6- هزينه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

    آگهـی مناقصـه عمومـی احداث ساختمان های عملیات 

 اجرایـی ساختمانی و تاسیسات انبار و ساختمان مشترک 

اداری-دوش و رختکن کارخانه احیاء مستقیم شماره )2(

دو مرحلــه ای » شمـــاره 43-99-خ «

SJS.TENDER1400@gmail.com
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گفت و گو با دو وکیل دادگستری درباره ی فلسفه ی وجودی مهریه؛

چالشی به نام مهریه

تمام زحمات  با متارکه  پایان چون مرد حق طالق دارد 
زن را نادیده بگیرد و اگر حقی تحت عنوان مهریه وجود 
مواجه  نادعاالنه  نظام  بایک  عمال  زن  آن  باشه،  نداشته 
محض  اشتباه  نیز  مهریه  کامل  حذف  بنابراین  می شود. 
است و به جای آن پیشنهاد می شود که فرهنگ جامعه 
در خصوص نگاهی که نسبت به زن و مرد در یک زندگی 

مشترک وجود دارد تغییر پیدا کرده و اصالح شود.
به  مربوط  قوانین  مثل  مهریه  با  موازی  قوانین  ثانی  در 
...اما  گردد  اصالح  نیز  طالق  قوانین  یا  فرزندان  حضانت 

چیزی که مسلم است، باید قوانین اصالح شود.
دوحالت  مهریه  پرداخت  نباشد  زوجین  بین  توافقی  اگر 
داره اول اینکه اگر مالی از زوج یافت بشود، آن مال توقیف 
زوجه  به  فروش  از  حاصل  وجه  و  می رسد  فروش  به  و 

یا همان  مرد  و در حالت دوم که  داده می شود  
مهریه  پرداخت  دادگاه  باشد  نداشته  مالی  زوج، 
نپردازد،  را  اقساط  اگر  زوج  و  می کند  تقسیط  را 
به  بستگی  هم  اقساط  میزان  می شود.  بازداشت 
متعدد  افراد  برای  و  دارد  مرد  معیشتی  وضعیت 

متفاوت است.
اگر پیشنهاد شما را به بیان حقوقی بگویم یعنی 
در  که  کند  شرط  ازدواج  ابتدای  همان  باید  زن 
امور  انجام  در  وکالت  مهریه  بخشیدن  صورت 
مربوط به طالق را داشته باشد. بنده این راهکار 
طوری  زن  جنس  چون  نمی دهم  پیشنهاد  را 
احساسی و سریعی می گیرد  است که تصمیمات 

به دفتر ما مراجعه  بوده که زن  و بسیار مواردی 
برای  صد  در  صد  را  خودش  تصمیم  و  کرده 
منطقی  زدن  حرف  ساعت  نیم  با  اما  کرده  اعالم  طالق 
تصور  برگشته! حال  تصمیمش  از  عصبانیت  از  دور  به  و 
کنیم زنی وکالت در طالق داشته باشد، آن وقت به محض 
می کند  مراجعه  دادگاه  به  نامبرده  اختالفی  کوچکترین 
از هم  و  پایه های خانواده  امر سست شدن  این  نتیجه  و 

گسیختن فوری یک زندگی می شود.
 زن ستیزی هم نیست. باید واقعیت ها را دید. بانوان خیلی 
سریع واکنش نشان می دهند. مخصوصا زمانی که از مرد 
زندگی مشترک شان عصبانی هستند و بعد هم پشیمان 
از کرده خود اما بدون راه برگشت. گرچه همیشه استثنا 
وجود دارد اما اغلب این طور است چون ذات زن لطیف 

و زود رنج است.
قانون در  نفر در  برای هردو  باید حق طالق  نظر من  به 

نظر گرفته شود تا هرکدام از زوجین بتواند با اثبات وجود 
مشکل الینحل یک طرفه جدا شوند. نه اینکه مثل قانون 
کنونی مرد مطلقا حق طالق داشته باشد و زن علی رغم 
وجود دلیل موجه نتواند جدا شود و به قول معروف باید 

بسوزد و بسازد! این راهکار اول است.
اما در خصوص بعد مالی مهریه هم باید در قانون تجدید 
نظر شود. به گونه ای که بر اساس سنوات زندگی زوجین 
حاصل  و  اموال  سپس  و  ازدواج  بدو  در  دارایی شان  و 
زندگی شان در دوران مشترک مبالغی تعیین و بین آن ها 

رد و بدل شود. 
این موضوع چند نکته مثبت دارد. 
اول صداقت زوجین نسبت به هم.

دوم اینکه هیچ فردی نمیتواند به ازدواج به عنوان کاسبی 
و کسب درآمد نگاه کند. 

سوم اینکه ازدواج برای جوانان آسان تر می شود. 
هم  تالش  با  اگر  که  می کنند  باور  زوجین  اینکه  چهارم 

چیزی به دست بیاورند بین هردونفر مشترک است.
در حال حاضر تا بی نهایت سکه برای تعیین مهریه مورد 
این  در  قانون  بر  زوجین  توافق  چون  است.  قانون  قبول 
موضوع ارجحیت دارد. اما قانون گفته تا ۱۱۰ سکه فقط 
می توان زوج را بازداشت کرد اما مازاد بر ۱۱۰ سکه حتا 
ندارد.  بازداشت  و  قابلیت جلب  پرداخت  در صورت عدم 
سکه   ۱۱۰ بر  مازاد  که  شود  پیدا  زوج  از  مالی  اگر  اما 
ارزش داشته باشد، تا سقف توافق زوجین نسبت به مهریه 
قابل توقیف و فروش است. اخیرا بحث شیوع کرونا درباره 
زندانیان مهریه موثر بوده و تا جایی که بنده اطالع دارم 
به زندانیان مرخصی داده شده است. میزان اقساط هم از 
هر فرد تا فرد دیگر متفاوت و بسته به وضعیت مالی آن 
شخص است. مطالبه مهریه در یکی دو سال اخیر بیشتر 
ندارند  طالق  قصد  که  هستند  خانم هایی  بعضا  و  شده 
تعداد  اما  دارند.  را  مالی قصد وصول مهریه  لحاظ  به  اما 
زیادی هم به مهریه به عنوان یک اهرم فشار جهت گرفتن 

رضایت زوج برای انجام طالق توافقی نگاه می کنند.
در اکثر پرونده ها سکه ، وجه نقد، گل  و ملک بوده اما 
مهری  هایی مبنی بر سفرهای سیاحتی یا بعضا انجام کار 

خیر هم وجود داشته است.
فقط پرداخت یک مهریه در سیرجان جالب بود که هزار و 
خرده ای شاخه گل بود که زوج با وانت شاخه های گل را 
در دادگاه تحویل زوجه داد! نمونه اش هم در کرمان اتفاق 
افتاد که رسانه ای شد. مهریه یک زوج مسن هم بود که 

فقط یک جلد کالم اهلل مجید بود والغیر.

از  اما  بی اطالعم  سیرجان  مهریه  زندانیان  آمار  از 
نهایت  در  تقریبا ۸۰ درصدش  بگویم.  پرونده های خودم 
بازداشت  به  منتهی  هم  مواردی  می شود.  توافق ختم  به 
کرده  کمک  قسمتیش  پرداخت  در  دیه  ستاد  که  شده 
اینکه  زوج.  توسط  پرداخت شده  اقساط  به  هم  مابقی  و 
مدت زیادی زندانی باشن خیلی کم و انگشت شمار است 
اینکه موکل خودم مرد باشد یا طرف مقابل موکلم.  چه 
زندان برداشته نشده. اگه برای مردی مهریه تقسیط بشود 
اما اقساطش را هم نپردازد. آن نوقت با درخواست زوجه  

بازداشت می شود.
ارفتن  بال  و  تورم  نرخ  افزایش  اساسی،  مشکل  واقع  در 
اشتباه مردها در قبول مهریه  قیمت سکه و همین طور 
قانون هم می بایست همراه  اما  زیاد و عرف جامعه است 
از  نظر  صرف  بنده  نظر  شود.به  اصالح  شرایط  تغییر  با 
قانون، عرف جامعه باید تغیر کند و زنان یاد بگیرند که 
از ابتدا متکی به تالش خودشان باشند. واقعا هیچ دلیلی 
زندگیش  پشتوانه  عنوان  به  مهریه  به  زن  یک  که  ندارد 
بنده  حقیقتا  است.  وابستگی  نوع  بدترین  این  کند.  نگاه 
معتقدم مهریه حق نیست و باید متناسب با جامعه کنونی 
جایگزینی برایش در نظر بگیریم تا زنان ما وابسته نباشند 
این وابستگی به عنوان یک نقطه ضعف  به  نیز  و مردان 
نگاه نکنند. حقیقت زندگی مشترک تالش دو نفره برای 
خوشبختی است و اگر واقعا خوشبختی وجود ندارد باید 
برای حفظ  هیچ ضمانتی  مهریه  و  کرد  متارکه  دوستانه 

زندگی نیست.

محمد علی اعتمادی ؛ وكيل پایه یک دادگستری
است. آن هم در جامعه ای  نسبی  بودن  و مخالف  موافق 
نظر که شرایط و سطح  این  از  زندگی می کنیم.   ما  که 
زندگی در نقاط مختلف ایران متفاوت است که این مهم 
طرفی  از  و  فرهنگی  و  اقتصادی  شرایط  به  برمی گردد 
به  مهریه  مقوله  اگر  عبارتی  به  موضوع.  این  به  نگرش 
آمده،  پدید  عشق  از  حراست  و  بخشیدن  انگیزه  عنوان 
اگر  اما  انگاشت  مثبت  می توان  باشد  زوجین  مابین  فی 
بسیار  کنیم  نگاه  آن  به  پایبندی  یا  و  ضمانت  صرف  به 

ازدواج  تئوری  و  خاستگاه  که  چرا  است  نامتعارف 
صرفا معنوی و بر اساس تعلقات قلبی ست. بنابر این 
اهرم مهریه برای نگه داشتن طرف مقابل و حفظ 

آن و یا سودجویی مغایر ذات ازدواج است.

دارد.  مذهبی  ریشه  ما  قانون  در  مهریه  طرفی  از 
منتها اگر به صورت مدون همچون مالحظه قانون 
راستای  در  که  فرانسه  جمله  از  کشورها  برخی 
زوجین  دارایی  اساسنامه  طرفین،  قلبی  تعهدات 
مراعات  به  ملزم  طرفین  و  می شود  مشخص  نیز 
آن هستند، مهریه نیز دارای این لعاب بود نه تنها 
مفید بلکه مقام طرفین نیز از باب شائنیت محفوظ 
می ماند. البته در جامعه کنونی، مهریه برای برخی 
و  ایذایی  اقدامات  برای  آویزی ست  دست  زنان  از 
برای  دلیل  تنها  بانوان  از  بسیاری  برای  و  منفعت 

مهار زندگی و یا تسلیم زوج به طالق.
حتا در دوران های بسیار گذشته باب بوده که مرد 
هدیه ای به پدر دختر می داده است که با تغییرات 
لعاب  و  رنگ  با  زندگی  سبک  تغییر  و  فرهنگی 
شیوه  با  ببیند  شک  بدون  امروز  شکل  به  بهتری 
امروزی یعنی استفاده مهریه به عنوان اهرم فشار 
طرفی  از  و  جدایی  برای  مرد  کردن  مجاب  جهت 
راه های گریز بسیار از جمله تقسیط مهریه و یا عدم 

دستور جلب نفسا مهریه فاقد ضمانت است.
مالحظه  مواردی  نکاح  عقد  ضمن  شروط  در  اگر 
می شد که حق طالق را برای زنان مساعدتر می کرد 
مشارکت  این  از  مقابل  تخلف طرف  در صورت  تا 
موازات  در  توافق  این  از  خروج  معنوی  و  قلبی 
می شد،  لحاظ  هم  خانم ها  برای  مالی  اساسنامه 
می توان  تری  مثبت  دید  مهریه  به  تردید  بدون 

داشت.

  اگر در شروط ضمن عقد نکاح 
مواردی مالحظه می شد که حق 

طالق را برای زنان مساعدتر می کرد 
تا در صورت تخلف طرف مقابل از 
این مشارکت قلبی و معنوی خروج 
از این توافق در موازات اساسنامه 

مالی برای خانم ها هم لحاظ می شد، 
بدون تردید به مهریه دید مثبت تری 

می توان داشت.
  مطالبه مهریه در یکی دو سال اخیر 
بیشتر شده و بعضا خانم هایی هستند که 
قصد طالق ندارند اما به لحاظ مالی 

قصد وصول مهریه را دارند. اما تعداد 
زیادی هم به مهریه به عنوان یک اهرم 
فشار جهت گرفتن رضایت زوج برای 

انجام طالق توافقی نگاه می کنند.

ناشي  ناپذیر  اجتناب  موادی  از  است  عبارت  پسماند 
آینده  در  و  حاضر  حال  در  كه  انساني،  فعاليتهای  از 
آن  دفع  یا  و  پردازش  و  نيست  آن  به  نيازی  نزدیک 
می كند  ایجاب  كنونی  اجتماعی  زندگی  است.  ضروری 
كه برای پسماندهای توليد شده تصميماتی گرفته شده 
پسماند  مدیریت  شود.امروزه  اعمال  آن  بر  مدیریتی  و 
محسوب  پایدار  توسعه  محورهای  ضروری ترین  از  یکی 
می گردد. شاخصه های توسعه پایدار را می توان در چهار 
گروه اجتماعی، اقتصادی، بنيادی و زیست محيطی مطرح 
و بررسی نمود. توليد انواع پسماند در زندگی انسان ها 
امری اجتناب ناپذیر بوده و بی شک عدم توجه كافی به 
این موضوع می تواند تأثير زیادی در تخریب محيط زیست 
به  شهری  پسماندهای  باشد.مدیریت  داشته  طبيعت  و 
نقل،  و  آوری، حمل  زواید، جمع  توليد  همچون  عواملی 
بنابراین محدوده  بازیافت آن بستگی دارد،  دفن زباله و 
برای  است،  متغير  و  وسيع  بسيار  مقوله  این  مدیریت 
راهبردی  برنامه  و  مدیریت  جز  راهی  موضوعی  چنين 
وجود ندارد. خوشبختانه این امر مهم به خوبی مورد توجه 
به روز گام جدیدتری در  انسان روز  و  قرار گرفته است 
مدیریت پسماند توليدی برمی دارد. در همين رابطه  این 
هفته گزارش عملکرد سازمان مدیریت پسماند شهرداری 

سيرجان تقدیم خوانندگان سخن تازه می شود.

پسماند  مدیریت  سازمان  مدیرعامل  رضایی  علی 
شهرداری سيرجان در تشریح گزارش عملکرد شش ماه 
ابتدای سال جاری از تدوین طرح جامع مدیریت پسماند 

در آینده نزدیک خبر داد.
وی در  گفتگو با واحد خبر و امور رسانه مدیریت ارتباطات 
، گفت  بر پسماندهای پالستیکی  تاکید  با  شهرداری سیرجان 
: پسماندهای خشک که برخی از آن ها ارزشمند هستند و در 
بخش صنعت به عنوان کاالیی ارزشمند قلمداد می شوند، پس از 

پردازش می توانند به چرخه مصرف باز گردند.
وی افزود: بی تردید باید به عنوان شهروند تالش کنیم، کاالها 
را دقیقاً مطابق با نیازهای خود تهیه کنیم. متأسفانه در حال 
حاضر بسیاری از کاالهای قابل مصرف در پسماند یافت می شوند. 
کرد:  تاکید  شهرداری  پسماند  مدیریت  سازمان  مدیرعامل 
قطعاً نقش شهروندان در تولید پسماند بسیار مؤثر است و آن ها 
می توانند با مدیریت مصرف خود در حوزه تولید پسماند نقش به 

سزایی داشته باشند. پس باید با فرهنگسازی نسبت به کاهش 
ظروف پالستیکی اقدام کنیم. بی تردید شهروندان می توانند در 
تفکیک پسماند از مبدأ، کم حجم کردن، گرفتن رطوبت زباله ها 
و در نهایت کاهش هزینه های جمع آوری و مدیریت پسماند اثر 

گذار باشند.
رضایی با اشاره به تولید روزانه ۱۵۰ تن زباله خشک و تر که 
3۰ در صد آن مربوط به زباله های خشک است و ۷۰ درصد 
فرهنگ  و  های شهروندی  آموزش  با  افزود:  باشد  می  تر  زباله 
سازی، راهکارهای خارج کردن ظروف از چرخه تولید زباله را 
برای مردم نهادینه کرد و این آمادگی را داریم که نتایج طرح 
های پیشنهادی متخصصین را به صورت پایلوت در شهرستان 
اجرا کنیم و امیدواریم با اقدامات زیر ساختی فرهنگی و اجرایی 
و پسماند خشک منطقه  زباله  آوری  آغاز شده، سیستم جمع 

الگو شود.
مدیر عامل سازمان پسماند شهرداری سیرجان از اقدامات دیگر 
این سازمان در شش ماهه سال جاری می توان به موارد ذیل به 

صورت تیتر وار اشاره کرد: 
عقد قرارداد تنظیف رفت و روب معابر منطقه یک شهری
عقد قرارداد تنظیف رفت و روب معابر منطقه دو شهری

نظارت بر قراردادهای تنظیف و رفت و روب معابر مناطق یک 
و دو

نیروهای  توسط  سطحی  آبهای  هدایت  های  کانال  الیروبی 
سازمان پسماند

الیروبی انهار معابر سطح شهر توسط نیروهای سازمان پسماند
ضد عفونی روزانه ماشین آالت و معابر سازمان و معابر مجاور 

سازمان
توزیع مداوم ماسک و مواد ضد عفونی به پرسنل

جمع آوری نخاله های ساختمانی سطح شهر به صورت روزانه
شستشوی مخازن زباله به صورت روزانه در سطح شهر

جمع آوری گاری های خرید ضایعات بدون مجوز از سطح شهر
از  قرارداد جمع آوری سگ های بالصاحب منطقه یک  عقد 

سطح شهر
ساماندهی و تکمیل سایت سگ های بالصاحب

اجرای فاز اول برق رسانی به سایت زباله
مستقر  و  بالصاحب  های  سگ  سایت  نگهبانی  اتاق  احداث 

نمودن نگهبان شبانه روزی
پاکسازی کامل شهرک تعمیرکاران

جمع آوری سرشاخه های هرس شده توسط اداره برق از سطح شهر

تعریض  طرح  در  منازل  های  نخاله  آوری  جمع  و  تخریب 
کوچه حفاری عباسی و اطراف بادگیر چپقی

جمع آوری نخاله های اطراف منزل مرحوم دکتر صادقی
خرید مخازن تفکیک زباله 
نصب مخازن تفکیک زباله

پیگیری طراحی و چاپ بنرهای آموزشی در خصوص مدیریت 
پسماند

و  پسماند  مدیریت  آموزشی  و  رسانی  اطالع  کلیپ  تهیه 
تفکیک زباله به صورت موشن گرافیک

آبی  رنگ  به  پذیر  تجزیه  پالستیکی  های  کیسه  خریداری 
مخصوص پسماند خشک

خریداری کیسه های پالستیکی تجزیه پذیر دنده ای جهت 
استفاده در خودرو

بازیافت  احداث کارخانه  آماده سازی زمین محل  و  تسطیح 
زباله

آماده سازی گزارش های توجیه فنی و اقتصادی مخزن شوی 
، اسکیپ لودر و جرثقیل ده تن

پیگیری مجوز حفر چاه آب سایت زباله
از  حمایت  انجمن  با  صنوف  خشک  پسماند  قرارداد  انعقاد 

زندانیان
رنگ آمیزی مخازن زباله سطح شهر

تسطیح نخاله های ورودی ها و اطراف شهر و دپو نخاله های 
ساختمانی

های  سگ  سایت  به  برق  انتقال  دوم  فاز  اجرای  پیگیری 
بالصاحب

پیگیری عقد قرارداد عقیم سازی سگ های بالصاحب
پیگیری عقد قرارداد جمع آوری سگ های بالصاحب منظقه 

دو شهری
میزان  به  کویز  زباله  سایت  در  زباله  دفن  کانال جهت  حفر 

4۰۰۰ متر مکعب 
وی در پایان به روند تدوین طرح جامع مدیریت پسماند اشاره 
نیازمند  پسماند  مدیریت  حوزه  در  قطع  به طور  گفت:  و  کرد 
تأمین زیرساخت های الزم و برنامه ای مدون هستیم که در این 
مسیر مقرر شده است با برنامه ای علمی و تخصصی با عنوان 

طرح جامع مدیریت پسماند شهر سیرجان تدوین شود.
رضایی با تاکید بر مدیریت مصرف شهروندان در کاهش تولید 
زباله گفت : اگر سازمان ها با هم برنامه ریزی مناسبی داشته 
باشند، می توان تهدید مواد پالستیکی را تبدیل به فرصت کرد.

گزارش عملکرد سازمان مدیریت پسماند شهرداری سیرجان در شش ماهه  اول سال جاری
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گل گهر سيرجان تيم صدر نشين فصل بيستم، هفته چهارم 
ليگ برتر فوتبال ایران، دوشنبه 10 آذر 99 ساعت 16:30 در 
ورزشگاه شهيد سليمانی تبریز به مصاف تيم ماشين سازی 
رده چهاردهمی رفت. گل گهر در این دیدار ماشين را شکست 
به صدر  امتيازی،   8 پرسپوليس  از  باالتر  امتياز   10 با  تا  داد 

نشينی خود ادامه دهد، 
تک تغيير نفرات اصلی

قلعه نویی به مانند 3 بازی قبلی تغییر چندانی در ترکیب تیم ایجاد 
نکرده بود، این مربی تنها تغییری در ترکیب اصلی  داشت، به جای 
بود. علیرضا حقیقی، آرمین  شاکری، رنجبری را فیکس تیم کرده 
علی  برزای،  بهنام  ابراهیمی،  علیزاده، سیدعلیرضا  سهرابیان، علیرضا 
اصغر عاشوری)-۷۱ علی قربان خانی(، پیمان رنجبری، میالد زکی پور، 

سعید صادقی)-۸۶امین پورعلی(، احمد زنده روح و گادوین منشا
احمد بکاِم ریلکس 

نیمه نخست این دیدار بازیکنان دو تیم توان گل زدن نداشتند و 
بدون رد شدن توپی از خط دروازه ها با صدای سوت داور به نشانه 
پایان نیمه اول، زمین سرد ورزشگاه را ترک و به رختکن رفتند. نیمه 
دوم هم بازی به همین منوال پیش می رفت، که برازی دقیقه ۷۹ از 
سمت راست از آن ارسالهای معروفش روی دروازه می ریزد، پرواز بلند 
بازیکن اردبیلی که توپ به دست  پیمان رنجبری و ضربه سر این 
مدافع ماشین برخورد می کند و داور پنالتی به نفع گل گهر اعالم کرد، 
احمد بکام )زنده روح( دقیقه ۸۱ چنان با آرامش پشت پنالتی ایستاده 
و ضربه به توپ می زند که گویی بازی درون تیم است، توپ به خالف 
شیرجه درواز ه بان خط دروازه را می پیماید و به تور می چسبد. تیم 
میزبان در پی جبران گل خورده تا پایان بازی تالش کرد اما موفق به 
گلزنی نمی شود، تا این بازی با نتیجه ۱ بر ۰ به نفع گل گهر به پایان 

برسد و 3 امتیازی که گل گهر را با اقتدار در صدر جدول نگه دارد.
زنده باد زنده روح

احمد زنده روح با زدن ۱ گل، ۱ پاس کلیدی، 3 لمس توپ و 4 تکل 
بهترین بازیکن زمین با نمره ۸ شد.

آمار گواه برتری گل گهر
از حریف  بهتری  آمار  مهمان  گل گهر،  تیم  چهارم  هفته  بازی  در 
بر جای گذاشت؛ تعداد پاس گل گهر ۶۱۲ ماشین3۸۰، دقت پاس 

گل گهر ۸4 درصد ماشین ۷۰ درصد، تعداد شوت گل گهر ۸ ماشین 
۱۱، تعداد شوت در چارچوب گل گهر 4 ماشین 3، شانس گل گل گهر 

3 ماشین ۲.
گل گهر با انگيزه باالتر از ماشين

تیم گل گهِر صدر نشیِن ۶ امتیازی هفته سوم لیگ برتر، به مصاف 
فوالد خوزستاِن رده سومِی 4 امتیازی رفت و با تساوی ۱ بر ۱ صدر 
جدول را حفظ کرد، اما تیم ماشین هفته سوم ۱ بر ۰ مقابل تیم 
استقالل شکست خورد؛ حاصل نتایج دو تیم در هفته سوم، انگیزه 
و روحیه باالتر بازیکنان گل گهر در تقابل با بازیکنان تیم ماشین در 

هفته چهارم بود. 
ماشين به دنبال اولين برد فصل بود

گل گهر با ۲ برد برابر سپاهان و مس و ۱ مساوی برابر فوالد به رقابت 
با ماشینی پرداخت که هفته اول 3 بر ۰ بازی را برابر شهرخودرو در 
ورزشگاه امام رضا )ع( مشهد واگذار کرده بود، هفته دوم در ورزشگاه 
شهید تختی تبریز به تساوی ۱ بر ۱ برابر ذوب آهن رسی و در همه 
سوم پیش از رویارویی با گل گهر، در ورزشگاه آزادی با نتیجه ۱ بر ۰ 
برابر استقالل تن به شکست داده بود؛ ماشین پس از گذشت 3 هفته 
بدون حتی یک برد، هفته چهارم در ورزشگاه خانگی شهید سلیمانی 
از  را  تا خود  بود،  برد  اولین  دنبال  به  برابر گل گهر سیرجان  تبریز 

منطقه خطر سقوط به باال کشد.
سطح كيفی بازیکنان ماشين پایين تر از بازیکنان گل گهر

عدم حضور بازیکنان ماشین در 3 تیم منتخب هفته و حضور شاکری 
و زنده روح در تیم منتخب هفته اول، منشا و برزای در تیم منتخب 
هفته دوم ضمن اینکه منشا بهترین بازیکن هفته دوم هم شد و منشا 
و زکی پور در تیم منتخب هفته سوم نشان از برتری کیفی بازیکنان 
تیم گل گهر برابر تیم ماشین سازی است. ماشین حریف هفته چهارم 
گل گهردر لیگ برتر، در هفته های اول تا سوم پیش از رویارویی با 
گل گهر در تیم منتخب هفته هیچ بازیکنی را نداشت این نشان از 
پایین تر بودن سطح کیفی بازیکنان ماشین نسبت به گل گهر است. 

به یاد »تاریخ سازی با ماشين سازی«
بار  برتر،3  لیگ  بیستم  و  نوزدهم  بازی های فصل  در  تیم گل گهر 
با ماشین سازی روبرو شده که هر 3 بازی را موفق به شکست تیم 
حریف شده. بازی رفت فصل نوزدهم گل گهر در ورزشگاه امام علی 
نه تنها تیم ماشین سازی را با نتیجه ۱ بر ۰ شکست داد بلکه اولین 
برد لیگ برتری اش را به دست آورد، در بازی برگشت فصل نوزدهم، 
گل گهر نه تنها با نتیجه ۲ بر ۱ ماشین را شکست داد بلکه »اولین و 

آخرین برد رفت و برگشت فصل نوزدهم گل گهر« رقم خورد. در فصل 
بیستم هم این گل گهر بود که با نتیجه ۱ بر ۰ حریف تبریزی خود 

را شکست داد، تا نشان دهد در برابر این تیم شکست ناپذیر بوده.  
درس بزرگ قلعه نویی به گادو

دقیقه ۷۹ بازی وقتی داور اعالم پنالتی به نفع گل گهر کرد، منشا 
آقای گل لیگ با 4 گل زده تا بدین جای کار، به مانند بازی گل گهر 
– فوالد پشت توپ برای زدن ضربه پنالتی قرار نگرفت، اینکه چرا 
مهاجم گل گهر با آمار 4 گل زده در تنها 3 بازی، پنالتی را نزد بر 
می گردد به بازی گل گهر و فوالد دیدار هفته قبل که ضربه پنالتی 
منشا را محسن فروزان مهار کرد، منتها گادو خیلی خوش شانس بود 
که داور خطای خروج 3 متری دروازه بان از روی خط  دروازه قبل 
از زدن ضربه را اعالم کرد. این اتفاقات باعث شد که قلعه نویی قبل 
انتخاب کند، مطمئن  پنالتی  برای زدن ضربه  را  بازی، زنده روح  از 
باشید اگر در بازی فوالد این اتفاق رخ نمی داد گادو پنالتی مقابل 

ماشین سازی را می زد.      

دو بازِی كه مهاجم های گل گهر توان گلزدن ندارند
هفته چهارم عدم گلزنی مهاجمین گل گهر برای اولین بار در فصل 
بیستم؛ هفته اول لیگ برتر منشا و شاگری مهاجمین گل گهر هر 
کدام موفق به زدن ۱ گل و دادن ۱ پاس گل شدند، بازی هفته دوم 
)دربی( گادو ۲ گل به ثمر رساند تا با 3 گل زده آقای گل لیگ در 
فصل جاری لقب بگیرد، هفته سوم اما مهاجمین گل گهر در جریان 
بازی موفق به زد گل در بازی برابر فوالد نشدند، فقط منشا از روی 
نقطه پنالتی توانست به گل برسد و در بازی هفته چهارم برابر ماشین 
هم برای اولین بار در فصل بیستم لیگ برتر هیچ یک از مهاجمین 

گل گهر نتوانستند گلی را رقم بزنند تا هشداری جدی حس شود.
عواقب گل نزدن مهاجمان

موقعیت جدولی بهتر گل گهر، پیش از هفته چهارم تیم گل گهر با 
تفاضل گل مثبت 4 و ۷ امتیاز صدر جدول را در اختیار داشت، اما 
پس از بازیهای روز نخست هفته چهارم گل گهر با تفاضل گل مثبت 
۵ در صدر است و به عنوان مثال پرسپولیس قبل هفته چهارم با تیم 

گل گهر 4 گل اختالف داشت و بعد از بازی این تیم در هفته چهارم و 
زدن 3 گل با تفاصل گل 4 تنها ۱ گل کمتر از گل گهر دارد.

قلعه نویی باید رنجبری را به شرایط آرمانی برساند
در تقابل گل گهر با ماشین سازی، پیمان رنجبری برای اولین بار در 
لیست اصلی جای گرفت و از ابتدا به میدان رفت، در این بازی روی 
ضربه سر رنجبری تیم گل گهر صاحب یک پنالتی شد و توانست با 
گل کردن این پنالتی 3 امتیاز بازی را بگیرد، اما چیزی که مشهود 
جریان  در  بازیکن  این  کامل  هماهنگی  و  آمادگی  میزان  عدم  بود 
بازی بود، که دلیلی جز کم بازی کردن این بازیکن در چهار هفته 
نخست ندارد. بازیکنی که آقای گل لیگ یک شده و توسط ویلموتس 
سرمربی وقت تیم ملی به اردوی تیم ملی دعوت شده، به نظر می آید 
باید توسط کادرفنی گل گهر در بازیهای لیگ برتر خیلی بیشتر به 
رقابت  کار  این  با  برگردد،  خود  اوج  دوران  به  تا  شود  گرفته  بازی 
عجیبی برای فیکس شدن در تیم گل گهر بین مهاجمین  صورت 
خواهد گرفت. قلعه نویی که در تیم استقالل نشان داد توان بکارگیری 

و آماده نگه داشتن 3 مهاجم اصلی تیم خود را دارد.
كارشناسی داوری بازی گل گهر ماشين سازی

از سمت چپ وارد محوطه جریمه  بازیکن گل  گهر  سعید صادقی 
بازی  ادامه  که  می خورد،  زمین  همین حین  در  و  می شود  ماشین 
تصمیم درستی بود داور وسط اعالم شد. صحنه ای که داور به نفع 
گل گهر پنالتی اعالم کرد، کامال درست بود. در یک صحنه هم پیمان 
بابایی بازیکن ماشین در محوطه جریمه گل گهر به زمین می افتد که 
این هم پنالتی نبود و داور به درستی تصمیم گرفت. در مهمترین و 
بحث برانگیزترین صحنه بازی در واپسین ثانیه ها، ماشینی ها معتقدند 
که توپ به دست آرمین سهرابیان مدافع گل گهر برخورد کرده، در 
صورتی که ابتدا توپ به دسِت بازِ پیمان بابایی مهاجم ماشین برخورد 
می کند و خطای هندش می شود که داور بازی هیچ هندی را اعالم 
نمی کند و چند ثانیه بعد سوت پایان بازی را به صدا در می آورد.       

بازی برابر فوالد هشداری جدی بود
سازی،  ماشین  با  گل گهر  تیم   جدال  یعنی  چهارم  هفته  از  قبل 
گل گهر در ورزشگاه امام علی )ع( سیرجان به مصاف فوالد رفت، بازی 
که تجزیه و تحلیلش کمی نگران کننده است؛ عدم گلزنی مهاجمان 
بهترین  انتخاب  قبلی  بازیهای  خالف  بر  بازی،  جریان  در  گل گهر 
بازیکن زمین از تیم حریف، تعداد شوت و شوتهای در چارچوب کمتر 
از حریف، گل گهر فوتبال مالکانه تری انجام داد، اما آیا برای پیروزی 

فقط فوتبال مالکانه کافی است.

    مرتضی شول افشارزاده

گل گهر با شکست ماشین سازی در صدر باقی ماند؛

گل  کاری ماشین در تبریز

جوشکـاری سیــار
َفنس ِكشی- تعمير در و پنجره - اجرای سایه بان و...

09135320842-09132794372

آهن آالت دست دوم
 و انواع ضایعات

 شما را با باالترین قیمت 
در محل  خریداریم.

0913 145 2643
0913 278 3052
 0919 230 5036

)خدائی(

تولیدی و بازار مبل امام علی )ع(

 سرویس چوب کامل ویــژه جهیزیـه عروس شامل؛

رختکن،جاکفشی
پا تختیمیز جلو مبلیمیز ناهارخوری

کمد لباسی

بوفه بزرگ

تشک طبی فنری سرویس خواب میز آرایش مبـــل

همگی یکجا : ۱7/800/000 تومان
تعطیل و روزاهی جمعه  باز هستیم

ایام 

  بیش از 10 مدل انــــــــــــواع مبلمـــــــان 

   میـــز و صندلی هــای باغــــــــی و ویالیـــی

تاب های ریلکسـی و تابهای سه نفره باغی و ویالیــی

میز LCD تمام MDF به قیمـت درب کارخانــــــه

0 9 1 2 4 1 5 8 0 0 1 سیرجان - انتهـای بلـــوار اصلی حجــت آبــاد       تلفـن تماس : 

جناب آاقی مهندس

مجید  زند اقطاعی

فرماندار  عنوان  به  را  جنابعالی  شايسته  انتصاب 
شهرستان بافت تبريک عرض نموده، موفقيت شما را 

در اين عرصه آرزومندم.

دوستدار شما:  غالرمضا جهانشاهی

لوله بازکنی اعتماد
بازکردن لوله های فاضالب 

توالت ، آشپزخانه و . . .
62۱6 669 09۱3- رضایی

جناب آاقی حاج شهباز حسن پور
نماینده محترم مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسالمی

است همچون  اميد  نموده،  عرض  تبريک  جنابعالی  به  را  اسالمی«  روز مجلس شورای  »فرا رسیدن دهم آذرماه 
گذشته همگام با ساير نمايندگان مردم در خانه ملت با تعامل و همکاری نزديک با ساير قوا در مسير پاسخگويی به 

مطالبات ملت شريف ايران خصوصا سيرجانی های عزيز، گام های بلند و ارزنده ای برداريد.

جهت تامین کسری بودجه و از طریق استانداری

می خواستند استادیوم امام علی )ع( را بفروشند
با ایستادگی مسوولین و حمایت امام جمعه و پیگیری نماینده

 این برنامه از دستور کار خارج شد

بر اساس طرح کشوری برای ترمیم بودجه دولت در کل کشور یکسری اماکن مازاد جهت 
جبران کسری بودجه به معرض فروش گذاشته شد، استادیوم امام علی )ع( شهرستان سیرجان 
هم که امید بسیاری از ورزشکاران و جوانان این خطه می باشد با تصمیم مستقیم استانداری 
در طرح فروش قرار گرفت، اما خوشبختانه طی مکاتبات چند روزه ناصر گل محمدی معاون 
و مشاور مدیرکل و رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان سیرجان و پیگیرهای امام جمعه 
شهرستان و نماینده مردم سیرجان، فروش استادیوم امام علی )ع( لغو و از دستور کار خارج 
شد؛  در آینده ای نزدیک طبق قانون ماده ۲۷ به صورت رسمی و اداری استادیوم امام علی 
)ع( و زمین چمن این ورزشگاه به صورت کوتاه مدت یا بلند مدت به باشگاه گل گهر سیرجان 

فقط اجاره داده خواهد شد.        



گنبدی،  خانه های  و  کوچه باغ ها  و  قدیم  بافت  همه ی  از 
نمانده.  چیز  هیچ  هماشهر  منطقه ی  در  آجری  خشتی، 
و  ایرانیتی  سقف  خانه های  را  زیبایی ها  آن  همه ی  جای 
تخریب  را  است. همه  و سیمانی گرفته  بلوکی  دیوارهای 
کردند طوری که اگر یک ناشناس از تنها خیابان هماشهر 
بگذرد، فکر می کند کل تاریخچه ی این روستاهای به هم 
پیوسته در منطقه قهستان سیرجان، نهایت به بیست سال 

قبل برگردد!
همین  فقط  مانده  زیبا،  قاجاری  خانه های  آن  همه ی  از 

بادگیر و یک برج خشتی که آن طرف تر از این بادگیر در 
کنار حسینیه ی قدیم سعادت آباد قرار دارد. 

این عکس و این متن را در اینجا منتشر نمی کنیم که فردا 
بروند شبانه  فرهنگی  میراث  تملک  ترس  از  ملک  وارثان 
تخریبش کنند. بادگیری را که سال ها بی مهری را تحمل 
فرهنگی  میراث  راحت.  نه. خیال تان  مانده.  و سرپا  کرده 

کشور و به ویژه استان ما بی رمق تر از این حرف هاست. 
آینده  در  که  می نویسیم  تاریخ  برای  فقط  را  ستون  این 
فعاالن فرهنگی و مذهبی هماشهر نگویند ما نفهمیدیم و 

چرا کسی هم به ما نگفت که یک نمونه از معماری اهالی 
قدیم منطقه را برای یادگار نگه داریم. 

خانه ها ی  انبوه  بازمانده  تنها  ارزش  با  بادگیر  این 
گنبدی ئی ست که در مجاورت حسینیه ی قدیم سعادت آباد 
در  می توانند  هماشهر  شهرداری  و  شورا  داشت.  وجود 
راستای عمل به مسوولیت فرهنگی خود، با خرید این خانه 
از وارثان، هم دستی به سر و روی این بادگیر بکشند و آن 
را برای یادگار از گذشتگان به طور اصولی مرمت کنند و هم  
می توانند زمین اطراف این یادگیر را به اضافه برج خشتی 

تبدیل به مکانی فرهنگی برای هماشهر کنند. 
دوستان باور کنید که اگر این سال ها خبرهای 
خوبی از آن منطقه  مخابره نمی شود، فقط و 
متوازن  توسعه ی  به  بی توجهی  به خاطر  فقط 
رشد  کمیت  نظر  از  منطقه ای  اینکه  است. 
پیدا کند و جمعیتش افزوده شود اما ساکنان 
فکر کنند که به هویت تاریخی خاصی متصل 
نیستند و امکانات فرهنگی ئی هم به آن ها داده 

نشود.

پیشنهادی برای شورا و شهرداری هماشهر

تا دیرنشده، فرهنگ و هویت را دریابید

شماره 627
12 آذر 1399 فرهنگ

7  راه دانا: جلسه هماهنگی برنامه های هفته جهانی معلولین با حضور مشاور ارشد مدیر کل بهزیستی، و دیگر مسوولین بهزیستی برگزار 
شد. در این نشست ابتدا احمدی پور معاون توانبخشی بهزیستی استان کرمان با اشاره به ۱3 آذر روز جهانی معلولین گفت: شعار روز جهانی 
معلولین امسال »ساخت جهانی بهتر پس از کرونا برای افراد دارای معلولیت« است و بر همین اساس همکاران ما برنامه های متنوعی را در 
حوزه های فرهنگی اجتماعی و ورزشی برای هفته جهانی معلولین در نظر گرفته اند. وی با اشاره به برگزاری اولین جشنواره عکس و فیلمهای 
کوتاه ۱۰۰ ثانیه ای ویژه افراد دارای معلولیت عنوان کرد: امیدواریم با مشارکت شهرداری در این جشنواره بتوانیم روحیه سرزندگی و نشاط 

را در افراد دارای معلولیت ایجاد نموده و در راستای شکوفایی استعدادها و خالقیت و ابتکار جانعه معلولین استان گام برداریم.

برگزاری اولین جشنواره عکس و فیلم ۱۰۰ ثانیه ویژه معلوالن کرمان
خبــر

باشگاه خبرنگاران: مدیرکل کمیته امداد استان کرمان با حضور در سیرجان، به همراه فرماندار 
ویژه سیرجان و مسئوالن شهرستان از پروژه در حال احداث منازل مسکونی مددجویان کمیته امداد 
بازدید کرد. مدیرکل کمیته امداد استان کرمان با اشاره به اقدام ارزشمند طرح خودکفایی مددجویان 
سیرجان، گفت: برای بر طرف کردن مشکل مسکن مددجویان در صورتی که مسئوالن شهرستان، 
زمین در اختیار این نهاد قرار دهند ما آمادگی داریم برای کلیه مددجویان فاقد مسکن، مسکن مناسب 
احداث و در اختیار آن ها قرار دهیم. رییس کمیته امداد امام خمینی )ره( سیرجان گفت: تاکنون 4۰ 
واحد مسکونی احداث و تحویل مددجویان شده  و تعداد ۶۰ واحد دیگر نیز در حال احداث می باشد.

رفع مشکل مسکن 
مددجویان 
کمیته امداد

یاد سهراب عيساپور به خير. روز یکشنبه همين هفته، 
یک آن گمان كردم زنده شده و برگشته تا دل غمزده و 
تنهای ما مردم سيرجان را در یک صبح پایيزِی خلوت، 
باز كند و گویی دارد با سازش ندای دل ما را می خواند و 
می گوید: من نگویم كه مرا از قفس آزاد كنيد/ قفسم برده 

به باغی و دلم شاد كنيد.«  
اما نه. این صدای پای سهراب نبود. صدای سازش هم نبود. 
اما نفس سهراب بود. نفس سهراب بود كه این بار داشت 
از گلوی یار قدیمی اش نغمه  می سرایيد: »آی حمومی، آی 
حمومی، آب حمام تازه كن...« آهنگ این ترانه را كه در 
ذهن خود تداعی كنيد، به نغمه ای می رسيد كه این روزها 
ساز سرنای یک نوازنده در خيابان های مركزی سيرجان 
گوش  ها را نوازش می دهد. وقتی دلگير و غمگين از این 
نوازنده ی  می گذشتم،  خيابان  از  كرونازده  تلخ  دوران 
را  شادی  و  اميد  برق  كه  دیدم  را  ميانسالی  سبزه روی 
خوش  را  حالت  طوری  سازش  می داد.  هدیه  مردمش  به 
می كرد كه دوست داشتی اسم سازش را سرنای خوشحال 
بگذاری و پشت پا بزنی بر همه ی غم های جهان، پيش از 
رو  آبی  انگار  آهنگش  خزان.  كند  را  ما  رخ  گلشن  آنکه 
آتش دل ها بود. همشهریان هركس پياده از كنار نوازنده 
می گذشت به پاس آن حس خوبی كه یافته بود، دستی 

در جيب می كرد و به حد بضاعت اسکناسی را به نوازنده 
می داد. آهنگ كه تمام شد، در ميانه ی نفس تازه كردن 
مرد نوازنده و نواختن آهنگ بعدی، فرصت را برای زدن 

یک گپ كوتاه با او غنيمت شمردم.

شاد  از  بهتر  هنری  چه  گرم.  نفس تون  شما.  به  درود   
كردن دل مردم و ایجاد اميد در این اوضاع و شرایط.

نباید  برمیاد  دستش  از  کاری  که  هرکسی  دیگه.  بله 
کوتاهی کنه.

  اسمتون چيه استاد سرنا نواز؟
محمد پوراسدی.

سهراب  یاد  زنده  یاد  و  شنيدم  رو  سازتون  صدای   
سهراب هایی  مثل  هنوز  كه  خوشحالم  افتادم.  عيساپور 

در دیار ما هستند.
خدا بیامرزدش. همکار بودیم.

 اهل سيرجان هستيد؟
بچه حاجی آبادم اما چند سال هم سیرجون می نشستم. 
بین حاجی آباد و سیرجون میرم و میام. در رفت و اومدم.

  چند سال دارید؟
۶۰ سال.

  شغل تان از اول همين بوده.

ها دیگه. البته نه توی خیابون. توی عروسی ها می زدم. اما 
کرونا عروسی ها رو تعطیل کرده.

  پس برای خرج خانه ناچار به خيابان آمدید؟
میرم.  هنوز  گرمسیر  منطقه  البته  لقه.  و  تق  عروسی ها 
چون من اونجا قراره فقط طبق رسم و رسوم مردم منطقه 
باز، عروس و  توی فضای  و  روز  گرمسیر یک ساعت در 
داماد رو همراهی بکنم. برای همین اون مدل عروسی ها 
هنوز پابرجان و من رو دعوت میکنن. اما توی سیرجون 

دیگه عروسی نرفتم توی دوران کرونا. 
 عروسی ئی چند می گرفتيد؟

داماد می گفت مثال یک ساعت بزن و دویست-سیصدتومن 
می داد.

 پس معيشت تان در دوران كرونا سخت شده؟
از چه نظر؟

 از نظر مشتری برای ساز و دهل.
خب بله االن عروسی نیسته دیگه. برا همین اومدم توی 

خیابون میزنم. 
شما  از  حمایتی  نيستيد؟  چيزی  هنرمندانی  بيمه   

نمی شود؟
نه. بیمه نکردم خودم رو.

 زن و بچه هم دارید؟

بله. هفت تا بچه دارم.
 از خانواده ت بگو 

دوماد  و  عروس  همشون  بچه هام 
شدن. 

ادامه  رو  شما  راه  كدام شان  هيچ   
دادن؟

بله. پسر کوچیکیم.
زنده  را  هنرتان  پس  خوب.  چه   
ساز  كجاها  پسرتان  داشته اید.  نگه 

می زند؟
اونجاست.  خونه ش  حاجی آباد. 
همون جا هم توی جشن ها دعوتش 
می کنن. یعنی دعوتش می کردن توی 

عروسی ها  که کرونا خراب کرد.
یاد  كسی  چه  از  را  نوازی  سرنا   

گرفتيد؟
بچه بودم. عالقه پیدا کردم و رفتم دنبالش.

 پدرتان رنا نواز نبود؟
نه. پدرم دندونساز بود. من خودم عالقه پیدا کردم و رفتم 

سورنا خریدم و خودآموز یاد گرفتم. 
هيچ  هم  مسووالن  دعوت  به  مراسم ها  و  جشنواره ها   

وقت شركت كرده اید؟
وقت  هر  زدم.  جشنواره ها  توی  بخواد  دلت  تا  بله. 
جشنواره ای بوده دعوت کردن. اون هم یه منبع درآمدم 
بود که خب فعال اون هم ول شده. مگه اینکه ۲۲ بهمن و 

این جور یادبودها خبر بدن.

     حسام الدین اسالملو

گپی با نوازنده ی دوره گرد ُسرنا در خیابان های سیرجان

ساعتی که حال شهر خوب شد
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کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس  درگاه سامانه تدارکات 
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 1399/09/05 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 12:00 روز یکشنبه تاریخ 1399/09/16
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت 12:00 روز شنبه  تاریخ 1399/09/29
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 16:00 روز یکشنبه  تاریخ 1399/09/30 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها
الف- آدرس: سیرجان- بلوار شهید زندی نیا، مجتمع سازمانی شهرداری  و تلفن 42338102-3 - 034

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
 مرکز تماس: 41934-021      دفتر ثبت نام: 85193768-88969737

دمرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 
 عملیات بهسازی پارک کتابخانه مکی آباد واقع در شهرک فدک 

سازمان سیما، منظر و فضای سبز سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات )شرح 

شماره  به  فدک(  شهرک  در  واقع  آباد  مکی  کتابخانه  پارک  بهسازی  عملیات  مختصر: 

2 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. 0 9 9 0 9 0 ۵ 4 9 0 0 0 0 0 9

اصالحیه آگهی فراخوان مناقصه عمومی واگذاری امور
 مربوط به پروژه تکمیل مرکـز بهداشتی درمانـی هماشهــر 

دانشکده علوم پزشکی سیرجان در نظر دارد»مناقصه عمومی يک مرحله ای واگذاری امور مربوط به پروژه تکميل 
مرکز بهداشتی درمانی هماشهر « به شماره 2099092962000024 را از طريق سامانه تدارکات الکترونيکی 
دولت برگزار نمايد.کليه مراحل برگزاری مناقصه ازدريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و 
 www.setadiran.ir  بازگشايی پاکت ها از طريق در گاه سامانه تدارکات الکترونيکی دولت )ستاد( به آدرس
انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلی ،مراحل ثبت نام در سايت مذکور و 

دريافت گواهی امضای الکترونيکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاريخ انتشار مناقصه در سامانه: تاريخ 1399/09/10 می باشد.

مهلت زمانی دريافت اسناد مناقصه از سايت: ساعت  14:00 روز  دوشنبه  تاريخ 1399/09/17     
مهلت زمانی ارائه پيشنهاد: ساعت 14 روز  شنبه   تاريخ 1399/09/29 

زمان بازگشايی پاکت ها: ساعت 9 روز  يکشنبه   تاريخ 1399/09/30 
زمان  جلسه توجيهی: ساعت 10 روز دوشنبه مورخ 1399/09/24 

جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها به آدرس ذيل مراجعه نمايند. 
الف: آدرس : بلوار سيدجمال جنب پارک ترافيک دانشکده علوم پزشکی   و تلفن:42340625

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه:مرکز تماس:021-41934
دفتر ثبت نام: 88969737  و  85193768

روابط  عمومی دانشکده علوم پزشکی سیرجان

آگهي مناقصه عمومي تجدید شده )نوبت دوم( 

شمــــاره 99/29/ع
شرکت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد »تجهیـز سالــن تیرانــدازي بـــا 

تفنگ بادي مجموعه ورزشي « خود واقع در شهر سيرجان را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به 
آدرس  به  مناقصه  اسناد  اخذ  جهت  مي توانند  پيمانکاران  لذا  نمايد.  واگذار  شرايط  واجد  پيمانکار 

الکترونيکي WWW.GEG.IR  مراجعه  و اسناد مذکور را از قسمت تأمين کنندگان و مشتريان - 

مناقصه ها دانلود نمايند . مهلت تحويل پاکات ساعت 9 الي 14 روز دوشنبه مــورخ 99/9/24 در 

محــل دفترکميسيون معـامالت مجتمع و يا دبيرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. ضمناً بازديد از محل 

اجراي موضوع مناقصه روز  سه شنبه مورخ 99/9/18 مقرر شده است. شرکت معدني و صنعتي گل 

گهر در رد يا قبول هر يک از پيشنهادات بدون نياز به ذکر دليل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد.

مدیریـت قراردادها و معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 
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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 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.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1399/09/05 می باشد.

تاریخ  شنبه  روز   18:00 ساعت  تا  مناقصه  اسناد  انتشار  تاریخ  از  سایت:  از  مناقصه  اسناد  دریافت  زمانی  مهلت 
1399/09/15

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: از تاریخ  دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز سه شنبه  تاریخ 1399/09/25
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 17:00 روز چهارشنبه  تاریخ 1399/09/26 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها
الف- آدرس: سیرجان- میدان انقالب، شهرداری مرکزی، امور قراردادها و تلفن 41325077 - 034

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس: 021-41934 
دمرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 85193768-88969737

فراخوان  مناقصه عمومی یک مرحله ای 
خریـــد چمــــن مصنوعـــــی زمین بازی فوتبـــــال

چمن  خرید  مختصر:  )شرح  خدمات  عمومی  مناقصه  دارد  نظر  در  سیرجان  شهرداری 

2  را از طریق سامانه  0 9 9 0 0 ۵ 6 7 4 0 0 0 0 9 9 مصنوعی زمین بازی فوتبال ( به شماره 

تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.



ویترین آخر

کاهش  گوید  می  کار  حوزه  کارشناس  یک  بهارنيوز: 
وابستگی به نفت زمانی اثرگذار است که درآمدهای نفتی در 
تا  تولیدی سرمایه گذاری شود  و بخشهای  زیربنایی  صنایع 
کل کشور به ویژه کارگران آثار آن را در زندگی خود احساس 
کنند. حمید نجف در ارزیابی کاهش وابستگی بودجه ۱4۰۰ 
به نفت و تاثیر آن بر معیشت کارگران اظهار کرد: معتقدم تا 
زمانی که موانع از سر راه تولید و صادرات برداشته نشود به 
هر میزان وابستگی به درآمدهای نفتی کاهش یابد تاثیری در 
معیشت کارگران ندارد، مگر آنکه هرچه از محل فروش نفت به 
دست آمد در زیرساختها و صنایع زیربنایی کشور هزینه کنیم.

وی ادامه داد: کاهش وابستگی بودجه به نفت خوب است به 
شرطی که پول نفت را در جایی به کار ببریم که کل کشور 
اندازی  از آن منتفع شوند. الزم نیست کارخانه جدیدی راه 
کنیم، اگر پول نفت در بخشهای تولید سرمایه گذاری شود و 
کارخانه های راکد به چرخه تولید برگردند می توان گفت که 
کارگران اثرات این کاهش وابستگی را در زندگی خود احساس 

خواهند کرد.
نجف تصریح کرد: وقتی درآمدهای نفتی در بخش تولید و 
صنعت به کار رود، دو نتیجه حاصل می شود؛ اول اشتغالزایی 
و رونق تولید و کسب و کار و دوم حفظ امنیت شغلی کارگران 
و بقای کارخانه ها و تمام این موارد مثل زنجیره های بهم 
پیوسته هستند چرا که با احیای کارخانه های از رده خارج 
شده، بازگشت به کار کارگران و ایجاد شغل اتفاق می افتد، 
اندازی  راه  تولید  کار، خطوط  به  کارگران  بازگشت  محل  از 
می شود و افزایش بهره وری و رونق تولید به وجود می آید 
و در نهایت صیانت و حفظ امنیت شغلی نیروی کار حفظ می 
شود. این کارشناس حوزه کار با بیان اینکه باید تهدیدها را به 
فرصت تبدیل کنیم، اظهار کرد: در شرایط اقتصادی حاضر که 
از یک سو با فشارهای خارجی و از سوی دیگر با کرونا روبه رو 
هستیم باید از فرصت به وجود آمده استفاده کنیم. نرخ دالر 
و نوسان ارز اگرچه به بیشتر بخشها خسارت وارد کرد ولی در 
مقابل برای بخش تولید موثر بود چون تولید ملی را در برابر 
کاالهای بی کیفیت و بنجولی که همه ساله وارد کشور می 
شد حفظ و مردم را به خرید و مصرف تولید داخلی ترغیب 
کرد.نجف افزود: صرفنظر از تقویت تولید داخلی و جلوگیری از 
واردات بی رویه کاال، بسیاری از کارخانه ها تحت این شرایط 
به سودآوری رسیدند و درآمد سرشاری به دست آوردند.وی در 
پایان به کارخانه ها پیشنهاد کرد: بخشی از سود کالنی که از 
محل افزایش نرخ ارز حاصل شده در جهت راه اندازی خطوط 
کارگران  به  متعلق  که  را  دیگر  بخشی  و  کنند  تولید صرف 
است به عنوان سهم نیروی کار بپردازند و جایگاه کارگران را 

در نظر بگیرند.

آفتاب  نيوز: نمایندگان در جلسه علنی روز سه شنبه ۱۱ آذر مجلس شورای 
اسالمی و در جریان بررسی کلیات طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت 
از منافع ملت ایران، با ۲۵۱ رأی موافق با کلیات این طرح موافقت کردند. در این 
طرح دولت موظف شده است در صورت عدم اجرای کامل تعهدات کشورهای ۱+4 
در قبال ایران و عادی نشدن روابط کامل بانکی و عدم رفع موانع فروش نفت ایران 

دو ماه پس از تصویب این قانون، اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند.

خبرگزاری فارس: سخنگوی دولت گفت: دانش هسته ای ترورشدنی نیست و 
مردم هم نه تنها تحت تأثیر اقدام دشمن قرار نگرفتند، بلکه هوشمندتر و متحدتر 
نسبت به منافع ملی و در برابر دشمنان ملت شده اند. علی ربیعی در نشست خبری 
هفتگی خود با خبرنگاران، با تسلیت شهادت شهید محسن فخری زاده گفت: با 
کمی دقت و رعایت پرتکل ها می توانستیم این جنایت را ناکام بگذاریم. دستگاه های 

امنیتی برای عدم تکرار چنین وقایعی باید تمام تالش خود را به کار گیرند.

       گوناگون

تصویب کلیات طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها

 علی ربیعی: دانش هسته ای ترورشدنی نیست

 رییس سابق اداره امنیت حفاظت قوه قضائیه دستگیر شد

عباس عبدی روزنامه نگار و تحلیلگر 
در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: 
ویژگی  یک  ایران  برای  بخواهیم  اگر 
در  که  کنیم  تعریف  فرد  به  منحصر 
دیگر جوامع کمتر دیده می شود، باید 
بر شلختگی گفتاری ده ها و بلکه صد ها 
یک  در  کدام  هر  که  سخن  صاحب 

پستی مسوول هستند انگشت نهاد.
حرف های  یعنی  گفتاری  شلختگی 
بی معنا زدن یا بیان گزاره های پوچ و 
یا اظهاراتی که مستوجب  این همانی، 
جرم و مجازات است، یا القای کلماتی 
به ذهن متبادر  را  که معنای دیگری 
گزاره های  اقسام  و  انواع  و...  می کند 
بی معنی و نادرست یا دروغ را می توان 
اعتبار سخنان آنان را به  برشمرد که 
همه  از  بدتر  است.  کرده  زایل  کلی 
لحن غیر دیپلماتیک در امور خارجی 
می باشد.  فراوان  زیان های  موجب 
تحقیر  و  توهین  آن  غالب  که  لحنی 

است.
از  ناشی  گفتاری  شلختگی 
سازمان  نداشتن  و  فکری  شلختگی 
فکری منسجم است که در نهایت به 
منجر  نیز  عملی  و  رفتاری  شلختگی 
کس  هر  اینکه  جالب  نکته  می شود. 
در گفتار بی منطق تر و شلخته تر باشد، 
از جانب دیگران بیشتر تقلید می شود! 
و  کلمه  اگر صد ها  که  کودکانی  مثل 
را  حرف خوب و متین بشنوند، یکی 
یاد نمی گیرند، ولی خدا نکند از دهان 
همیشه  که  بشنوند  فحش  نفر  یک 

تکرار می کنند!

نوعی  محصول  گفتاری  شلختگی 
فقدان  است.  سیاست  در  انحراف 
را  مسووالن  جامعه،  در  پاسخگویی 
به  این  و  می کند  نظارت  از  مصون 
آنان  مسووالنه  غیر  اظهارات  بیان 
ایراد  متوجه  که  چرا  می کند،  کمک 
در  واقع  در  نمی شوند.  خود  اظهارات 
ادبیات  این  مستقل  رسانه های  غیاب 

رشد می کند.
ظریف  آقای  که  دیدم  روز ها  این 
که وزیر خارجه کشور است و وزیری 
لب  شود  تلقی  باید  نیز  فراجناحی 
که:  می گوید  و  گشوده  اعتراض  به 
»متاسفانه ابزار تبلیغ و حاشیه امن در 
اختیار دوستان است. طرف به آسانی 
در  و  است  جاسوس  ظریف  می گوید 
هیچ  شده؛  تربیت  جاسوسی  مدرسه 
اتفاقی هم برایش نمی افتد. می گویند 
و  بهایی ها  عامل  ظریف  پدربزرگ 
مسجد  اما  بوده،  گلوبالیست ها  عامل 
پول  با  هامبورگ  مسجد  و  قم  اعظم 
پدر  می گویند  شد.  ساخته  ایشان 
فردی  هم  آن  است،  ساواکی  فالنی 
که به گاوصندوق علما معروف بوده.« 
حد  این  تا  خارجه  وزیر  که  هنگامی 
و  حقوقی  آشکار  تبعیض  فشار  تحت 
سیاسی باشد، دیگران جای خود دارند.

گویندگانی  چنین  که  است  روشن 
تحت تاثیر فضای تبعیض آمیز، تربیت 
و اخالق درستی پیدا نمی کنند. از این 
عوامل گذشته، شاید یک عامل دیگر 
که مهم است، فقدان آموزش و قدرت 
نیاز  کمتر  آنان  واقع  در  است،  تخیل 

در  که  گرفته اند  یاد  یا  کرده اند  پیدا 
می خواهند  که  سخنی  یا  کاری  هر 
انجام دهند یا بگویند، خود را به جای 
را  خود  تخیل  و  دهند  قرار  مخاطب 
فعال کنند که در صورت جابه جا شدن 
با او از عمل یا گفتار مشابه خود چه 
مهم  این  داشت؟  خواهند  برداشتی 
می خواهیم  سخنی  هر  ما  که  است 
قرار  مخاطب  جای  را  خود  بگوییم 
و احساسی  برداشت  او چه  دهیم که 
خواهد داشت. این یعنی قدرت تخیل 
و  جامعه  که  هزینه هایی  داشتن. 
بسیاری  شلخته  گفتار  از  ایران  مردم 
از مسووالن پرداخت می کنند، بسیار 
سنگین است. راه حل چیست؟ برطرف 
کردن عوامل مزبور راه حل است. اضافه 
آموزش نظری و عملی مهم  بر آن ها 
باید  طبعا  نظری  آموزش  برای  است. 
کرد.  معرفی  کتاب  و  گذاشت  کالس 
و  نقد  و  آموزشی  کارگاه های  باید 
را  روزانه  شلخته  گفتار های  بررسی 

گذاشت.
البته اصالحات ساختاری نیز شرط 
الزم است. شفافیت و پاسخگویی، رفع 
ارتقای  حقوقی،  و  سیاسی  تبعیضات 
شغلی برحسب صالحیت و تمایز میان 
حوزه های گوناگون حرفه ای و تقویت 
نظارت رسانه ای آزاد، شروط الزم برای 
حتما  است.  گفتاری  شلختگی  محو 
توضیحات  این  با  که  گفت  خواهید 
باشیم،  مساله  این  حل  منتظر  نباید 

شاید. ولی باید امیدوار بود.

دالرهای نفتی را کجا هزینه کنیم بهتر است؟

هفته نامه سیاسی، اجتماعی
صاحب امتیاز : بتولهاشمیمعصومی
مدیرمسوول: ابوالقاسممحمودآبادی

 چاپ :  مهدویکرمان
نشانی: سیرجان،خیاباننصیریشمالی،کوچهنصیری)25(پالک113کدپستی: 7813753636

تلفن: 42202140 نمابر:42234344سامانه پیام کوتاه:3000990061
تلفن سفارش آگهی: 09133475191-42234344

Sokhan_Tazeh :اینستاگرام     sokhan.tazeh@Gmail.com:پست الکترونیکی www.sokhanetazeh.com:سایت اینترنتی

تير برق وسط كوچه سر راه كانيوو

اطالعات به دست آمده از نحوه به شهادت رسیدن شهید فخری زاده، حکایت از 
استفاده از تیربار اتوماتیکی دارد که روی خودروی وانت در محل حادثه نصب شده 
بود. بخش عربی شبکه العالم به نقل از منبع آگاه اعالم کرد: مدارکی به دست آمده 
است که نشان می دهد رژیم صهیونیستی در ترور محسن فخری زاده دست دارد.

این منبع افزود: رژیم صهیونیستی عناصر معاند ضد انقالب اسالمی ایران را برای 
این عملیات به کار گرفته.

آفتاب  نيوز: محمدجواد رشیدی رییس سابق اداره امنیت حفاظت قوه قضائیه 
دستگیر شد. محمدجواد رشیدی رییس سابق اداره امنیت حفاظت قوه قضائیه و 
رییس فعلی حفاظت شوراهای حل اختالف در پرونده  طبری از نیازآذری دستگیر 
از  اعم  نتیجه ای  هر  احتمال  و  بوده  رسیدگی  اولیه  مراحل  در  پرونده  این  شد. 

محکومیت یا تبرئه از عنوان یا عناوین اتهامی وجود دارد.

زوم

شبکه العالم: سالح بکار رفته با ماهواره کنترل شده

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس  دیروز گفت: الیحه بودجه سال ۱4۰۰ 
فردا به مجلس شورای اسالمی تقدیم خواهد شد. محمد مهدی مفتح در گفتگو با 
خبرنگار مهر، درباره زمان ارائه الیحه بودجه سال آینده به مجلس گفت: دولت فردا 
)۱۲ آذرماه( الیحه بودجه سال ۱4۰۰ را تقدیم مجلس شورای اسالمی می کند. وی 
در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا رئیس جمهور برای تقدیم الیحه بودجه در 

مجلس حاضر می شود؟ اظهار داشت: بنده اطالعی در این باره ندارم.

الیحه بودجه ۱4۰۰ امروز تقدیم مجلس می شود

شلختگی گفتاری صد ها صاحب سخن
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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 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.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1399/09/12 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت 18:00 روز پنج شنبه تاریخ 
1399/09/20

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: از تاریخ  دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز یک شنبه  تاریخ 1399/09/30
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 16:30 روز دوشنبه  تاریخ 1399/10/01 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها
الف- آدرس: سیرجان- میدان انقالب، شهرداری مرکزی، امور قراردادها و تلفن 41325077 - 034

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس: 021-41934 
دمرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 85193768-88969737

فراخوان  تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 
حمل قیــر از پاالیشگاه به مقصد کارخانــه آسفالــت شهرداری سیرجان

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات )شرح مختصر: حمل قیر از پاالیشگاه 

2  را  0 9 9 0 0 ۵ 6 7 4 0 0 0 ۱ 0 7 به مقصد کارخانه آسفالت شهرداری سیرجان ( به شماره 

از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
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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 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.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1399/09/12 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت 18:00 روز پنج شنبه تاریخ 
1399/09/20

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: از تاریخ  دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز یک شنبه  تاریخ 1399/09/30
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 17:00 روز دوشنبه  تاریخ 1399/10/01 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها
الف- آدرس: سیرجان- میدان انقالب، شهرداری مرکزی، امور قراردادها و تلفن 41325077 - 034

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس: 021-41934 
دمرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 85193768-88969737

فراخوان  تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 
تهیه مصالح و تخریب آسفالـــت و زیرســـازی معابــــر سطح شهر

و  مصالح  تهیه  مختصر:  )شرح  خدمات  عمومی  مناقصه  دارد  نظر  در  سیرجان  شهرداری 

2  را  0 9 9 0 0 ۵ 6 7 4 0 0 0 ۱ 0 8 تخریب آسفالت و زیرسازی معابر سطح شهر  ( به شماره 

از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

آگهی ارزیابی وشناسایی پیمانکار
شرکت نظم آوران صنعت ومعدن گل گهر در نظر دارد:

 جهت انجـــام کارهــای پـــروژه ای و عمرانـــی خود 
نسبت به شناسایـی وارزیابـی پیمانکاران واجد شرایط

 اقدام نمايد، لذا از کليه شرکت های معتبر، دارای صالحيت و عالقه مند 
تاريخ  از  ظرف مدت ۱۵روز  تا حداکثر  بعمل می آورد  به همکاری دعوت 
چاپ اين اگهی اعالم آمادگی خود به همراه مدارک زير را به نشانی استان 
امور حقوقی  بلوار دکتر صفارزاده_ دفتر   _ _شهرستان سيرجان  کرمان 
وقراردادهای شرکت نظم آوران کد پستی 7817819489 ارسال نمايند.

اسناد ومدارک:
*نامه اعالم آمادگی

*رزومه کاری شرکت وسوابق اجرا
*آگهی تاسيس وآخرين آگهی تغييرات شرکت

*تصوير رتبه های اخذ شده از سازمان مديريت وبرنامه ريزی )دارا بودن 
حداقل رتبه 5 ابنيه( وساير سازمان های مرتبط

*ليست تجهيزات و ماشين آالت
جهت کسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 02۵2 422۵  )034( تماس حاصل نماييد.

واحد امور حقوقی و رقارداداه  رشکت  نظم آوران  صنعت و معدن گل گهر  


