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4 تسنیم: جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان کرمان به ریاست زینی وند 
استاندار کرمان و با حضور سیدمصطفی آیت اللهی موسوی معاون امورعمرانی استاندار و جمعی از مسئوالن به منظور 
انجام پیش بینی الزم برای مقابله با هجوم ملخ صحرایی به استان کرمان در سالن پیامبر اعظم)ص( استانداری برگزار شد.

معاون امورعمرانی استاندار کرمان در این جلسه با بیان اینکه این جلسه به منظور انجام پیش بینی الزم برای مقابله 
با هجوم ملخ صحرایی به استان کرمان برگزار می شود اظهار داشت: احتمال ریزش ملخ صحرایی به استان بر اساس 

گزارش فائو وجود دارد. وی تصریح کرد: بر اساس قانون وظیفه مقابله با ملخ صحرایی بر عهده جهاد کشاورزی است. 

حمله قریب الوقوع 
 ملخ های صحرایی 

به استان کرمان

فردای کرمان: سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان می گوید که تاکنون، حال همه ی دریافت کنندگان واکسن خوب بوده است و عارضه ای جدی 
که منجر به بستری آن ها بشود رخ نداده است. بنا به گفته ی دکتر مهدی شفیعی، در مرحله ی اول، 405 دوز واکسن سهم استان کرمان شده و اکنون 
منتظر ورود محموله ی دوم به استان هستند. این واکسیناسیون قطره چکانی و کم سرعت، در حالی صورت می گیرد که از گوشه وکنار خبر از خیز جدید 
بیماری می رسد. شفیعی می گوید که بعد از نوروز، واکسیناسیون پررنگ تر می شود و از مردم می خواهد تا زمانی که رسما اعالم نشده، ماسک ها را برندارند 
و پروتکل های بهداشتی را با جدیت رعایت کنند. او می گوید حتی کسانی که واکسن را دریافت می کنند، تا زمانی که معلوم نشده قطعا ایمنی کافی در 

برابر بیماری پیدا کرده اند باید همچنان ماسک بزنند و دستورالعمل ها را رعایت کنند.

خبــر  حال دریافت کنندگان واکسن کرونا خوب است 

یک »ام  آر آی« از آسفالت سیرجان!

انتشار ویدیوی سرقت ماشین یک زن در چهاراه موحدی را از زاویه ی 
دیگری هم می توان دید. 

این فرصت را غنیمت بشمارید و یک بار دیگر با نگاِه از باال به آسفالت 
چهارراه موحدی سیرجان بنگرید. پر است از ناهمواری و کنده کاری. 
مثل دست یک چاقوکش که پر است از خط و خطوط و رد زخم تیغ و 
چاقو! این تازه مرکز شهر سیرجان است و درست جایی ست که وقتی 
با ماشین از آنجا رد می شویم، چندان متوجه این نیستیم که کیفیت 
آسفالتش به این حد است. حاال شما خود حدیث مفصل بخوان از این 
اینکه اگر خیابان مرکزی و اصلی سیرجان کیفیت آسفالتش  مجمل. 

این است وای به حال بقیه ی جا ها. 
چهارراه  از  شده  منتشر  ویدیوی  بار  یک  شهرداری  و  شورا  مسئوالن 
سمت  به  شده  گرفته  باال  از  که  تصویری  با  و  کنند  نگاه  را  موحدی 
کاله  باید  که  است  وقت  آن  بشوند.  خیره  موحدی  چهارراه  آسفالت 
وضعیت  از  ام آرآی  یا  سی تی اسکن  این  بگذارند.  باالتر  را  خودشان 

بیماری ست به نام آسفالت شهر محروم سیرجان.
------------------------------------

به بهانه اکران فیلم های جشنواره فیلم فجر در سینمای سیرجان
چه تجهیزی؟ چه کشکی؟ چه پشمی؟

حاال  نیست.«  سخندانی  به  برآید  کار  عمل  »به  می گفتند:  قدیمی ها 
روی  همه  این  گذشته  سال های  در  سیرجان.  سینمای  حکایت  شده 
تجهیز سینما قدس سیرجان مانور تبلیغاتی داده شد. اداره ارشاد هربار 
افتخار کم آورد از این مایه گذاشت و گل گهر آن را به اسم عمل به 
مسئولیت اجتماعی فرهنگی اش در قبال شهر سیرجان فریاد زد. اما به 
گفته ی تعدادی از کارشناسان حوزه سینما؛ هفته گذشته کیفیت صدا 
و تصویر فیلم  فجری های پخش شده در سینمای سیرجان به گونه ای 
نازل بود که می تون نتیجه گرفت، تجهیز سینما فقط در حد تعویض 
این  تجهیز  در  یعنی  این  بوده.  آلومینیوم  نمای  یک  و  صندلی  چند 
سینما کم کاری شده و از نظر حقوقی غش در معامله اتفاق افتاده است. 

پس در عمل به قول حافظ: 
خوش بود گر محک تجربه آید به میان
تا سیه روی شود هرکه در او غش باشد

  زوم

را  جمله  این  تگزاس!«  شده  »سیرجان 
منتشر شده  فیلم های  و  زیر عکس ها  بارها 
از سرقت مسلحانه ی اخیر کامنت کرده اند. 
سرقتی خونین در آن عصر یکشنبه ی کذایی 
در بازار شهرمان. هنوز تب حادثه ی خونین 
از یک زن در  نگذشته، فیلِم ربودن خودرو 
دزدی ئی  می شود!  پخش  موحدی  چهارراه 
اما می توان  افتاده  اتفاق  که گرچه در شب 
ضرب المثل مشهور  »دزدی در روز روشن« 
اتفاق  حالی  در  زیرا  دانست  آن  مصداق  را 
افتاد که شهر در جنب و جوش بود و مردم 
به صورت  یکی  بودند.  آمد  و  در حال رفت 
علنی راننده ی زن را پرت می کند و با خودرو 

او می گریزد.
افکار عمومی هنوز از شوک پخش این فیلم 
عامدانه ی  تخریب  خبر  که  نیامده  بیرون 
می شود.  به گوش  گوش  اورژانس  خودروی 
چوب  و  سنگ  با  نفر  چند  می شود  گفته 
تمام  و  افتاده  اورژانس  خودرو  جان  به 

شیشه هایش را شکسته اند!
نوشته  این  ذره بین  میان  این 
نمی خواهد بر روی عوامل تاثیرگذار بر 
پدیده های آسیب زای  افزایش چنین 
اجتماعی ئی باشد که حاال بخواهیم از 
فقر و شرایط بد اقتصادی و تورم به 
و  دزدی  رواج  بر  موثر  عوامل  عنوان 
خشونت، نام ببریم. حتا قصد نداریم 
زحمتکش  مسووالن  پیگیری های 
امنیتی را در این باره زیر سوال ببریم.

بی تفاوتی  نوشته،  این  موضوع 
مسووالن شهر است نسبت به امنیت 

روانی مردم. حس ناامنی ئی که در هفته های 
اخیر به مردم این شهر تزریق شده، بر روی 
داشته  مستقیم  تاثیر  زندگی شان  کیفیت 
است. از کسبه بگیرید تا هرکس که مال و 

اموالی هرچند نه چندان با ارزش دارد.
تالشی  چه  مربوطه  مسووالن  واکنش  در 
جامعه  به  امنیت  احساس  برگرداندن  برای 
تنها  یعنی  »امنیت«  گفتم  بله  کرده اند؟ 
گزینه ای که در سال های اخیر روی آن مانور 
ایران  در  زندگی  مزیت های  از  و  شده  داده 
به نسبت کشورهای دیگر منطقه،  بوده که 

برشمرده شده است.
همین  مربوطه  مراجع  سکوت  در  حاال  اما 
دیده ی  به  عمومی  افکار  دید  از  هم  مزیت 
که  درحالی  است  شده  نگریسته  تردید 
در  صالحیت دار  مراجع  روابط عمومی های 
اقناع افکار عمومی سیرجان نه تنها ضعیف 
جرات  به  می توان  حتا  که  کرده اند  عمل 

گفت؛ دست روی دست گذاشته اند.
رییس  عنوان  به  سیرجان  فرماندار  شخص 
تحت  نیروهای  با  شهرستان  تامین  شورای 
مردم  روانی  آرامش  برگرداندن  برای  امرش 
را  خبری  نشست  کدام  است؟  کرده  چه 
گذاشته یا همکاری های الزم را با رسانه ها در 
این باره داشته تا از پیگیری های فرمانداری 
به  تا  شود  برداشته  پرده  خصوص  این  در 

بازگرداندن آرامش روانی به جامعه ی نگران 
سیرجان کمک کند؟

برای  تالشی  چه  مربوطه  مراجع  دیگر   
به مردم کرده اند؟  روانی  امنیت  بازگرداندن 

از ابتدای ماجرای بازار که برخی رسانه ها 
و  داده  رد  مراجع  فیلتر همین  از  را  خبر 
سپس منتشر کردند، جز خشمگین کردن 
بیشتر مردم چه نتیجه و بازخورد دیگری 
که  اسفناکی  واقعه ی  چنین  گرفته اند؟ 
ژرفای فاجعه اش برای همگان آشکار است 
تدبیری »سرقت  و  عقل  اساس چه  بر  را 
نافرجام« لقب دادند و آن را تیتر درشت 

کردند؟!
درخواست از مردم برای ارایه اطالعات یا 
گذاشتن جایزه ی یک شمش طال جز این 
که در عمل هنوز اقدام موثری برای یافتن 
رد سارقان نشده، چه پیام دیگری در دل 

خود دارد؟
به  برای  ترفندهایی  این ها  بگوییم  اگر 
اشتباه انداختن مجرمان و انداختن آن ها 
به دام خطا بوده است، باز هم اصل صورت 
است. صورت  بر سر جای خودش  مساله 
مسووالن  بی توجهی  نام  به  مساله ای 

مربوطه به امنیت روانی جامعه.
روابط عمومی که ضعیف عمل کند، حتا 
و  تالش  بیشترین  مربوطه  مسووالن  اگر 
بهترین عملکرد را هم داشته باشند، 
چیز  جامعه  عمومی  برداشت  باز 

دیگری ست.
پاسخگویی به افکار عمومی از ارکان 
نوین  روزگار  در  جامعه  اداره  مهم 
مسووالنی  یا  مسوول  آن  است. 
اعتقادی  اساسی  رکن  این  به  که 
و  باشند  بی توجه  یا  باشند  نداشته 
پنهان  مصاحبه  ممنوعیت  پشت 
از  را  خود  جامعه ی  تنها  شوند، 
بلکه  نمی کنند  محروم  روانی  اقناع 
در نهایت کارنامه ی کاری خود را نیز زیر 
سوال می برند و گویی خود معترفانه فریاد 
می زنند که: »من ضعیف عمل کردم و حاال 

حرفی هم برای گفتن ندارم.«

شهرداری نسبت به خرید دستگاه های عمرانی 
موارد  بکارگیری  جهت  که  است  نموده  اقدام 
جمله  از  شهرداری،  فعالیت های  به  مربوط 
استفاده در واحد عمران و خدمات شهری آماده 

می باشد.
دکتر سروش نیا در این خصوص به امور رسانه 
و  غلطک  کمپرسی،  خرید  گفتند:  شهرداری 
بیل مکانیکی در راستای تجهیز شهرداری به 
ماشین آالت عمرانی  و همچنین جهت تسریع  
و تسهیل در انجام پروژه ها ی عمرانی صورت 

گرفته است.
مدیریت  رسانه  امور  و  خبر  واحد  گزارش  به 
با توجه به نیاز  ارتباطات شهرداری سیرجان، 
افزایش ماشین آالت عمرانی شهرداری، دکتر 
پنج  خرید  از  سیرجان  شهردار  نیا  سروش 

 ،)LK1924(بنز کمپرسی  کامیون  دستگاه 
بیل  و   )AMMANN( غلطک20تني 
وی  داد.  خبر  الستیکی  چرخ   190 مکانیکی 
افزود، این دستگاه های عمرانی جمعا با ارزش 
که  است  شده  خریداری  تومان  میلیارد   11

پس از انجام تشریفات مربوطه به ناوگان واحد 
عمران شهرداری سیرجان اضافه شد. 

 سروش نیا افزود : این خرید عمرانی به  منظور 
تجهیز مطلوب تر حوزه مدیریت شهری در نظر 

گرفته شده،

خرید ماشین آالت مورد نیاز شهرداری موجبات 
صرفه جویی در هزینه ها و عدم نیاز به اجاره 

ماشین آالت را فراهم می کند. 
شورای  اعضای  حمایت  از  سیرجان  شهردار   
تشریفات  انجام  خصوص  در  شه  اسالمی 
تشکر  کامیون  دستگاه  دو  این  خرید  قانونی 
کرد و گفت با اضافه شدن این کامیون ها به 
اجرای  ناوگان ماشین آالت شهرداری سرعت 
پروژه های عمرانی به ویژه عملیات زیرسازی و 
آسفالت معابر افزایش چشمگیری خواهد یافت.

امنیت روانی شهر را دریابید؛

روزا که ما بیداریم...
      حسام الدین اسالملو

     از ابتـدای ماجـرای بـازار کـه برخـی رسـانه ها 
خبـر را از فیلتـر رد داده و سـپس منتشـر کردند، جز 
خشـمگین کردن بیشـتر مردم چه نتیجـه و بازخورد 
دیگری گرفته انـد؟ چنین واقعه ی اسـفناکی که ژرفای 
فاجعه اش برای همگان آشـکار اسـت را بر اسـاس چه 
عقل و تدبیری »سـرقت نافرجـام« لقب دادنـد و آن را 

کردند؟! درشـت  تیتر 

شهردار سیرجان مطرح نمود: 

خرید ماشین آالت عمرانی توسط شهرداری سیرجان

آگهي مناقصــه عمومـــي
 شمـــاره 99/58/ع

شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد پروژه » خدمات مهندسي، تأمین کاال، ساخت و 

نصب تجهیزات بصورت توأم )EPC( جهت بهبود وضعیت شبکه برق رسانی معدن شماره یک« خود را بصورت 

EPC و از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پیمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. لذا كلیه متقاضیان مي توانند 

جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الكترونیكي WWW.GEG.IR  مراجعه و اسناد مذكور را به همراه فرم 

پرسشنامه ارزيابي تأمین كنندگان از بخش مناقصه و مزايده دانلود نمايند. مهلت تحويل پاكات ساعت 9 

الي 14 روز چهارشنبه مــورخ 1400/01/18 در محــل دفتركمیسیون معـامالت مجتمع و يا دبیرخانه دفتر 

مركزی تهران مي باشد. ضمناً بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه روز يكشنبه مورخ 99/12/10 مقرر 

شده است. شركت معدني و صنعتي گل گهر در رد يا قبول هر يك از پیشنهادات بدون نیاز به ذكر دلیل و 

بدون جبران خسارت مختار مي باشد.

مدیریـت قراردادها و معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

تراشکاری زرگری
تعمیر انواع جعبه فرمان و پمپ های هیدرولیک  )سواری و کامیون(

تعمیر انواع سیبــــــک های فرمـــــــان ) سواری  و کامیون(

تعمیر جک و پمــپ ادوات صنعتــــی و معدنـــی
0 9 1 3 7 5 7 6 7 7 2 خیابان  بالل، نبش چهار راه کارخانه یخ استوار - 


