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آگهیمناقصـهدومرحلهای
 اجرای پــروژه تقاطع غیــر همسطح باسفهرجان 

واقع در شهرستــان سیرجـــان 
شرکتفوالدسیرجانایرانیــاندر نظر دارد پروژه فوق را از طریق 

مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

ـ برآورد مبلغ پروژه بدون ضرایب: 55 میلیارد ریال

ریال 2،750،000،000 ضمانتنـــامه: مبلــغ ـ

ـ مهلت دریافت اسناد مناقصه و ارزیابی: 99/09/25 لغایت 99/09/30

روبروی  اسالمی،  جمهوری  بلوار  کرمان،  مناقصه:  اسناد  دریافت  آدرس  ـ 

بلوار حمزه، برج میدکو )پاسارگاد( طبقه دوم

ـ داشتن حداقل رتبه 5 راه و ترابری الزامیست

امور بازرگانِی رشکت فوالد سیرجان اریانیان

آگهيمناقصــهعمومــيتجدیدشده

شمـــاره99/47/ع
شرکت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد پروژه »طرحجامعبرقرسانی«

خود را از طریق برگزاري مناقصه عمومي به پیمانکار واجد شرایط و داراي رتبه حداقل 5 

در رشته نیرو واگذار نماید. لذا مناقصه گران مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس 

مزایده  و  مناقصه  بخش  از  را  مذکور  اسناد  و  مراجعه    WWW.GEG.IR الکترونیکي 

دانلود نمایند. مهلت تحویل پاکات ساعت 9 الي 14 روز چهارشنبه مــورخ 99/10/3 در 

باشد. ضمناً  یا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي  و  محــل دفترکمیسیون معـامالت مجتمع 

بازدید از محل اجراي موضوع مناقصه روز سه شنبه مورخ 99/9/25 مقرر شده است. 

شرکت معدني و صنعتي گل گهر در رد یا قبول هر یك از پیشنهادات بدون نیاز به ذکر 

دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد.
مدیریـتقراردادهاومعامالتشرکتمعدنيوصنعتيگلگهر

آگهيفراخوانشناسایيوارزیابيپیمانكاران

بهشماره98/19/ف)نوبتچهارم(
شرکت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد پروژه »خرید،حملتجهیزات،نصب،تست
وراهاندازیدودستگاهترانسفورماتور230/20کیلوولتبهصورتمهندسی،تأمینتجهیزات
ونصبواجرا)EPC(«را مطابق با مشخصات فني موجود در اسناد فراخوان پس از ارزیابي کیفي و از 
طریق برگزاري مناقصه به شرکت پیمانکار واجد شرایط که داراي گواهینامه تعیین صالحیت پیمانکاري با 
رتبه حداقل 3 در رشته نیرو با حوزه فعالیت پست و خطوط انتقال نیرو از سوي سازمان مدیریت و برنامه 
ریزی کشور مي باشد، واگذار نماید. لذا کلیه متقاضیان مي توانند جهت اخذ اسناد فراخوان شناسایي و 
ارزیابي پیمانکاران به آدرس الکترونیکي WWW.GEG.IRمراجعه و اسناد مذکور را از بخش مناقصه 
و مزایده دانلود نمایند و پاکت خود را که حاوي مدارك خواسته شده جهت شناسایي و ارزیابي پیمانکاران 
مي باشد، حداکثر تا تاریخ سه شنبه مورخ 99/10/2 به نشاني دفتر کمیسیون معامالت مجتمع و یا  دبیرخانه 

دفتر مرکزی تهران تحویل نمایند. 
مدیریـتقراردادهاومعامالتشرکتمعدنيوصنعتيگلگهر

ِ   
مشکالت جاده گل گهر همچنان پابرجا
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فارس: رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان سیرجان از کشف دو انبار احتکار روغن در این شهرستان خبر داد.  خواجویی اظهار 2
داشت: طی گشت مشترک، بازرسان اداره صنعت و معدن و  بسیج موفق به کشف 2 انبار احتکار روغن مایع در سیرجان شدند. رئیس اداره 
صنعت، معدن و تجارت شهرستان سیرجان عنوان کرد: متاسفانه شاهد این هستیم که برخی از افراد سودجو در برهه های خاصی از زمان 
اقدام به احتکار کاالهای اساسی و ارزاق عمومی می کنند که با این افراد براساس قانون به شدت برخورد می شود. وی خاطرنشان کرد: در 
گشت مشترک بازرسان صنعت و معدن و بسیج، موفق به کشف 3 هزار و 700 بطری روغن یک و یک ونیم و لیتری به ارزش  354 هزار 

ریال از دو انبار احتکاری شدند که پرونده آنها برای سیر مراحل قانونی به اداره تعزیرات حکومتی ارجاع داده شد.

کشف 2 انبار احتکار روغن در سیرجان خبــر
خواجویی رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت سیرجان ضمن اشاره به صدور جواز تاسیس کارخانه 
تولید ظروف فلزی نچسب آشپزخانه در سیرجان عنوان کرد: شهرستان سیرجان عالوه بر حوزه 
فوالد، در سایر صنایع نیز دارای ظرفیت ها و پتانسیل های بی بدیلی است که همین امر فرصت های 
خوبی را جهت سرمایه گذاری و کارآفرینی  در سیرجان فراهم کرده است. این طرح با سرمایه گذاری 
28 میلیارد ریالی به ظرفیت 500 تن در سال در شهرک صنعتی شماره 2 سیرجان راه زی خواهد 

شد و در فاز اول برای 16 نفر از شهروندان سیرجانی اشتغال زایی در پی خواهد داشت.

ششم آذرماه بود که دو عضو شورای شهر سیرجان ابوذر 
سخنگوی  صادقی  امین  و  شهر  شورای  رئیس  زینلی؛ 
شورای شهر با ارسال یک نامه رسمی به شهردار طرح 
سوال از وی را کلید زدند. بر اساس وظیفه ذاتی شورا 
در نظارت بر عملکرد شهردار در راستای ماده 83 فصل 
شوراهای  انتخابات  و  وظایف  تشکیالت  قانون  سوم 
اسالمی کشور 72 سوال حاوی مشکالت متعدد مدیریت 
به شهردار فرستاده شد و 10 روز مهلت پاسخگویی در 

صحن علنی شورا به وی داده شد.
شهر  شورای  علنی  صحن  در  جاری  هفته  دوشنبه 
سیرجان با حضور همه اعضای شورا و شهردار سیرجان 
و اصحاب رسانه بعد از اتمام مهلت 10 روزه این جلسه 
تشکیل شد در ابتدای جلسه برخی از اعضای شورا تمایل 
اصرار سخنگو  با  اما  باشد  علنی  داشتند که جلسه غیر 

با  و  علنی  صورت  به  جلسه  این  شهر  شورای  رئیس  و 
که  بودند  معتقد  زیرا  یافت  ادامه  رسانه  اصحاب  حضور 

نمایندگان مردم حتماً باید بیننده باشند.
در ابتدا رضا سروش نیا، شهردار  با لحنی طعنه دار با 
ذکر ضرب المثل » ... شود سبب خیر اگر خدا خواهد« 
کرده  طرح  را  سوال   72 که  شورا  عضو  دو  به  نسبت 
واکنش  موضوع  این  و  داد  نشان  را  خود  موضع  بودند 
صادقی و زینلی را در پی داشت در این جلسه 72 سال 
فاضالب  ترمیم  رجوع،  ارباب  تکریم  عدم  موضوعات؛  با 
مشکالت  رسانی،   خدمات  ناعادالنه  توزیع  شهری، 
اجرا شدن پیشنهادات 3 سال  شهر جهانی گلیم، عدم 
پیش،  عدم تعهد به انجام وظایف در موعد مقرر، عدم 
شفافیت میزان بودجه شهرداری از معادن و صنایع،  نبود 
بازار سیرجان، زیر گذر  نظارت بر پروژه های عمرانی،  
صنعت،  مشکالت خیابان میرزا رضا،  نبود فرهنگسرا و 
ورزشی  امکانات  نبود  شهرستان،  غرب  در  بانوان  پارک 

افتتاح  عدم  اسفندقه،   و  نصر  های  شهرک  تفریحی  و 
پیست قائم،  نبود پارکینگ طبقاتی، بروکراسی اداری،  
دستفروشان،   مشکالت  آباد،   خرم  پل  دوم  الین  نبود 
در  زباله  موقت  سایت  مشکالت  کمربندی،   مشکالت 
کارخانه  پیمانکاران،   مشکالت  فاطمیه،   بلوار  انتهای 
دلفین،  آبی  مجموعه  تبلیغاتی،  های  بیلبورد  آسفالت، 
ساخت و ساز غیر مجاز،سگ های بالصاحب،  آبگرفتگی 
معابر پس از بارندگی،  آسفالت بلوار حمزه سیدالشهدای 
آباد،  مشکالت  مکی  آباد، مسدود شدن چهارراه  مکی 
شهرک ثاراهلل، نبود تجهیزات اطفاء حریق و نردبان آتش 
نشانی،  نامگذاری معابر و خیابان ها، قطع درختان سرو 
زهرای  بهشت  ساماندهی  شهر،  زیباسازی  عدم  شیراز، 
نبودزیر ساخت های  بعثت،   ترمینال  قدیم،  مشکالت 
 ، شیراز  ورودی  مشکالت  و  آسفالت  بهسازی  فرهنگی، 
نبود  شهر،  روشنایی  عدم  آرامستان،   ساماندهی  عدم 
کارخانه بازیافت،  پارکینگ ماشین های سنگین، کارخانه 

آجر،  ورودی های نازیبا،  عدم نظارت و معتادان متجاهر 
و متکدیان، نبود فضای سبز در بلوار دکتر صادقی، عدم 
اجرای پروژه مجموعه مشاهیر،  امرار معاش دکه داران،  
با رسانه ها، گرانی تعرفه های عوارض و  نداشتن تعامل 
رسیدگی نکردن به مشکالت پرسنل شهرداری  مطرح 
شد و شهردار با پاسخگویی به کلیه سواالت توانست بعد 
از 7 ساعت پیکار با اعضای شورای شهر سیرجان با 5 

محمد  اسفندیارپور،   مصطفی  سوی  از  مثبت  رای 
و  جهانشاهی  طاهره  خواجویی،  اسماعیل  عسکری،  
و  امین صادقی  از سوی  منفی  رای  و 2  حسن خدامی 

ابوذر زینلی  ابقا شود.
و  سرپرست  عنوان  به  ابتدا  نیا  سروش  است  ذکر  قابل 
بعد به عنوان شهردار از شورای پنجم رای اعتماد گرفته 

است.

رئیس کل دادگستری استان کرمان از پیگیری قضایی برای رفع مشکالت 
سیم  تولید  و  خودرو  تجهیزات  ساخت  زمینه های  در  تولیدی  واحد  دو 
بکسل در بم و سیرجان خبر داد و گفت: با ایجاد زمینه فعالیت این واحد ها 
ضمن بی نیاز شدن کشور از واردات این کاالها، زمینه اشتغال 700 نفر در 

فاز نخست ایجاد می شود.
به گزارش خبرگزاری فارس از کرمان، یداهلل موحد در ستاد استانی اجرای 
از  کرمان  در  موانع  رفع  و  قضائیه  قوه  در  مقاومتی  اقتصاد  سیاست های 
پیگیری قضایی برای رفع مشکالت دو واحد تولیدی در زمینه های ساخت 
تجهیزات خودرو و تولید سیم بکسل در بم و سیرجان خبر داد و اظهار 
از  بی نیاز شدن کشور  واحد ها ضمن  این  فعالیت  زمینه  ایجاد  با  داشت: 

واردات این کاالها، زمینه اشتغال 700 نفر در فاز نخست ایجاد می شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان افزود: بر اساس پیگیری های دادسرای 
در  موجود  مشکالت  کرمان  استان  کل  دادگستری  پشتیبانی  و  کرمان 
تامین تجهیزات  راه اندازی کارخانه  برای  بهره برداری  پروانه  زمینه صدور 

خودرو در بم رفع و زمینه اشتغال 100 نفر فراهم شد.
نیاز این کارخانه به منطقه بم  اینکه تجهیزات مورد  وی ضمن اشاره به 
حضور  با  باید  تجهیزات  این  کرد:  اظهار  است،  نصب  آماده  و  شده  وارد 
از جمله شیوع  به دالیلی  این کار  راه اندازی شود که  کارشناسان چینی 
بیماری کرونا به تاخیر افتاده بود که با تصمیمات قضایی اقدامات مورد 

نیاز برای رفع مشکالت موجود در این مسیر دنبال می شود.

موحد در ادامه با اشاره به لزوم رفع مشکالت شرکت صنایع مفتول بکسل 
پارس خاطرنشان کرد: این واحد تولیدی به منظور راه اندازی خط تولید 
سیم بکسل با مشکالتی در زمینه سهامداری، تامین زمین و... روبرو شده 
که مقرر شد با پیگیری دستگاه قضایی استان کرمان این مشکالت حل 

شده و زمینه اشتغال 600 نفر در این واحد فراهم شود.
وی با بیان اینکه با راه اندازی این واحد تولیدی بخش زیادی از نیاز کشور 
به واردات سیم بکسل رفع شده و این کارخانه به عنوان کارخانه ای مطرح 
به  رسیدگی  روند  در  کرد:  عنوان  کرد،  خواهد  فعالیت  منطقه  در سطح 
مشکالت واحد های تولیدی، هرگونه قصور و ایجاد تاخیر در راه اندازی این 
واحد ها مورد نظارت قضایی قرار گرفته و با هرگونه تخلف در این زمینه 

برخورد می شود.

موحد با اشاره به اینکه شرایط قهری خارج از شرایط قرارداد ها را در تاخیر 
در اجرای طرح های اشتغالزا نمی توان نادیده گرفت، گفت: با استفاده از 
ظرفیت داوری می توان برخی مشکالت شرکت صنایع مفتول بکسل پارس 
در زمینه زمین را حل و پرونده این شرکت را از فرایند دادرسی خارج کرد.

وی خاطرنشان کرد: به منظور تامین مازوت )نفت کوره( مورد نیاز واحد ها 
نامه های  ضمانت  ارائه  به  نیاز  زمستان  فصل  در  تولیدی  بنگاه های  و 
معتبربانکی است که این موضوع مشکالتی را برای صاحبان این واحد ها 
با  شده  انجام  پیگیری های  اساس  بر  گذشته  روز  که  است  کرده  ایجاد 
فرآورده های  پخش  شرکت  کرمان،  استان  بانک های  هماهنگی  شورای 
این مشکل  نفتی و شرکت گاز استان کرمان راهکار های الزم برای حل 

پیش بینی شده است.
جاری،  روز  جلسه  در  کرد:  اظهار  کرمان  استان  دادگستری  کل  رئیس 
واحد های  نیاز  مورد  مازوت  تامین  مشکل  رفع  برای  الزم  نهایی  تفاهم 

تولیدی ایجاد و مصوبات الزم انجام شد تا براساس پشتیبانی های قضایی و 
اجرایی روند رفع این مشکل به شکل مناسب دنبال شود.

نامه  اساس  بر  شد  مقرر  قضایی  پیگیری های  اساس  بر  کرد:  عنوان  وی 
در  آسانی  به  موردنیاز  مازوت  تولیدی  واحد های  پیگیری  و  گاز  شرکت 
برای  نیاز  باید زمان مورد  رابطه  این  قرار گیرد و در  این واحد ها  اختیار 
خرید و تامین مازوت مورد نیاز واحد ها در نظر گرفته شود و در این زمینه 
حتی یک روز تعطیلی واحد ها را قبول نخواهیم داشت و آن را به منزله 

سوء مدیریت تلقی می کنیم.

پایان اولتیماتم ده روزه و جلسه هفت ساعته شهردار و شورا

ازاستیضاحتاابقا

صدور جواز تاسیس 
کارخانه تولید ظروف 
 نچسب در سیرجان: 
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از واحدهای صنفی سمساری درسطح  برخی 
شهر سیرجان اقدام به فروش

کابینتهایپیشساختهازجنس)نوپانولترون(
می نمایند که این نوع کابینــــــت ها 

از نظر بهداشت مورد  غیــراستانـدارد و 
باشند و این موضوع جهت اطالع  تایید نمی 

به شهروندان می باشد.

به اطالع کلیه شهروندان محترم 
سیرجانی می رساند:

اتحادهی صنایع چوب،فلز  و  دکوراسیون داخلی

فروش،نصب،سرویـس،شارژگازولولـهکشیزیرکار

کولرهای گـازی اسپلیت
خیابانوحید-روبرویفروشگاهافقکوروش

42338788 - 0 9 164458335  نقد و اقساطفروشگاه اسپلیت صالحی

قالــیمحلــی
دستبـافسیرجانی

)نوودستدوم(شماراخریداریم.

0 9 9 1 7 6 6 5 9 6 9

دکتــر سعدالـه صمدی )عضو انجمن جراحان پالستیک و زیبایـی ایران(
انجام کلیه جراحی های پالستیک شامل رینوپالستی) جراحی بینی( 

سپتوپالستی ) جراحی انحراف بینی (
ماموپالستی ) کوچک، بزرگ ، باال کشیدن و پروتز پستان (

ابدومینوپالستی ) برداشتن چربیهای شکم ،تامی تاک ( 
برداشت چربی پهلوها و ایجاد فرم ساعت شنی

فیس لیفت ) جراحی زیبایی صورت ، از بین بردن شلی ، خط خنده و غبغب (
براکی پالستی ) جراحی بازو ، اصالح شلی پوست بازو (

بلفاروپالستی ) جراحی پلک ها ( 
باال بردن ابروها

جراحی پیشانی 
پروتز چانه و گونه 

پروتز باسن ، فیلر ) ژل و چربی(
تزریق ژل و چربی ، بوتاکس ، مزوتراپی، پالکت درمانی )پی ار پی ( 

رفع کک و مک ، لک صورت ، جای زخم و اسکار سوختکی و خالکوبی با لیزر
لیزر موهای زاید 

اتوپالستی ) زیبایی گوش ( 
زاویه سازی و رفع عیوب فک و چانه و شکستگی فک

کلیه جراحی های ترمیمی شامل پیوند اعضا و ناهنجاریهاری مادرزادی 

کرمـــان،بلــوارجمهوری،بعدارسهراههوانیـــروز،برجاول،طبقه7،واحد1
تلفــن:09131410129-32658316

دیوارچینی،سیمانکاری،موزائیککاری
وخردهکاریهایساختمانیپذیرفتهمیشود

دراسرعوقتوباقیمتمنصفانه

0 9387479553
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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.
تاریخانتشارمناقصهدرسامانه:تاریخ 1399/09/19 می باشد.

مهلتزمانیدریافتاسنادمناقصهازسایت:از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت 18:00 روز پنج شنبه تاریخ 
1399/09/27

مهلتزمانیارائهپیشنهاد: از تاریخ  دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز یک شنبه  تاریخ 1399/10/07
زمانبازگشاییپاکتها: ساعت 17:00 روز دوشنبه  تاریخ 1399/10/08 

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  مناقصــــه عمومــــی یک مرحله ای 
تهیه مصالح و حصارکشــــی پیش ساختـه محوطه جمعــــه بــــازار

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

 2099005674000111 حصارکشیپیشساختهمحوطهجمعهبــازار(به شماره 

را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

      گروه خبر

گره گشایی دستگاه قضا از
 2 واحد تولیدی در سیرجان و بم



شماره 628
19 آذر 1399 شهر

3 از سوی نماینده سیرجان در مجلس شورای اسالمی، معاونت حقوقی 
گهر  گل  فوالد  و  آهن  توسعه  شرکت  عامل  مدیر  و  بهداشت  وزارت 
تامین  بیمارستان  رئیس  ابناء،  مهدی  دکتر  به  تقدیر  لوح  سیرجان، 

اجتماعی سیرجان اهدا شد.

اعطای لوح تقدیر به دکتر مهدی ابنا
خبــر

گفتارنو: سخنگوی ستاد تسهیالت حمایتی کرونا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: وام 1.5 تا 
2 میلیون تومانی به سه گروه تعلق می گیرد. وی گفت: لیست گروه اول شامل کارگران ساختمانی که 
تامین اجتماعی در اختیار ما می گذارد، گروه دوم رانندگان و دستفروشانی که وزارت کشور معرفی می 
کند و گروه سوم کارگرانی هستند که در اصناف آسیب دیده از کرونا کار می کنند یا می کردند که از 
طریق اتاق اصناف فهرست آنها تهیه می شود. وی درباره نحوه ثبت نام وام اظهار کرد: ثبت نام خاصی 

ندارد ما بعد از تایید لیست مشموالن به آنها پیامک ارسال می کنیم .  

وام دو میلیون تومانی 
به چه افرادی 

تعلق خواهد گرفت؟ 

سیرجان-گل گهر  محور  که  دورانی  از  چندسال 
تک بانده، پرخطر و قربانی بگیر بود، گذشته اما با اینکه 
این محور دوبانده شده، ولی باز هم مشکالتش به قوت 
خود باقی ست. یکی از مشکالت آن حذف کندرو اول 
جاده و اضافه کردن کندرو به مسیر اصلی، مشکل این 
مسیر است بدلیل اینکه اکثر شرکت های باربری به اول 
برای  زیادی  منتقل شده اند مشکالت  مکی آباد  جاده 
شروع  ساعات  در  که  خودروهایی  و  اتوبوس ها  عبور 
شیفت کاری به این منطقه می روند، ایجاد نموده است 
که بدلیل پارک کامیون ها  در کنار کندرو، فقط یک 
ماشین می تواند عبور کند و این باعث ترافیک می شود.
اکنون نیز در دو بارندگی  اخیر پاییزی گزارش لغزندگی 
برخی اتوبوس ها و تریلرها و کامیون ها در این محور به 
صورت خبر منتشر شد. حوادثی که علت شان لغزنده 
ردیف  متهم  که  لغزندگی ئی  شد.  عنوان  جاده  بودن 
طبق  دومش  ردیف  متهم  و  بود  باران  ظاهرا  اولش 
شنیده ها؛ قیرپاشی های اخیر اداره راه و ترابری در این 

جاده.
مشکل از قیرپاشی وقت و بی وقت است؟

تنی چند  به سراغ  ابتدا  برای روشن تر شدن موضوع 
گل گهر  منطقه  در  معدنی  رنگارنگ  شرکت های  کارکنان  از 
می روم تا از زبان خودشان تجربه رفت و آمد با وسیله شخصی 
یا عمومی شان را در جاده مورد نظر در روزها و شب های بارانی 

بشنوم.
 علی یکی از کارکنان منطقه به سخن تازه می گوید: »چند ماه 
است که در الین برگشت یعنی در مسیر گل گهر به سیرجان 
یک الیه نازک قیر پاشیدن. به جز اینکه در برخی جاها باعث از 
بین رفتن خط کشی های این جاده پر تردد جاده شده، دید در 

شب را هم خیلی ضعیف کرده است.«
او دلیل این قیرپاشی را نمی داند و فکر می کند: » انگار قرار بوده 
جاده توسط اداره راه مرمت شود اما بعد نیمه کاره رها شده! و 

حال ما مانده ایم و یک جاده ای که با قیر لغزنده شده.«
مهران هم یکی دیگر از کارکنان منطقه است و مدعی ست: 
»هر دو تصادف اخیر محور سیرجان-گل گهر به خاطر لغزندگی 
قبلی درست در  بود. چون هم تصادف  باران  و  قیر  از  ناشی 

بارندگی دو هفته پیش بود و هم تصادف های اخیر.«
مشکل از ریزش خرده های آهن در جاده است؟

به همین بهانه سراغ مهندس علیرضا رضایی رییس اداره راه 

و ترابری شهرستان می روم تا پاسخ های کارشناسی او را در 
این باره بشنویم. پیش از اینکه من سوالم را بپرسم، او سوالم 
را پیش بینی می کند. دلیل پیش بینی اش را هم می گوید: »این 
روزها برخی نهادها این مسائل را مطرح کرده اند که مشکل 
لغزندگی از قیرپاشی ما است. اما آن ها فقط می خواهند انگشت 

اتهام را از سمت خودشان بردارند.«
از رضایی می خواهم دلیل این قیرپاشی ها را بگوید: »این جاده 
مستهلک شده. هر روز دارد شالق می خورد. دلیل اصلی اش هم 
استفاده ی همزمان عموم مردم در کنار استفاده معادن منطقه 
است. آن  کسانی که می گویند لغزندگی به دلیل قیرپاشی ما 
است، دانش فنی ندارند. این قیر که ما می ریزم قیر ترکیب شده 
با آب است و در مدت 48 ساعت بخشی اش جذب آسفالت 

می شود و بخشی اش با عبور و مرور جاده ای از بین می رود.«
از رضایی می پرسم چرا این جاده ها مرمت اصولی تر نمی شوند؟ 
سال ها،  این  در  دولتی  اداره های  همه ی  سبک  به  پاسخش 

مشخص است: »چون ما با کمبود اعتبار مواجه هستیم.«
پس ناچار سوال دیگرم را به سمت شرکت های منطقه گل گهر 
شما  جاده  از  که  این شرکت ها  می پرسم:  و  می کنم  هدایت 

استفاده می کنند و به قول شما آن را مستهلک می کنند، نباید 
برای این استهالک عوارضی به شما بدهند؟

رضایی ضمن آنکه معترف است که برخی از این شرکت ها در 
تامین اعتبار برای دوبانده شدن این محور سهیم بودند و مثال 
گل گهر در تامین اعتبار برای این جاده به نوبه خود کمک کرده 
است، با این وجود و با توجه به اینکه از معدن شهرستان و 
جاده شهرستان استفاده می شود، طبیعی ست که: »میزان این 
کمک ها باید خیلی بیشتر از این باشد. شما خبرنگاران این را به 

صورت یک مطالبه عمومی دربیاورید.«
از او می پرسم چرا این قیرها در الین برگشت از گل گهر ریخته 
الین  محور،  دوبانده شدن  عملیات  در  که  درحالی  می شوند 
برگشت جدیدتر از الین رفت است؟ رضایی در پاسخ از این 
موضوع می گوید که جاده کهنه در عملیات دو بانده شدن، گاه 
در مسیر الیِن رفت و گاه در مسیر الیِن برگشت قرار گرفته 
است. رییس اداره راه و ترابری مثال دیگری هم می زند: »ما 
همین قیر را در محور سیرجان-کرمان و سیرجان-شهربابک 

هم پاشیدیم، چرا آنجا لغزندگی نشد؟«
از رییس اداره راه و ترابری می خواهم نظر کارشناسی خودش 

را درباره ی علت لغزنده تر بودن محور گل گهر-سیرجان بگوید: 
»در هر دو الین این مسیر تریلرها و کامیون ها در حال رفت و 
آمد مرتب هستند و جاده را با الستیک خود شالق می زنند و 

فرسوده می کنند.
زیرا  است  دوچندان  گل گهر  از  برگشت  الین  مشکل  اما   
به طور مرتب در حال جابه جایی کنستانتره و آهن  تریلرها 
ریزش  مسیر  در  معموال  که  بارهایی  هستند.  و...  اسفنجی 
دارند. شما حاشیه ی جاده را در این مسیر نگاه کنید متوجه 
ریزگردهای آهنی می شوید. با کوچکترین بارندگی ئی ترکیب 
این خرده آهن ها با آب، حالت صابونی ایجاد می کند و موجب 

لغزندگی بیشتر جاده می شود.«
اداره راه و  این مشکل چیست؟ نظر رییس  اما راه حل رفع 
ترابری شهرستان سیرجان این است: »یکی اینکه باید از این 
شرکت ها خواست بارشان را با استاندارد بیشتری حمل کنند تا 
ریزش کمتری داشته باشد و دیگر اینکه برای ریزش حداقلی 
هم باید دستگاه شست و شوی محور تهیه شود و این محورها 
هربار گردزدایی بشوند.« می پرسم یعنی هزینه خرید دستگاه ها 

از معادن و اجرا با شما؟ پاسخش مثبت است.

کنستانتره مقصر نیست 
میعاد ایران نژاد؛ رییس روابط عمومی شرکت معدنی صنعتی 
گل گهر در  ادعای رییس اداره راه و ترابری مبنی بر ریزش ذرات 
آهنی بار تریلرها و ترکیب شان با آب باران موجب لغزندگی 
جاده می شود را قاطعانه رد کرد و از قول مدیر حمل و نقل این 
شرکت، گفت: "هنگام بارگیری کنستانتره و آهن اسفنجی و... 
تولید شده در منطقه گل گهر به کفی تریلرها و کامیون ها دقت 
می شود که سوراخ نباشند و همچنین با چادر روی بار داده 
می شود. زیرا نباید وزن بار کم شود و باعث زیان دیدگی  شرکت 
یا راننده کامیون شود. جدای از این موضوع به فرض هم اگر 
ذرات کنستانتره روی جاده بریزد، آن قدر ریز و سبک هست که 
 قبل از هر بارشی با کمترین وزش باد از روی جاده ُرفته شوند." 
ایران نژاد همچنان از تجربه رانندگان اتوبوس شرکت گل گهر 
گفت: " همه آن ها از لغزش خودروشان روی قیرهای پاشیده 
شده حرف می زنند که اگر هم جز این بود چرا باید فقط در 
اطراف کوه کویز این حالت لغزندگی وجود داشته باشد؟ مگر 
کنستانتره ی سرریز شده از بارها فقط پیرامون کوه کویز روی 

جاده می نشیند؟

مشکالت جاده گل گهر همچنان پابرجا

متهماینجادهلغزندهکیست؟
      حسام الدین اسالملو

 عکس ها : مخاطبین سخن تازه 

و  آهن  توسعه  شرکت  معاونان  و  مدیرعامل 
فوالد گل گهر پنجشنبه هفته گذشته سیزدهم 
آذر ماه 99 در بازدیدی از بیمارستان های امام 
رضا)ع( و غرضي از تالش های پرسنل این دو 
مرکز درمانی در جهت درمان بیماران کرونایي 
قدردانی و  از آنها به طور ویژه  تشکر کردند. 

درمان،  زمینه  در  رساني  خدمت   
مدیریت شده است

مدافعان  نمایندگان  که  بازدید  این  در 
محیاپور  مهندس  داشتند،  حضور  نیز  سالمت 
گل  فوالد  و  آهن  توسعه  شرکت  عامل  مدیر 
این  از  هدف  گفت:  سیرجان،  شهرستان  گهر 
بازدید تقدیر و تشکر از زحمات پرسنل درمان 
بیمارستان شهرستان است که در طول مدت 
در  را  فراواني  تالش هاي  کرونا  بیماري  شیوع 
داشته اند.  شهروندان  به  خدمت رساني  عرصه 
این  شیوع  زمان  از  افزود:  محیاپور  مهندس 
با  و  حوصله  با  درمان  کادر  تاکنون  بیماري 
تالش در حوزه سالمت خدمت رساني کرده اند 
که اگر این موضوع در حوزه ي درمان مدیریت 
نمي شد، قطعا تبعات آن متوجه حوزه   صنعت 
و سایر اقشار جامعه مي شد و آسیب بیشتري 
به همگان مي رسید. مدیرعامل شرکت توسعه 
آهن و فوالد گل گهر، گفت: شرکت توسعه آهن 
در سال  اسفنجي  آهن  تن  میلیون   3 فوالد  و 
فوالد  تولیدکننده  بزرگترین  و  مي کند  تولید 
کشور را در سیرجان راه اندازي خواهد کرد اما 
در کنار پیشرفت و توسعه، نیاز است که بقیه ي 
توسعه  و  پیشرفت  نیز  شهرستان  بخش هاي 

داشته باشند.
 نگاه ویژه ي شرکت توسعه آهن و فوالد  

گل گهر به بخش درمان
و  مالي  معاون  اسفندیارپور،  محمد  دکتر 
فوالد  و  آهن  توسعه  شرکت  انساني  سرمایه 
از  کرد:  بیان  بازدید  این  حاشیه  در  گل گهر، 
در  مردم  همه  که  کرونا  بیماري  شروع  زمان 
این بحران درگیر شدند، دو بخش از جامعه که 
کارشان سخت بود و هیچگاه تعطیلي نداشتند 
یکي بخش درمان و دیگري بخش صنعت بود. 
وي بیان کرد: این موضوع براي ما یک تلنگر 
بود که نمي توانیم بي تفاوت از بخش هاي دیگر 
ممکن  لحظه  هر  و  کنیم  عبور  بحران  این  از 
است هر اتفاقي بیفتد. دکتر اسفندیارپور عنوان 
کرد: مجموعه توسعه آهن و فوالد گل گهر به 
ویژه  نگاه  درمان  مختلف  بخش هاي  و  پرسنل 

داشته است و در کنار این موضوع و در راستاي 
حمایتي  برنامه هاي  اجتماعي،  مسئولیت هاي 
این  با همکاري و همدلي  امیدواریم  داریم که 

اتفاقات رخ بدهد.
کادر  با  گل گهر  شرکت هاي  همکاري   

درماني شهرستان سیرجان
دانشکده  رییس  محمدي،  غالمعباس  دکتر 
علوم پزشکي سیرجان در این بازدید سخناني 

ایراد کرد و گفت: از ابتدا که بحث بیماري کرونا 
را  زیادي  فشارهاي  شد،  مطرح  شهرستان  در 
تعطیل شود،  اینکه مجموعه گل گهر  در مورد 
با  داد:  ادامه  محمدي  دکتر  شدیم.  متحمل 
که  برنامه ریزي  و  اقتصادي  شرایط  به  توجه 
انجام شد، فکر مي کنم تصمیمات خوبي در این 
زمینه گرفته شد؛ چون کارکرد معادن گل گهر 
از نظر اقتصادي مهم است و شاید بتوان گفت 

معادن  همین  واسطه  به  سیرجان  شهر  که 
کمترین بیکار را در کشور دارد. 

دکتر محمدي با بیان این موضوع که همکاران 
من در مجموعه دانشکده در این شرایط به سهم 
خدمت رساني  در  همکاري  با  رابطه  در  خود 
به  مدت  این  در  گفت:  کردند،  زیادي  تالش 
صورت روزانه غربال گري از پرسنل و کارکنان 
مجموعه هاي گل گهر توسط کادر درمان انجام 

شده است و شرکت هاي زیرمجموعه ي گل گهر 
در این مدت در کنار پرسنل درمان بوده اند و 
و  تامین تجهیزات  زمینه  کمک هاي خوبي در 
تقدیر از پرسنل درمان انجام داده اند. وي اظهار 
امیدواري کرد این همکاریها تداوم داشته باشد.
پرسنل  کلیه  به  نقدي  وجوه  اهداي   

بهداشت و درمان شهرستان
درمان  معاون  جهانشاهي،  غالمرضا  دکتر 

با تقدیر  برنامه  این  دانشکده علوم پزشکي در 
و تشکر از حمایت شرکت توسعه آهن و فوالد  
گل گهر اظهار کرد: این شرکت به حمایت از 
تیم سالمت آمد و با کمک هاي معنوي و مادي 
خوب و به موقع توانست انگیزه ي خیلي خوبي 
براي نیروهاي ما که در صف مقدم جنگ با این 
داد:  توضیح  وي  کند.  ایجاد  هستند،  ویروس 
مدیرعامل شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر 
و تیم همراهشان در بازدیدي که از بیمارستان 
همکاران  تقدیم  هدایایي  داشتند،  امام رضا)ع( 
هدایاي  آنها  توسط  و  کردند  درمان  کادر  و 
نقدي به حساب کلیه پرسنل بهداشت و درمان 

شهرستان واریز شد. 
مدیرعامل  همچنین  افزود:  جهانشاهي  دکتر 
گهر  گل  فوالد  و  آهن  توسعه  شرکت  محترم 
پانسیون  ساخت  در  تا  داد  مساعدت  قول 
کمک  سیرجان  درماني  مجموعه  به  پزشکان 
یک  بر  بالغ  همکاري  این  ادامه  در  و  نماید 
میلیارد تومان در اختیار دانشکده علوم پزشکي 
علوم  دانشکده  درمان  معاون  شود.  گذاشته 
هرچه سریع تر  بتوانیم  انشاءاهلل  گفت:  پزشکي 
در  که  پزشکاني  براي  الزم  پانسیون هاي 
مي کنند،  خدمت  مردم  به  مختلف  عرصه هاي 
آماده کنیم و بتوانیم گام موثري در جهت رفاه 

حال این قشر زحمتکش برداریم.
گهر   گل  فوالد  و  آهن  توسعه  شرکت   

براي توسعه  شهرستان نعمت است 
دکتر  بیمارستان  رییس  ابناء،  مهدي  دکتر 
و  مدیرعامل  از  تشکر  ضمن  سیرجان  غرضي 
هیات همراه شرکت توسعه آهن فوالد گل گهر 
گفت: پزشکان و پرستاران ما نزدیک به 10 ماه 
است که با وجود این بیماري درگیر کار هستند 
و در این مدت واقعا تمام تالش خود را جهت 
شبانه روز  ساعت   24 طول  در  بیماران  بهبود 

انجام مي دهند. 
که  مختلفي  آمارهاي  طبق  داد:  ادامه  وي 
خوشبختانه  مي کنند،  بررسي  را  بیمارستان ها 
ما جزو رتبه هاي خیلي خوب هستیم که دلیل 
آن همدلي بین کارکنان و پرسنل بیمارستان 
است. دکتر ابناء افزود: عالوه بر خدمات رساني 
بازسازي  و  توسعه  حال  در  همزمان  طور  به 
در  و  نیز هستیم  بیمارستان  برخي بخش هاي 
شرکت  مثل  شرکت هایي  حضور  زمینه  این 
توسعه   براي  گهر  گل  فوالد  و  آهن  توسعه 

شهرستان یک نعمت است.

در بازدید از بیمارستان های امام رضا )ع( و دکترغرضي انجام شد؛
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صفحه ی اجتماعی نشریه ی سخن تازه 
پیرامون  گزارش هایی  بارها  و  بارها 
کارتن خواب های  و  متجاهر  معتادان 
ساختمان  هفده شهریور،  پارک 
مختلف  خرابه های  و  انوری  موقوفه ی 
است.  رسانده  چاپ  به  شهر  سطح 
گزارش هایی که بعضا بازتاب  های مثبتی 
مسووالن  سوی  از  البته  و  داشته اند 
ساختمانی  آن  فقط  هربار  هم  ذیربط 
بوده،  کارتن خواب ها  تجمع  محل  که 
تخریب شده  و یا با بلوک سیمانی پلمپ 

گشته.
آسیب پذیر  قشر  این  ساماندهی  برای 
بهزیستی  و  میان شهرداری  آسیب زا  و 
چه  اینکه  است.  بوده  اختالف  همواره 
کسی مسوول ساماندهی این افراد است 
و چطور باید سامان شان داد؟ اما نکته ی 
این  همه ی  مهم  بسیار  و  توجه  قابل 
کارتن  و  معتاد  زنان  حضور  گزارش ها 
خواب در میان ویرانه های سیرجان است. 
درماندگی.  و  دنیا درددل  با یک  زنانی 
یکی شان که تقریبا مسن ترین این افراد 
و  است  معلول  بچه اش  می گوید  است 
شوهرش تنهای شان گذاشته و رفته. او 
پاتوق شان  که  که  دیگر  زن  چندین  و 
ساختمان  شهریور،  هفده  پارک  در 
مخروبه ی انوری و... بوده و هر بار فقط 
جای شان  مساله  صورت  کردن  پاک  با 
این  با  مسووالن  انگار  می شود.  عوض 
کار، ناخواسته یا ناخواسته مشکل را به 

همه ی شهر سرایت می دهند. 
این ها مخاطب گزارش های من بوده اند 
برای  جایی  شب  اینکه  از  همه شان  و 
از مشکالت  نالیده اند.  ندارند،  خوابیدن 
و مزاحمت هایی که تا صبح تن شان را 

غذای  نبود  و  سرد  هوای  تا  لرزانده اند 
گرم. 

بخش خصوصی کمپی در سیرجان به 
نام شبانه سرای امید راه اندازی کرد که 
مخصوص مردان معتاد و بی خانمان بود 
و بدین ترتیب این زن ها کماکان بی سر 

و سامان باقی ماندند.

خطر  هزار  با  خیابان  و  پارک  آواره ی 
پیش  وقت   چند  حاال  جدید.  آسیب  و 
در  ماده ی 16  نام کمپ  به  مکان  یک 
مخصوص  شد،  اندازی  راه  سیرجان 
معتادان متجاهر و دوباره خبری از پناه 

دادن به این زنان نیست!
مساله ی  یک  عنوان  به  زنان  اعتیاد 
برنامه ی  یک  به  حساس،  اجتماعِی 
ریزی دقیق نیاز دارد که شوربختانه تا 
به امروز کمتر اقدام موثری در رابطه با 
آن صورت گرفته. اعتیاد و کارتن خوابی 
زنان، امروزه دیگر یک موضوعی پنهانی 
کشیده  عمومی  انظار  به  بلکه  نیست 
ساده  گذار  و  گشت  یک  با  و  شده 

می توان آن ها را دید. 
خیابان  در  مخروبه  ساختمانی 
بود  معتاد  چند  تجمع  محل  ابوریحان 

که شبانه روز را آن جا در اتاق های دود 
زده اش می گذراندند.

تحت  گزارشی  چاپ  از  بعد  خانه  این 
عنوان شیره کش خانه حافظ پلمپ شد. 
سرنوشت  ساکنان شان هم نامعلوم باقی 
ماند. یکی از زنان معتاد این ساختمان 
می گفت ماه ها اینجا زندگی می کند. جا 
و مکانی ندارد و نسبت به جاهایی مثل 
قبال  که  بمید  باغ  خرابه های  و  پارک 
می خوابیده، اینجا هتل پنج ستاره ا ست.

خانه قدیمی  هر  در  ساکن  معتادان 
بعد از برخورد مسووالن هربار در شهر 
را  تازه ای  جای  و  می شوند  پراکنده 

کشف می کنند! 
یک  در  آن ها  از  گروهی  تازگی  به 
ابوذر  خیابان  در  واقع  سنتی   خانه ی 
که  خانه ای  شده اند.  دیده  غفاری 
می توانست  حاالت  بهترین  در  شاید 
به  تبدیل  اما  باشد  زیبایی  چایخانه ی 

شده  دودزده  شیره کش خانه ی  یک 
است. 

و  اینجا مطرح هست  حال سوالی که 
آسیب های  حیطه ی  مسئوالن  بایستی 
اجتماعی سیرجان پاسخگوی آن باشند 
این است که تکلیف زنان کارتن خواب و 

به اصطالح معتاد متجاهر چیست؟ 
کمپ  تاسیس  برای  که  همانطور  چرا 
بسیاری صورت  رایزنی های  ماده ی 16 
تا باالخره به سرانجام رسید، تصمیمی 
برای ساماندهی زنان معتاد و بی خانمان 

سیرجان اتخاذ نمی شود؟
تصمیمی که می تواند از بروز بسیاری 

از حوادث و خطرات جلوگیری کند.
بارها  آن ها  این زنان،  گفته ی  به 
توسط مزاحمان مورد اذیت و آزار قرار 
گرفته اند و حتا با چاقو تهدید شده اند. 
این زنان اگر تصمیمی هم برای ترک و 
رهایی از شر اعتیاد، داشته باشند از یک 

طرف فضایی برای فراهم کردن شرایط 
به  طرفی  از  و  ندارد  وجود  ترک شان 
از  زنان  در  اعتیاد  امر  بودن  تابو  دلیل 
حمایت خانواده محروم هستند و طرد 
حتا  که  می رسد  نظر  به  اما  شده اند. 

متولیان امر هم این زنان را طرد کرده  
باشند! 

را  فضا  یک  حداقل  بایستی  وگرنه 
ادامه  در  تا  کنند  فراهم  برای شان 

حمایت خانواده را به دست بیاورند.
کرد.  زنانه-مردانه  نباید  را  اعتیاد 
بیماری  یک  عنوان  به  را  آن  بایستی 
که  طور  همان  و  شناخت  رسمیت  به 
شرایط و فضا را برای ترِک مردان مهیا 
یابد،  نفر نجات  اگر یک  می کنیم، حتا 
ساماندهی  را  شرایط  هم  زنان  برای 

کنیم.
عمومی  روابط  خواجویی  معصومه 
موضوع  این  درباره  سیرجان  بهزیستی 
کارتن  »افراد  می دهد:  توضیح  چنین 
خواب در مکز سرپناه شبانه سرای امید 
استراحت و شام و  پذیرش می شوند و 
می کنند.«  دریافت  مرکز  در  صبحانه 
در  که  "افراد"  از  خواجویی  منظور 
مرکز نگه داری معتادان متجاهر خیابان 
مشاوره،  تحت  سیرجان  رضای  میرزا 
می گیرند،  قرار  آموزش  و  مددکاری 
»پذیرش  هستند:  "مردها"  همان 
کارتون خواب ها در کمپ ماده 16 باید 
توسط دادستانی انجام شود. این کمپ 
تحت نظارت سازمان بهزیستی فعالیت 
تخصصی  هم  فعالیت هایش  می کند.  
و  روناکاوی  مددکاری،  صورت  به  و 
مدت  می شود.  انجام  پزشکی  خدمات 
متجاهر  معتاد  که  افرادی  اقامت 
در  است.  ماه  سه  می شوند،  شناخته 
مرکز خدماتی  این  در  مدت  این  طول 
به این آسیب دیدگان ارائه می شود مثل 
سرویس خوراک و پوشاک و استحمام. 

درمان های تخصصی اعتیاد.«
با این وجود خواجویی معترف است که 
تمام این امکانات برای معتادان متجاهر 
زن  معتادان  برای  جایی  و  است  مرد 
متجاهر وجود ندارد: »برای زن ها کمپی 
متقضای   کسی  تاکنون  چون  نداریم. 

نبود«!

      سمیرا سرچمی

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر اظهار داشت: یکی از شگردهای قاچاقچیان هدف قراردادن جامعه زنان است. به دلیل اینکه 
شیوع مصرف مواد مخدر در بین زنان پایین است، قاچاقچیان سعی می کنند با شگردهای مختلف شیوع مصرف مواد مخدر 
را در بین زنان گسترش دهند.مؤمنی تصریح کرد: آمار جمعیت بانوان معتاد در ایران نسبت به جهان خیلی پایین است. 5.5 
درصد از معتادان کشور را زنان تشکیل می دهند، در جهان هم 30 درصد از میانگین معتادان را زنان تشکیل می دهند. به گفته 
او توانمندی برای بانوانی درگیر اعتیاد هستند و از این موضوع آسیب دیدند و باید بعد از درمان به فکر توانمندی آنان باشیم تا 

بتوانند به آغوش خانواده و جامعه بازگردند.

خبــر
۴ هزار دانشجو 

از خدمات کمیته 
امداد استان کرمان 

بهره مندند

مهر:  مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان کرمان  بیان داشت: کمیته امداد امام خمینی استان 
کرمان از ابتدای سال جاری تا به حال 3 میلیارد و 37۹ میلیون تومان کمک هزینه تحصیلی و شهریه 
به دانشجویان تحت حمایت خود پرداخت کرده است. وی افزود: بالغ بر 4 هزار دانشجو از خدمات 
کمیته امداد امام استان بهره مند هستند که از این آمار 2 هزار و 185 نفر دختر و مابقی پسر می باشند 
ضمن اینکه از این تعداد 261 نفر در مقطع ارشد و 54 نفر نیز در مقطع دکترا مشغول به تحصیل 
هستند. صادقی گفت: از جمله اهداف این نهاد در راستای ارائه خدمت تحصیلی به دانشجویان تحت 

حمایت خود با ارائه خدمات تحصیلی و جلوگیری از ترک تحصیلبه دلیل مشکالت اقتصادی است. 

سیرجان گرمخانه ای برای اسکان زنان معتاد و کارتن خواب ندارد؛

طـردشـدگان

۵.۵ درصد از معتادان کشور را زنان تشکیل می دهند

 عکس : آرشیو سخن تازه 

معتاد متجاهر
 به چه کسانی گفته می شود؟

و  دارد  را  خود  خاص  تعریف  متجاهر  معتاد  ایرنا: 
گفته  مخدری  مواد  مصرف کنندگان  از  دسته  آن  به 
می شود که با وجود بستر مناسب برای درمان و وجود 
و  کنند  اقدام  ترک  برای  نشوند  امکانات حاضر  همه 
به مراکز درمان  را  او  باید  ناگزیر  در چنین شرایطی 

اجباری ارجاع داد.
به  که  بخش هایی  به جز  نظام،  کلی  سیاست های  در 
با مواد مخدر می پردازد، در چند بند به  طور  مقابله 
برنامه های  پیشگیرانه،  اقدامات  توسعه  به  مستقیم 
علمی درمان و کاهش آسیب، حمایت های اجتماعی 

و مشارکت مردم و نهادهای مدنی اشاره شده است.
در سند جامع حمایت های اجتماعی و درمان اعتیاد 
توسعه  و  درمان  آسیب،  کاهش  رویکرد  نیز  کشور 
حمایت های اجتماعی در اولویت است. در تمام اسناد 
رویکردهای  توسعه  به  واضح  به طور  مرتبط  الزام آور 
تأکید  آسیب  کاهش  و  درمان  داوطلبانه  و  حمایتی 

شده است.
به همین دلیل این موضوع در اصالحیه قانون مبارزه 
با مواد مخدر و در بندهای 15 و 16 این قانون نیز 
شده اند  مکلف  معتادان   15 ماده  در  می شود.  دیده 
برای ترک به مراکز مجاز دولتی، غیردولتی، خصوصی 
یا سازمان های مردم  نهاد مراجعه کنند و معتادانی که 
داوطلبانه برای درمان مراجعه نکنند، مجرم شناخته 

می شوند.
داوطلب  درمان  برای  که  افرادی  دیگر  سوی  از 
قانون   16 ماده  مشمول  صورت  آن  در  نمی شوند، 
است  کرده  پیش بینی  قانون گذار  یعنی  شوند  می  
اخذ  با  نیز  را  افراد  این  قانون  فشار  از  استفاده  با  تا 
قرار مناسب به الگوهای درمان اختیاری یعنی همان 
مراکز ماده 15 سوق داد )تبصره 2 ماده 16(؛ یعنی 
قاضی او را ملزم کند که برای درمان خود اقدام کند 
هم  باز  اگر  مراحل  این  از  پس  تنها  که  اینجاست  و 
فرد معتاد حاضر نشد برای درمان خود اقدام کند و 
متجاهر شناخته شد وی را به مراکز ماده 16 یا درمان 

اجباری ارجاع داد.
مخدر،  مواد  با  مبارزه  قانون   16 ماده  به  توجه  با 
و  کشور  بهزیستی  سازمان  توسط  متجاهر  معتادان 
همچنین پلیس مبارزه با مواد مخدر از سطح جامعه 

جمع آوری می شوند.

    خبر

جوشكـاریسیــار
َفنس ِکشی- تعمیر 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(

سرویسچوبکاملویــژهجهیزیـهعروسشامل؛

رختكن،جاکفشی
پاتختیمیزجلومبلیمیزناهارخوری

کمدلباسی

بوفهبزرگ

تشکطبیفنری
سرویسخواب میزآرایش مبـــل

تعطیل و روزاهی جمعه  باز هستیمهمگییكجا:17/800/000تومان
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 : 

لوله بازکنی اعتماد
بازکردن لوله های فاضالب 

توالت ، آشپزخانه و . . .
09136696216-رضایی

 بـه گفتـه ی این زنـان، آن هـا 
مـورد  مزاحمـان  توسـط  بارهـا 
و  گرفته انـد  قـرار  آزار  و  اذیـت 
حتـا بـا چاقـو تهدیـد شـده اند. 
هـم  تصمیمـی  اگـر  زنـان  ایـن 
شـر  از  رهایـی  و  تـرک  بـرای 
از یـک  اعتیـاد، داشـته باشـند 
طرف فضایـی بـرای فراهم کردن 
شـرایط ترک شـان وجـود نـدارد.   

یـک  پیـش  وقـت   چنـد   
مـکان به نـام کمپ مـاده ی ۱۶ 
در سـیرجان راه انـدازی شـد، 
مخصـوص معتـادان متجاهر و 
دوبـاره خبری از پنـاه دادن به 

ایـن زنان نیسـت!     
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5 ایسنا: مدیرکل امنیتی و انتظامی استاندار کرمان اعالم کرد: در این دوران 85 درصد از مردم استان کرمان محدودیت های کرونایی را رعایت 
کردند و 15 درصدی که راعایت نکردند با آنها برخورد شد. وی افزود:   محدودیت ها بر کاهش ابتال و مرگ و میر تاثیر گذاشته به طوری که 
در این پیک از فوت40 نفر در روز اکنون به حدود 14 نفر در روز رسیده است.وی درباره اصنافی که محدودیت ها را رعایت نکردند، اظهار 
کرد: گروه های نظارتی مختلفی در سطح استان بر روند اجرای طرح نظارت می کردند که در این مدت 36۹8 تذکراتی به اصناف متخلف 
داده شده و همچنین 507 پلمب مغازه داشته ایم.مدیرکل امنیتی و انتظامی استاندار کرمان اعالم کرد: در این دوران 85 درصد از مردم 

محدودیت های کرونایی را رعایت کردند و 15 درصدی که راعایت نکردند با آنها برخورد شد.            

۸۵ درصد کرمانی ها محدودیت های کرونایی را رعایت کردند
خبــر

گفتارنو: رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان کرمان گفت: به منظور پیشگیری از شیوع ویروس 
کرونا تردد خودروها با پالک غیر بومی در شهر کرمان تا اطالع بعدی ممنوع است. وی افزود: منظور از 
پالک غیر بومی پالک دیگر استان ها و حتی پالک شهرستان های تابعه استان کرمان است و پلیس 
رانندگان متخلف را 500 هزار تومان جریمه می کند.این مقام انتظامی بیان کرد: این طرح شامل وسایل 
نقلیه عمومی مسافربری و حمل بار نمی شود و تردد خودروها با پالک های غیر بومی، در صورتی که 

مشخص شود مالک ساکن کرمان است و یا در این شهر اشتغال دارد بالمانع  و جریمه نخواهند شد.

ممنوعیت تردد 
خودروهای پالک 
غیر بومی در کرمان

نبود نور یعنی تاریکی، تاریکی یعنی منبع جرم و جنایت و 
موجب برخی حوادث ناگوار،  اکنون تاریکی استتار خوبی 
این  است.  شده  فراهم  برق  اداره  لطف  به  سارقین،  برای 
عدم  مخاطبش  شکایت  که  نیست  رسانه ای  هیچ  روزها 
روشنایی شهر نباشد. روشنایی، همان عنصری که زیست 
شبانه یک شهر به آن وابسته است که اگر نبود زیر پوست 
برای  علتی  دنبال  به  نبود.  هنگامی  شب  زیستن  شهرها 
معلول تاریکی شهرمان گشتیم که حال در قالب گزارشی 

پیش روی شماست.

روشنایی، عامل ناامنی فضای شهر در شب
اذعان  به  و  است  انسان  ضروری  نیازهای  از  یکی  امنیت 
منابع مختلف، نیاز به تأمین امنیت در ساعات شبانه، بسیار 
بیشتر از روز بوده و زمینه های الزام جهت بروز رفتارهای 
مجرمانه نیز شب هنگام فراهم  تر می شود بخش عمده  ای از 
درک هویت شهر، وابسته به نورپردازی فضاهای شهری ست 
از طریق آن می توان به خوانایی شهرکمک کرد و به  که 
ایمنی فضاهای شهری افزود، به شهر رنگ و تعلق داد و 
در نهایت، شهری جذاب و امن برای شهروندان ایجاد کرد. 

قیاس مع الفارق روشنایی با مرکز استان
اگر شب هنگام دوری در شهر کرمان بزنید به یقین متوجه 
می شوید شهرمان از نظر روشنایی به چه میزان عقب است 
و همیشه هم داعیه دار مرکز استان شدن را داریم. سازمان 
سیما، منظر و فضای سبز شهرداری کرمان به درستی الزام 
عنصر نور در زیباسازی شهر را درک کرده است و با الهام 
از  نورپردازی دیوار های نوری کالن شهرها، روشنایی شبانه 

شهر کرمان را لطافت بخشیده است. 
در سال  کرمان  نورپردازی شهر  روشنایی  هوشمند شدن 
فقط  پارک ها  و  خیابان ها  بوستان ها  نورپردازی های   ،۹7
قسمتی از این زیبایی منظر شهری است و نگارنده بارها 
سازمان  رییس  سعیدی،  بابک  به  رسانه  همین  طریق  از 
که  است  کرده  اشاره  شهری  سبز  فضای  و  منظر  سیما، 
اگر در بحث زیبا سازی ذوق و قریحه نداریم الاقل مقلد 

خوبی باشیم.
ورودی شیراز تاریکی نگران کننده ای دارد  

»شهر  بعضا  که  سیرجان  شهر  خاص  موقعیت  به  باتوجه 

سیرجان  شهردار  سروش نیا  شود،  می   اطالق  دروازه ها« 
غیر  تقاطع  دو  کرمان  و  عباس  بندر  جاده  ورودی  گفت: 
اخذ مجوزات الزم  و  دارد که در حال طراحی  هم سطح 
می باشد که پس از اتمام طراحی، تشریفات مناقصه برگزار 

خواهد شد.
 گفتنی است در حال حاضر دو ورودی یاد شده اگر چه 
اما  نیستند  هم  تاریک  ندارند،  کننده ای  قانع  نورپردازی 
ورودی شیراز به طور نگران کننده ای تاریک است که این 
امر باعث حوادثی می شود که به گفته سروش نیا؛ ورودی 
جاده شیراز به علت اجرای پروژه فاضالب، اصالح هندسی 

و اجرای میدان اجرا خواهد شد.
اداره برق تعلل می کند

سلمانی زاده، مدیر برق شهرستان سیرجان می گوید: بلوار 
روفوژ  و  میدان  این  هنوز  چون  شیراز  سیرجان-  ورودی 
آن توسط شهرداری اجرا نگردیده است و تا وقتی ساخته 
و جدول گذاری نشود نمی توان برای روشنایی آن فکری 

کرد.
وی در ادامه گفت: از وضعیت ساخت میدان اطالع گرفتیم 
اهلل  آیت  بلوار  هندسی  اصالح  طرح  شهردار  گفته  به  که 
مشاور  توسط  شیراز  ورودی  همان  یا  رفسنجانی  هاشمی 
ترافیک شهرداری تهیه و تایید شورای ترافیک شهر رسیده 
است، برآورد اجرای پروژه تهیه و جهت انتخاب پیمانکار از 

طریق برگزاری مناقصه در دست اقدام می باشد. 
روی  از  و  مربوطه  ارگان  دو  هر  تعلل  است  ذکر  به  الزم 
مال  و  جان  با  چنینی  این  پروژه های  بردن  جلو  آرامش 
مردم بازی کردن است که متاسفانه هیچ یک از ارگان های 
منتظر  یک  هر  و  نیستند  مردم  حق  گر  مطالبه  مربوطه 

عملکرد دیگری است.
سرقت کابل برق در گذشته، بهانه خوبی برای خاموشی

با این حال طبق گزارش میدانی که انجام دادیم روشنایی 
اکثر کوچه ها و خیابان های شهر تاریک است. پس از انتقال 
زاده؛  به سلمانی  تازه  به حق مخاطبین سخن  گالیه های 
ناراحتی  درخصوص  او  سیرجان،  شهرستان  برق  مدیر 
و  پارک ها  روشنایی  تامین  گفت:  ما  خبرنگار  به  مردم 
شهرداری ها  کاری  حوزه  در  پارک ها  حاشیه  پیادروهای 
است و خیابان هایی چون خیابان پوریای ولی و خیابان های 
مشرف، کوچه های تاریک شهر حتما براساس برنامه زمان 

حتما  مشکل  اعالم  و  روشنایی   همکاران  توسط  بندی 
اصالح  و خبررسانی خواهد شد. 

ارسال  به  توجه  با  خیابان ها  و  اصلی  بلوارهای  افزود:  وی 
خاموشی  رفع  حال  در  شرکت  ستاد  از  تعمیرات  وسایل 
آزاد  دانشگاه  پردیس  بلوار  مانند  بلوار  از  بعضی  و  هستند 
سید  بلوار  از  بخشی  شهر،  نجف  مهر  مسکن  طرف  به 
احمد خمینی، بلوار فاطمیه، بلوار والیت وغیره که درسال 
خود  کابل  متر   10000 با  داشتند  کابل  سرقت  گذشته 
نگهدار هوایی انجام و روشن شدند و درحال حاضر حدود 
به دلیل سرقت کابل  بلوار خاموش داریم که  ۹000 متر 
زمینی تاریک اند از جمله بلوار شاهد کمربندی، بلوار زندی 
از بلوار سید احمد خمینی روبروی پیام نور  نیا و بخشی 
که در حال عقد قرارداد با پیمانکاران طرح می باشیم که 
به محض عقد قرارداد، حتما اجرا خواهند شد و همین جا 
خواهی  عذر  مردم  از  آمده  وجود  به  خاموشی  مشکل  از 

می کنیم.
شهرنور، تاریک

سلمانی زاده در خصوص خبر شهر نور شدن سیرجان در 
نشدن  اجرا  و  رسانه ها  توسط  جاری  سال  ماه  مهر  اوایل 
گردید  مقرر  نور  شهر  پروژه  دراجرای  گفت:  این گونه  آن 
که شهرداری و گل گهر هر کدام 10 میلیارد تومان جهت 
ال ای دی هزینه  خرید وسایل روشنایی دستک و چراغ 
شرکت  کل  از  نیروها  و  باالبر  امکانات  همه  با  که  نمایند 
به  اقدام  برق  امور  دیگر  شهرستان های  و  جنوب  توزیع 
این  تاکنون  که  نماید  تعویض چراغ ها  و  روشنایی  اصالح 
محض  به  که  نگرفته  قرار  برق  اداره  اختیار  در  وسایل 

دریافت و سایل، کار شروع خواهد شد.
تعلل اداره برق در روشنایی معابر 

باز هم  پیداست  که  این گونه  اوصاف،  این  با  تازه:  سخن 
وعده های سر خرمن مسوولین و تعلل اداره برق که دیگر 
ارگان ها را مقصر خاموشی ها می داند و وعده هایی که در 
بین سازمان های مربوطه پاسکاری می شوند و فقط اندازه 
داشته  دلخوشی  شهر  مردم  برای  کوتاه  و  خوش  خبری 
که  است  بوده  این  بر  قرار  سلمانی زاده  گفته  به  است. 
عالوه بر20میلیارد بودجه تخصیص شده توسط گل گهر و 
شهرداری، اداره برق نیز موظف به جذب دو میلیارد بوده 
و  نگرفته  اتفاقی صورت  است  این گونه مشخص  که  است 

اصال شروع به کار نکرده است. شاید اداره برق همان گونه 
می داد  انجام  بیشتری  پیگیری  اگر  پیداست  نامش  از  که 
االن اکثر کوچه ها و خیابان ها و بلوارهای اصلی سیرجان 
مسوول  می آید  پیش  سوال  این  حال  نبودند.  خاموش 

تصادفاتی که در کمربندی شاهد بدلیل تاریکی و عدم دید 
روی می دهد، کیست؟ آیا بهانه سرقت کابل برق می تواند 
جواب باشد؟ این بهانه های رییس اداره برق سیرجان فقط 

شانه خالی کردن از زیر با مسوولیت است. 

گزارش سخن تازه از مشکالت روشنایی معابر شهری؛

»شهـرنـور«! شبـهایتاریکِ
      معظمه صادقی نژاد

 عکس ها: سید محسن فروزنده 

1_ آخرین زمان ارائه پاکت ها و پیشنهادات: ساعت13:30مورخ1399/10/01

2_شرکت در قبول یا رد پیشنهادات مختار است.

3_سپردهشرکتدرمناقصه:11،880،379،154ریال

4_هزینه درج آگهي به عهده ي برنده مناقصه مي باشد.

5_کلیه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذکر گردیده است.

6_محل تحویل اسناد و پیشنهادات: سیرجــــــــان_کیلومتر 50 محور سیرجــان _شیــــــــراز

شرکت معدني وصنعتـــــي گل گهر _ساختمـــــان هاي هلدینگ مستقـــــر بر تپـــه، بلـــوك 5 

)شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر(

7_تلفن جهت هر نوع هماهنگي : 0642  142 0913 - آقای بلوردی)به غیر از ایام تعطیل(

شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر در نظر دارد ؛

بهســازیفازاولجــادههایشرقیمنطقــهگلگهـر
)جــادهچـــاهدراز(

را  به  شرکتهایپیمانكاریدارایحداقلرتبه3رستهراهوباندمیباشند، واگذار 

نماید. لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت اخذ اسناد مناقصه از تاریخ 1399/09/17

به سایت این شرکت به آدرس www.geg-area.com مراجعه نمایند.

شرایط شرکت در مناقصه:

دمرییت امور حقوقی و رقار داداه

از یك همکار خانم
 مسلط به  اتوکد وآفیس

 برای همکاری
 دعوت به عمل می آید. 

ساعت تماس: 5 الی 8 عصر
09131784162

احد از ورثه  سکینه ابوالحسنی  با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 74 سیرجان مدعی است که سند مالکیت یک و نیم 

سهم مشاع از  شش دانگ پالک 1426 اصلی واقع در بخش 36 کرمان بنام  خانم سکینه ابوالحسنی 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.  811  م الف    تاریخ انتشار: روز چهارشنبه 1399/09/19

محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای کرامت اسفندیارپور با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 224 سیرجان مدعی است که سند مالکیت شش دانگ پالک 
11194 فرعی از  5087 اصلی واقع در بخش 36 کرمان بنام  آقای کرامت اسفندیارپور 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. طی سند رهنی شماره 44904-1393/4/5 دفترخانه 118 شهر تبریز در رهن شرکت آذران پالستیک سهند قرار گرفته است  

813  م الف    تاریخ انتشار: روز چهارشنبه 1399/09/19

محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت



ویترین آخر

تمام  کنار  در  روزها  این  داننده-  مصطفی  عصرایران؛ 
مشکالت اقتصادی و اجتماعی که با آن روبرو هستیم، کرونا 
هم شده است قوزباالی قوز. فعال تا نیامدن واکسن باید با این 
ویروس زبان نفهم، بسوزیم و بسازیم. کرونا باعث شده است از 
بین بیمار شدن و بیمار نشدن، ُمردن و نمردن یکی را انتخاب 
کنیم. بیایید راه هایی که کرونا پیش پای ما گذاشته است را با 

هم مرور کنیم.
راه های کرونا گرفتن و ُمردن

مهمانی رفتن، عروسی گرفتن، ختم برگزار کردن، در مترو و 
اتوبوس فاصله گذاری اجتماعی و ماسک زدن را رعایت نکردن، 

باز بودن ادارات و مشاغل باظرفیت کامل و ...
راه های کرونا نگرفتن و نمردن

مهمانی نرفتن، عروسی نگرفتن، ختم برگزار نکردن، در مترو 
و اتوبوس فاصله گذاری و ماسک زدن را رعایت کردن، باز بودن 

ادارات و مشاغل با ظرفیت زیر 50 درصد و ...
اینکه مجبور هستیم برای کسب درآمد از خانه بیرون برویم تا 
خرج زندگی را تامین کنیم، حرفی نیست. باالخره خرج زندگی 
باید از یک جا برسد. نمی شود هم در خانه ماند و هم شکم 
سیر داشت. واقعا پدر و مادرانی که در شرایط کرونایی دل به 
خیابان ها می زنند تا شرمنده خانواده نشوند، جهادگر هستند 
و باید از آنها تقدیر کرد. اما مهمانی نرفتن و مهمانی گرفتن 
که دیگر به نان خانواده ارتباط ندارد. اینکه می گویند عروسی 
نگیرید، ممکن است مهمان ها کرونا بگیرند به معیشت مردم 
معنایی می تواند  کرونا چه  دراوج  پارتی گرفتن  دارد؟  ارتباط 

داشته باشد؟
تعطیل  به خاطر محدودیت ها  حاال که خوشبختانه سفرها 
شده است و گرنه دوباره شاهد بستن بار و بندیل و زدن به دل 
جاده بودیم. تا حاال شنیده اید کسی به خاطر یک سال مهمانی 
نرفتن، مرده باشد؟ اما شنیده ایم که خانواده ای به خاطر مهمانی 
رفتن، به دیار باقی شتافته اند. شنیده ایم که داماد بعد از عروسی 

به جای عروس با مرگ هم بستر شده است.
و  خانواده  اعضای  برای  دل مان  می رود،  سر  حوصله  بله، 
زندگی  ارزش  اما  دیگر  مسئله  هزار  و  تنگ می شود  دوستان 
یا  دیر  کرونا  داستان هاست.  این  از همه  ،بیش  ماندن  زنده  و 
زود شرش را کم می کند و ما می مانیم و بازگشت به زندگی 
عادی. بازگشت به زمانی که می توانیم به راحتی همدیگر را در 
آغوش بگیریم و از زندگی جمعی لذت ببریم. نیاید آن زمان و 
ما حسرت نبودن نزدیکان مان را بخوریم و با خود بگوییم کاش 
به آن مهمانی نرفته بودم. کاش آن روز پدر بزرگ و مادر بزرگ 
را به شمال نبرده بودم. شک نکنید که کرونا تمام خواهد شد 
و سال هایی خواهند آمد که خاطرات آن را برای نسل های بعد 

تعریف می کنیم. خاطرات روزهای کرونا!

سخنگوی قوه قضاییه روز سه شنبه در نشست خبری ضمن گرامیداشت یاد و 
خاطره شهدای گرانقدر اسالم افزود: شهادت استاد دکتر محسن فخری زاده موجی 
در جامعه ما ایجاد کرد. غالمحسین اسماعیلی درپاسخ به سوالی درباره تایید حکم 
اعدام روح اهلل زم در دیوان عالی کشور گفت: بیش از یک ماه قبل دیوان عالی 
کشور به این پرونده رسیدگی کرد و حکم صادره از دادگاه انقالب به تایید دیوان 

عالی کشور رسیده است.

ایرنا: جک سالیوان گزینه مورد نظر جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا 
برای مقام مشاور امنیت ملی کاخ سفید گفت دولت جدید واشنگتن می خواهد با 
پیوستن دوباره به توافق هسته ای )برجام( و محترم شمردن بندهای آن، شرایطی 
ایجاد کند که ایران نیز دوباره به تعهداتش بازگردد. وی افزود: تهران باید به جایگاه 
پیشین )قبل از خروج واشنگتن از برجام( بازگردد و ملزم به رعایت شرایط این 

توافقنامه شود که به نظر ما )دولت بایدن( امکان پذیر و قابل دسترسی است.

       گوناگون

حکم اعدام روح اهلل زم به تایید دیوان عالی کشور رسید

واشنگتن آماده محترم شمردن برجام است

اطالعیه مهم بانک مرکزی در خصوص قانون جدید چک

بهارنیوز: بیش از 40درصد از سبد 
مصرفی گروه های کم درآمد را خوراکی ها 
و آشامیدنی ها تشکیل می دهند. اگر در 
برای  بیفتد،  اتفاق  گرانی  کاالها  این 
است.  قابل  لمس  بسیار  کم درآمدها 
را  جامعه ای  هر  جمعیت  اقتصاددانان 
رتبه  به 10  لحاظ درآمد و مصرف  به 
تقسیم بندی می کنند و هر یک از این 
اول  دهک  می نامند.  دهک  را  رتبه ها 
خانوارهایی  از  درصد   10 نشان دهنده 
را  ساالنه  هزینه  کمترین  که  است 
داشته اند. بنابراین می توان گفت که  این 
دسته از خانوارها جزو فقیرترین اقشار 
مقابل دهک  نقطه  در  هستند.  جامعه 
دهم، 10درصد از خانوارهایی را نشان 
صرف  را  مبلغ  بیشترین  که  می دهد 
بنابراین  کرده اند،  خود  ساالنه  هزینه 
این دسته از خانوارها از مرفه ترین اقشار 

جامعه هستند. 
متوسط  تعاون  وزارت  آمار  براساس 
در سال ۹8  اول  درآمد سالیانه دهک 
برابر 13 میلیون و 105 هزار تومان و 
دهک دهم 143 میلیون و 823 هزار 

تومان بود.
ایران  آمار  مرکز  داده های  اساس  بر 
دهم  و  اول  دهک  درآمدی  فاصله 
معادل 106  درآمدی در سال گذشته 
یعنی  است؛  سال  در  تومان  میلیون 
که  خانوار هایی  از  10درصد  درآمد 
بیشترین درآمد را در اختیار دارند، به 
طور متوسط سالی 106 میلیون تومان 
بیشتر از خانوار هایی است که کمترین 
درآمد را کسب می کنند. این عدد برای 

 800 و  میلیون   8 حدود  ماهانه  بازه 
هزار تومان است. طبعا چنین اختالف 
درآمدی می تواند بسیاری از نابرابری ها 
را توضیح دهد. خانواری که نزدیک به ۹ 
میلیون تومان در ماه درآمد بیشتری از 
خانوار دیگر دارد، سطح رفاه و مخارجش 
هم متفاوت است. نکته جالب اینجاست 
که در دهک های باالتر درآمدی، درصد 
حقوق بگیری نیز بیشتر است؛ مثال در 
درآمد  از  25درصد  تقریبا  اول  دهک 
به دست  حقوق بگیری  راه  از  خانوار 
برای  عدد  این  که  حالی  در  می آید 
در  است.  34.5درصد  هشتم،  دهک 
دهک دهم نیز بیش از 32درصد درآمد 
از راه حقوق بگیری وارد خانوار ها شده 
است. این نکته نیز حائز اهمیت است 
اول  در دهک  درآمد حقوق بگیری  که 
معادل 403 هزار تومان در ماه است و 
در دهک دهم 3 میلیون و 335 هزار 

تومان؛ یعنی 8 برابر دهک اول. 
وزن کاال در سبد مصرفی خانوار

کم برخوردار  قشر  نشانگر  اول  دهک 
جامعه است. آنچه دهک های درآمدی 
را از یکدیگر مجزا می کند، وزن کاال در 
دهک های  است.  خانوار  مصرفی  سبد 
کم درآمد به علت درآمد کمتر، هزینه 
کمتری را به تفریح و سرگرمی و حتی 
اختصاص می دهند.  درمان  و  بهداشت 
از این جهت، وزن این کاالها در سبد 

مصرفی آنها کمتر است.
در مقابل بیشترین سهم را خوراکی ها 
و آشامیدنی ها دارند. آنها بیشتر مخارج 
خود را معطوف این دسته از کاالها و در 

بیش  می کنند.  زندگی  واقع ضروریات 
از 40درصد از سبد مصرفی گروه های 
آشامیدنی ها  و  خوراکی ها  را  کم درآمد 
کاالها  این  در  اگر  می دهند.  تشکیل 
کم درآمدها  برای  بیفتد،  اتفاق  گرانی 
اگر  نتیجه  قابل  لمس است. در  بسیار 
بر  فشار  شود،  زیاد  خوراکی ها  تورم 
گروه های کم درآمد نیز افزایش خواهد 
یافت.برداشت دیگری که از این واقعیت 
می توان داشت، این است که اگر تورم 
بر اثر افزایش قیمت کاالهای خوراکی 
رشد کند، در آن صورت فشار بر قشر 

ضعیف افزایش خواهد یافت. 
کانال  از  تورم  اگر  دیگر،  طرفی  از 
و  غیرخوراکی  کاالهای  قیمت  افزایش 
خدماتی رشد کند، آن گاه فشار تورمی 
بر اقشار ضعیف کاهش خواهد یافت و 
فعال تر  پردرآمدها  تورمی  شاخک های 
و  خوراکی ها  اهمیت  می شود.ضریب 
آشامیدنی ها در باالترین دهک درآمدی 
82درصد  و  است  17درصد  کشور 
و  غیرخوراکی  کاالهای  به  اهمیت 

خدمات اختصاص دارد.
زنگ خطر

نابرابری درآمدی و فاصله  افزایش  با 
اجتماعی  بزه های  کشور  در  طبقاتی 
شدت گرفته است. حال بر اساس آنچه 
در این گزارش بحث شد و همچنین مد 
یک   در  که  مطلب  این  قراردادن  نظر 
قیمت  افزایش چشمگیر  با  اخیر  سال 
اقالم مصرفی، قدرت خرید خانوارهای 
کم درآمد به شدت کاهش یافته است و 
باید در جهت کاهش  دولت و مجلس 
افزایش  از  ناشی  و مخاطرات  آسیب ها 
فاصله طبقاتی اقدام به تنظیم و اجرای 

سیاست های توزیعی مناسب کنند.

پایان کرونا، روز حسرت مان نشود!
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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

این هم از زیبایی های پس از باران- انعکاس درختان در آب باران

وزارت امور اقتصادی و دارایی )به نیابت از دولت( طی اطالعیه ای از انتشار و 
عرضه اوراق مالی اسالمی حداکثر تا پایان آذر ماه خبر داد. به گزارش روز سه 
شنبه ایرنا از وزارت امور اقتصادی و دارایی، این وزارتخانه در اطالعیه اعالم کرد: 
زمان و تاریخ مظنه گیری این اوراق، روز )چهارشنبه 1۹ آذر ماه( از ساعت ۹ تا 
12 و 30 دقیقه و با نرخ سود اسمی ساالنه 18 درصد و تاریخ سررسید آن نیز 

14 آذرماه 1403 مورد نظر قرار دارد.

و  صمت  وزارت  هماهنگی  با  چک  صدور  قانون  مفاد  براساس  مرکزی  بانک 
استانداری های سراسر کشور، رفع محدودیت های ناشی از چک برگشتی برای بنگاه های 
اقتصادی را به مدت یک سال اجرایی کرد. همچنین رفع محدودیت ناشی از چک 
برگشتی برای صدور ضمانت نامه و گشایش اعتبار اسنادی در »سامانه سپام« و افتتاح 
حساب در »سامانه سیاح« برای مشموالن آیین نامه مزبور رأساً توسط بانک مرکزی انجام  

و مشموالن آیین نامه مورد اشاره همچنان از دریافت دسته چک محروم خواهند بود.

زوم

 اوراق مالی اسالمی تا پایان آذرماه منتشر می شود 

ساعت 24 بیستم آذرماه به روال سال های گذشته، یارانه نقدی 45 هزار و 500 
تومانی به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد؛ این روال نه تنها اصالح نشده 
بلکه از اکنون منابع بیش از 42 هزار میلیارد تومانی برای ادامه پرداخت آن در سال 
آینده تعیین شده است. در این رابطه نوبخت - رئیس سازمان برنامه و بودجه - نیز 

تاکید داشته که پرداخت یارانه ها در سال 1400 هم ادامه دارد.

واریز یارانه نقدی، ساعت 24 بیستم آذرماه

فاصله درآمدِی دهک اول و دهم درآمدی در ایران
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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.
تاریخانتشارمناقصهدرسامانه:تاریخ 1399/09/12 می باشد.

مهلتزمانیدریافتاسنادمناقصهازسایت:از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت 18:00 روز پنج شنبه تاریخ 
1399/09/20

مهلتزمانیارائهپیشنهاد: از تاریخ  دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز یک شنبه  تاریخ 1399/09/30
زمانبازگشاییپاکتها: 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 )شرحمختصر:حملقیرازپاالیشگاه

2099005674000107 را  بهمقصدکارخانهآسفالتشهرداریسیرجان(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.
تاریخانتشارمناقصهدرسامانه:تاریخ 1399/09/12 می باشد.

مهلتزمانیدریافتاسنادمناقصهازسایت:از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت 18:00 روز پنج شنبه تاریخ 
1399/09/20

مهلتزمانیارائهپیشنهاد: از تاریخ  دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز یک شنبه  تاریخ 1399/09/30
زمانبازگشاییپاکتها: 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 

2099005674000108 را  تخریبآسفالتوزیرسازیمعابرسطحشهر(به شماره 

از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.


