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شهید تازه تفحص شده از مهران به سیرجان می رسد

پایان 37 سال چشم انتظاری
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 دکتر جهانشاهی: با تداوم اوضاع فعلی در آینده بسیار نزدیک مجبور به استفاده از بیمارستان صحرایی هستیم
 دکتر موقری پور: عدم ابتالی مجدد به بیماری کرونا باوری غلط است 

  رئیس نظام پرستاری سیرجان و شهر بابک: با مبتال شدن کادر درمان به ویژه پرستاران با کمبود نیرو مواجه هستیم

پيســت پياده روی يا کمربندی کاميون ها 

گزارشی از افزایش افسارگسیخته اجاره بها در سیرجان؛ 

ما خانه بدوشان  
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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 1399/07/16 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت 18:00 روز پنج شنبه 
تاریخ 1399/07/24

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: از تاریخ  دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز دو شنبه  تاریخ 1399/08/05
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 18:00 روز سه شنبه  تاریخ 1399/08/06 

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: 41934-021      دفتر ثبت نام: 85193768-88969737

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان

فراخوان تجديد مناقصه عمومی يک مرحله ای 
 خريد يک دستگاه غلطـــک چرخ الستيکــــی چرخ پهــن

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

از طریق  را   2 0 9 9 0 0 5 6 7 4 0 0 0 0 7 7 به شماره   ) غلطک چرخ الستیکی چرخ پهن 

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

م (
دو

ت  
نوب

ن ) 
جا

یر
ی س

دار
هر

ه ش
قص

منا
د 

دی
تج

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 1399/07/16 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت 18:00 روز پنج شنبه 
تاریخ 1399/07/24

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: از تاریخ  دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز دو شنبه  تاریخ 1399/08/05
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 17:30 روز سه شنبه  تاریخ 1399/08/06 

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: 41934-021      دفتر ثبت نام: 85193768-88969737

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان

فراخوان تجديد مناقصه عمومی يک مرحله ای 
 خريد يک دستگاه غلطـــک دوچـــــرخ آهنـــــی

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

از طریق  را   2 0 9 9 0 0 5 6 7 4 0 0 0 0 7 6 به شماره  غلطک  دوچـــرخ آهنــی  ( 

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

پزشک گرانقدر؛

سرکار خانم معصوهم امین پور
لیاقت  قبولی سرکارعالی در آزمون تخصصی) متخصص زنان و زایمان( که نشانگر تالش و 
شماست را صمیمانه تبریک عرض نموده، توفیق روزافزونتان را در عرصه  بهداشت و درمان 

از درگاه ایزد متعال خواستاریم.

حسین صادقی و خواره زاده اهیت

صفحه  10 
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شهید  بنیاد  تشییع  دبیر  دانا:  راه 
مطهر  و  پاک  پیکر  گفت:  سیرجان 
فریدونی«  رسولی  »حسین  شهید 
پس از 37 دوری از وطن بالخره در 
روز پنجشنبه همزمان با رحلت رسول 
اکرم )ص( وارد سیرجان خواهد شد.

بنیاد  تشییع  دبیر  پور  کرمی  صادق 
گفتگو  در  شهید شهرستان سیرجان 
با راه آرمان اظهار کرد: پیکر »حسین 
رسولی فریدونی« شهید تازه تفحص 
روز  صبح  مقدس   دفاع  دوران  شده 
به  رسیدن  محض  به  پنجشنبه 
فرودگاه کرمان به شهرستان سیرجان 

انتقال داده خواهد شد.
وی گفت: ساعت 14 و 30 ظهر روز 
پنجشنبه 24 مهرماه مراسم استقبال 
از این شهید بزرگوار  از میدان نیروی 
دریایی )میدان اصلی( شهر سیرجان 

آغاز می شود.
شهرستان  شهید  بنیاد  تشییع  دبیر 
عصر  همچنین  افزود:  سیرجان 
عزاداری  و  تشییع  مراسم  پنجشنبه 
آباد سیرجان  مکی  گلزار شهدای  در 

برگزار می گردد.

اینکه صبح جمعه  بیان  با  پور  کرمی 
با  همراه  نیز  بزرگداشتی  مراسم 
الزمان  مهدیه صاحب  در  ندبه  دعای 
شهرستان سیرجان برگزار  می شود، 
شهید  این  مطهر  پیکر  کرد:  عنوان 
)محل  پاریز  شهر  در  تشییع  از  پس 
شهر  نجف  سمت  به  شهید(  تولد 
مشایعت و مراسم وداع آن بزرگوار در 
مسجد امام رضا )ع(  که زمانی خادم 

این مسجد بودند برپا می شود.
پاک  پیکر  کرد:  خاطرنشان  وی 
رسولی  »حسین  شهید  مطهر  و 
شنبه  روز  در  عاقبت  فریدونی« 
گمنام  شهدای  محل  از  مهرماه   26
پارک شهید هادی تشییع و در گلزار 
شهدای شهرستان سیرجان در جوار 
همرزمانش به خاک سپرده می شود. 
به گزارش راه آرمان، شهید »حسین 
 ،1313 مرداد   21 فریدونی«  رسولی 
شهرستان  توابع  از  پاریز  شهر  در 

سیرجان متولد شد.
وی سال 1343 ازدواج کرد و صاحب 
به عنوان  شد.  دختر  دو  و  پسر  سه 
در  و  یافت  حضور  جبهه  در  پاسدار 

به  مهران  در   ،1362 مرداد  هشتم 
شهادت رسید.

هماهنگی  جلسه  رابطه  همین  در 

مراسم  خصوص  در  ریزی  برنامه  و 
استقبال، وداع، تشییع و تدفین پیکر 
مطهر شهید حسین رسولی، در سالن 

برگزار  سیرجان  فرمانداری  کنفرانس 
شهرستان  فرمانداری  سرپرست  شد. 
سیرجان به خبرنگار باشگاه خبرنگاران 

جوان گفت: سیرجان آمادگی کامل 
از  استقبال  برگزاری مراسم  برای  را 
پورفریدونی  رسولی  حسین  شهید 
شنبه  پنج  روز  مراسم  این  و  دارد 

برگزار خواهد شد.
پیکر مطهر  اینکه  بیان  با  بهاالدینی 
شهید حسین رسولی پس از سال ها 
دوری از زادگاهش، در گلزار شهدای 
می شود،  سپرده  خاک  به  سیرجان 
پیکر  از  استقبال  مراسم  گفت: 
رسولی ساعت 14:30  مطهر شهید 
مهرماه،   24 شنبه  پنج  بعدازظهر 
میدان  از  خودرویی  کاروان  بصورت 
شهدای  گلزار  تا  دریایی  نیروی 

گمنام سیرجان برگزار می شود. 
جمعه  روز  اینکه  بیان  با  وی 
در  با شهید  وداع  مراسم  2۵مهرماه 
برگزار  )بدرآباد(  آباد  شهید  محله 
می شود، افزود: مراسم تشییع شهید 
 26 شنبه  روز  صبح   ۹:30 ساعت 
شهدای  آرامگاه  محل  از  مهرماه 
گمنام )پارک هادی( آغاز و در گلزار 
سپرده  خاک  به  سیرجان  شهدای 

خواهد شد.

پارکینگ  نبود  از  مردمی  شکایات  و  معضالت  درپی 
درخیابان های پرتردد و کنار مراکز خرید و خیابان پررفت 
ی  درجلسه  دوشنبه  روز  )ره(  امام  خیابان  چون  آمدی 

شهردار  نیا؛  سروش  رضا  سیرجان  شهر  شورای  علنی 
پارکینگ طبقاتی در کوچه ی مسجد  از احداث  سرجان 

جامع خبرداد.
ابوذر زینلی؛ رئیس شورای اسالمی شهرسیرجان دررابطه 
با ساخت این پارکینگ به سخن تازه گفت: مالک زمین 
این پارکینگ چندشخص است و بودجه ی خرید آن از 
محل بودجه ی تملک امالک تامین خواهد شد و اینکه 
ساخت آن به بخش خصوصی داده شود یا خود شهرداری 
وگفته  است  نشده  مشخص  هنوز  کند  ساخت  به  اقدام 
شده است این پارکینگ بصورت مرکز تجاری با طبقات 
برای  طبقاتی  پارکینگ  بصورت  استفاده  جهت  منفی 
عموم مردم ساخته خواهد شد که جزئیات آن از طریق 

رسانه ها به صمع مردم خواهد رسید.
 در ادامه امین صادقی؛ دیگر عضو شورای 
سروش  از  سوالی  سیرجان  اسالمی 
نقیضی   و  ضد  باخبرهای  دررابطه  نیا 
شهرداری  مهر  سالن  تخریب  درمورد 
تایید  نه  را  خبر  این  شهردار   پرسید 
دارد  امکان  گفت  اما  کرد  تکذیب  نه  و 
سالن مهر تخریب و تبدیل به پارکینگ 
درون  تجهیزات  تمامی  و  شود  طبقاتی 
نفری  تجهیز سینمای 2۵0  برای  سالن 
آینده  در  شورا  فرهنگسرای  در  واقع 

استفاده شود.

شهید تازه تفحص شده از مهران به سیرجان می رسد

پایان 37 سال چشم انتظاری
 استاندار کرمان:

پیشنهاد تعطیلی مدارس حضوری 

در استان را به ستاد ملی اعالم کردیم

ایسنا: استاندار کرمان گفت: باید تلفیقی از آموزش 
مجازی و حضوری را با توجه به امکانات در اختیار 
داشته باشیم، در عین حال تعطیلی مدارس حضوری 
را به ستاد ملی اعالم کردیم و در صورت موافقت آنها 

تصمیم گیری در این خصوص انجام می شود
در  مهرماه   21 روز  صبح  فدائی  محمدجواد  دکتر 
شیوخ  صدیقه  دخترانه  دبستان  از  سرزده  بازدید 
سّیدی  منطقه  در  واقع  مددی  پسرانه  دبستان  و 
خیابان  در  واقع  ثامن الحجج  پسرانه  دبیرستان  و 
بهداشتی  نکات  رعایت  بررسی  منظور  به  آذر   24
جلوگیری از انتقال بیماری کروناویروس گفت: همان 
به  دانش آموزان  از  تعدادی  داشتیم  انتظار  که  طور 
دالیلی از جمله رفع اشکال و یا نداشتن تلفن های 

هوشمند در مدارس حضور می یابند.
مسئوالن  عملکرد  و  رفتار  مجموع  در  افزود:  وی 
واسطه  به  آنها  از  و  است  خوب  معلمان  و  مدارس 
بیماری  و  موجود  شرایط  با  را  خود  کارکرد  اینکه 

کرونا تطبیق داده اند، قدردانی می کنیم.
و  حضوری  آموزش  کرد:  ابراز  کرمان  استاندار 
کرده  مضاعف  را  معلمان  کار  دانش آموزان  مجازی، 
باید تدریس را به دو شکل داشته باشند و بعضا  و 
به دلیل ناهماهنگی که در حضور دانش آموزان ایجاد 
و  شده  تکرار  درس ها  بعضی  است  الزم  می شود، 
فردی ارائه کنند که نشان دهنده عالقه و تعهد آنها 

به تدریس است و جای تقدیر دارد.
در  حضوری  آموزش  تعطیلی  خصوص  در  فدائی 
آموزش  بخواهیم  اینکه  ابراز داشت:  مدارس کرمان 
حضوری را به صورت کامل تعطیل کنیم، مدارسی 
به  دسترسی  آنهایی  یا  و  دارند  کمی  جمعیت  که 

گوشی هوشمند ندارند، متضرر می شوند. 
کرمان  استان  در  دولت  اجرایی  مقام  ترین  عالی 
آموزش  در  دورافتاده  مناطق  کرد:  خاطرنشان 
امکانات  به  دسترسی  اینکه  دلیل  به  مجازی  صرف 
به  که  حالی  در  می شوند  متضرر  ندارند،  هوشمند 
را  کالس ها  حضوری  می توانند  کم  جمعیت  دلیل 

داشته باشند. 
آموزش  از  تلفیقی  باید  کرد:  ابراز  کرمان  استاندار 
مجازی و حضوری را با توجه به امکانات در اختیار، 
داشته باشیم، در عین حال تعطیلی مدارس حضوری 
را به ستاد ملی اعالم کردیم و در صورت موافقت آنها 

تصمیم گیری در این خصوص انجام می شود.

    خبر

ایرنا: مدیرعامل شرکت گاز تاکید کرد: قول می دهیم تا پایان دولت دوازدهم  3۵ هزار روستا گازدار شود و عملیات گازرسانی به 21 
هزار روستا نیز در دست اجرا داریم که می توان گفت در این دولت، هر هفته به ۵0 روستا گازرسانی شده است. وی اظهار داشت: 
گازرسانی رونق مربوط به صنایع را در پی دارد و 40 هزار میلیارد تومان از جایگزینی گاز به جای سوخت های دیگر درآمدزایی برای 
دولت داشته است. منتظرتربتی با بیان اینکه یکی از مشکالت مردم روستایی ما حمل کپسول گاز توسط زنان و مردان بوده است 

تصریح کرد: تقریبا بیش از پنج میلیارد لیتر فرآورده جایگزین شده و حدود روزی یک میلیون کپسول از دوش مردم برداشتیم.

تدبیر دولت، هر هفته گاز رسانی به ۵۰ روستا  خبــر
آنا:  علی یعقوبی پور، رییس دانشگاه آزاد سیرجان در دیدار با محمدرضا خواجویی؛ رئیس اداره 
صنعت، معدن و تجارت شهرستان سیرجان اظهار کرد: با هم افزایی در شهرستان و دیگر دانشگاه ها 
می توانیم فرصت های شغلی جدیدی ایجاد کنیم و کاری انجام دهیم که بخش قابل توجهی از 
مهندسی معکوس قطعات مورد نیاز صنعت در این شهرستان انجام شود و به صنعت این اطمینان 
خاطر را می دهیم که می توانیم بخشی از نیازش را در کارگاه دانشگاه آزاد اسالمی سیرجان تأمین 

کنیم.  

ایجاد فرصت های 
شغلی جدید
 با هم افزایی 

دانشگاه ها

شهردار از همکاري شرکت هاي گل گهر با شهرداري و شوراي شهر در ادامه 
تکمیل پروژه هاي سرمایه گذاري شهرداري خبر داد احداث سالن همایش 
 هزار نفري و تکمیل مجموعه آبي دلفین و پروژه باغ ایراني در سیرجان
دکتر رضا سروش نیا شهردار سیرجان و اعضاي شوراي اسالمي پنجم 
سیرجان از مدیران مجتمع معدني و صنعتي گل گهر خصوصا مهندس 
جمشید مال رحمان مدیر عامل شرکت معدني و صنعتي گل گهر، علي اکبر 
پوریاني مدیرعامل شرکت سنگ آهن گهرزمین، مهندس ایمان عتیقي 
محیاپور  محمد  مهندس  گل گهر،  مجتمع  مدیر  و  مدیرعامل  معاون 
در  همکاري  جهت  در  گل گهر  فوالد  و  آهن  توسعه  شرکت  مدیرعامل 
تکمیل و ساخت پروژه هاي سرمایه گذاري شهرداري سیرجان تقدیر و 

تشکر کردند.
با واحد خبر و امور  در همین رابطه دکتر رضا سرو ش نیا  در گفت و گو 

امکانات  خصوص  در  سیرجان  شهرداري  ارتباطات  مدیریت  رسانه 
مراسم هاي  اجراي  براي  سیرجان  در  داشت:  اظهار  سیرجان  فرهنگي 
مهم سالن همایش وجود ندارد که خوشبختانه یکي از کارهاي شاخص 
شوراي اسالمي شهر و شهرداري احداث بزرگترین و مجهزترین سالن 
همایش  هزار نفري است که به امید خداوند متعال در سیرجان احداث 

خواهد شد.
شهردار سیرجان تصریح کرد: براساس توافق نامه بین شهرداري و شرکت 
توسعه آهن و فوالد گل گهر، این شرکت در راستاي انجام مسئولیت هاي 
نیز  شهرداري  همایش هاي  سالن  ساخت  مجري  عنوان  به  اجتماعي 

برگزیده شده است.
سروش نیا به محل اجراي پروژه و نوع طراحي سالن همایش اشاره کرد و 
گفت: سالن همایش چند منظوره با طراحي متفاوت در جنب فرهنگسراي 

شوراي اسالمي شهر اجرا مي شود که در این پروژه خوب، مباني ترافیکي 
از طرح هاي بسیار خوبي خواهد  لحاظ شده و در غرب سیرجان یکي 
بود که مي توان بسیاري از همایش و برنامه هاي مهم را در این محل اجرا 
نمود. وي پروژه احداث سالن همایش هاي شهرداري را نیز از طرح هاي 
خوب و مهم در حوزه فرهنگي برشمرد. دکتر سروش نیا افزود: این پروژه 
 طبق برنامه ریزي هاي انجام شده تا پایان سال 1401 بهره برداري مي شود.
توسعه  شرکت  توسط  دلفین  آبي  مجموعه  و  همایش ها  سالن  تکمیل 
آهن و فوالد گل گهر و در راستاي مسئولیت هاي اجتماعي این شرکت 
انجام مي شود که بدینوسیله از آقاي مهندس محیاپور مدیرعامل محترم 

شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر تقدیر و تشکر مي نمایم.
وي با بیان اینکه شهروندان باید از بهترین امکانات زیرساختي و رفاهي 
گل گهر  فوالد  و  آهن  توسعه  شرکت  مشارکت  افزود:  شوند،  برخوردار 

را  کاستي ها  برخي  مي تواند  شهرداري  همایش هاي  سالن  احداث  در 
برطرف کند. شهردار سیرجان با اشاره به نامگذاري سال جاري از سوي 
مقام معظم رهبري تحت عنوان »جهش تولید« گفت: مجموعه شورا و 
و  مشارکت  امسال  فرهنگسازي شعار  و  رساندن  ثمر  به  در  شهرداري 

برنامه ریزي خواهند کرد.
دیگر  به  نسبت  سیرجان  شهر  مقیاس  و  تراز  سروش نیا  دکتر 
سیرجان  شهر  گفت:  و  دانست  ارجح تر  و  بهتر  را  استان  شهرهاي 
و  است  پرجمعیت  و  وسیع  شهر  دومین  کرمان،  استان  مرکز  از  بعد 
مجموعه  با  مردم  میان  همدلي  و  انسجام  باید  هم  راستا  همین  در 
باشیم. بیشتري  زیربنایي  اقدامات  شاهد  تا  شود  بیشتر   شهرداري 
شرکت  اجتماعي  مسئولیت  و  رسالت  راستاي  در  ایراني  باغ  ضمنا 

گهرزمین از سوي این شرکت احداث و تکمیل مي شود.

شهردار از همکاري شرکت هاي گل گهر با شهرداري و شوراي شهردر ادامه تکمیل پروژه هاي سرمایه گذاري شهرداري خبر داد:

احداث سالن همایش هزار نفري و تکمیل مجموعه آبي دلفین و پروژه باغ ایراني در سیرجان 

حاصل انتخاب هوشمندانه شهردار سيرجان

روابـط عمومــی شهـرداری؛  تلفیقی از انگیـزه، تعهد و تجربـه
دی ماه سال گذشته  دکتر سروش نیا دست به تغییراتی  در مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان زد که شاید در آن زمان برای خیلی ها انتصاب مدیری جوان همچون محمدرضا قلیچ خانی جای سوال داشت. اما گذشت زمان 
و اقدامات این نیروی با انگیزه در راس مجموعه ی روابط عمومی شهرداری، ُمهر تاییدی به انتخاب شهردار زد و به نوعی جواب اعتماد وی را داد. عملکرد مثبت روابط عمومی شهرداری آنجا نمود بیشتری پیدا می کند که با توجه 
به محدودیت های کرونا و در برخی مواقع کمبود بودجه ها در برگزاری بسیاری از اقدامات مرسوِم روابط عمومی ها، دست این مجموعه را بسته بود. اما این مشکالت هم نتوانست مانع نقش آفرینـی این مجموعه توانا شود.حضور 
فرزاد خراسانی با دو فاکتور ارزشمند سالها حضور در نشریات شهر و همچنین عالقه وی به محیط زیست، بخش امور خبر و رسانه را به بازوی توانمند اطالع رسانی اقدامات شهرداری و سازمانهای تابعه تبدیل کرده است. از سویی 
دیگر خوش سلیقگی و درایت  رضا اصولی نژاد در ثبت فیلم و عکس های حرفه ای، به جذابیت بصری اطالع رسانی های شهرداری رونقی  دوچندان بخشیده ،  توان اجرایی و برنامه ریزی عباس ایران نژاد در برگزاری همایش 
ها و بازدیدها ، مسئولیت پذیری و تجارب خانم ها معصومه احمدپور و هدی بلوردی که سالهاست در مجموعه روابط عمومی با دلسوزی و وسواس خاصی به ایفای نقش می پردازند، نیز غیر قابل انکار است. و البته جدیت و 
خستگی ناپذیری محمد مکی آبادی شایسته ی تقدیر و تشکر است.  یکی از اقدامات جالب توجه مجموعه روابط عمومی شهرداری سیرجان همزمان با فرا رسیدن ماه محرم امسال، نصب پنجاه بیلبورد در سطح شهر بود که 
همگی از طرح هایی خالقانه و نوین تبعیت می کردند . اقدام تحسین برانگیز دیگر،  دمیدن روح همدلی، تالش و کار تیمی توسط مدیر ارتباطات در بین اعضا مجموعه تحت امرش هست.  جایی که اثری از کم کاری و کارشکنی 
و دیگر اقدامات ناپسند، دیده نمی شود. تعامل مثبت با رسانه های شهر و انتشار تالشهای شبانه روزی کارگران خدوم شهرداری در خصوص پروژه های عمرانی، زیبا سازی، فضای سبز و ... وظایفی است که این مجموعه به خوبی 

انجامش داده و می دهد.   ثبت نمره قبولی در کارنامه ی مدیِر جوان روابط عمومی و همکارانش، کمترین پاداشی ست که این مجموعه ی الیق، لیاقتش را دارد. 

در جلسه ی علنی شورای شهر سیرجان در 
 رابطه با محل پارکینگ طبقاتی مطرح شد؛

تخریب سالن مهر یا زمین 
کوچه مسجد جامع؟
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3 ایسنا:  مطابق با آخرین مطالعات صورت گرفته، ویروس کرونا که عامل بیماری کووید 1۹ است، می تواند بر روی سطوح تلفن همراه و اسکناس برای 4 هفته 
به باال باقی بماند. همچنین محققین در این مطالعات فهمیده اند که این ویروس می تواند حتی در دماهای پایین تر نیز زنده باقی بماند. محققین می گویند این 
ویروس می تواند بر روی سطوح صاف تر مانند شیشه یا فوال زنگ نزن نسبت به سطوح متخلخل تر مانند پنبه یا کتان، دوام بیشتری داشته باشد. همچنین 
این دانشمندان استرالیایی دریافته اند که ویروس کرونا بر روی اسکناس های کاغذی نسبت به اسکناس های پالستیکی مدت زمان بیشتری زنده باقی خواهند 
ماند. با این حال، تحقیقات در یک منطقه تاریک انجام شد که اثرات نور UV را نفی می کند، زیرا مطالعات نشان داده است که نور مستقیم خورشید می تواند 

به سرعت ویروس را غیرفعال کند.

ویروس کرونا تا ۲۸ روز می تواند بر روی موبایل و اسکناس زنده باقی بماند خبــر

چه  به  کرونا  وحشت زای  عصر  در  جامعه 
پرسش  اصلی ترین  این  افتاد؟  خواهد  روزی 
آنکه  از  بیشتر  شاید  که  است  امروز  بشر 
سوالی فلسفی به شمار بیاید، مربوط به علوم 
سیاسی،  علوم  دانشمندان  و  باشد  اجتماعی 
پاسخی  پی  در  جامعه شناسی  و  روانشناسی 

برای آن هستند.
دوران کرونا، ترس و بیم، تنهایی، افسردگی، 
یکدیگر،  از  انسان ها  بودن  گریزان  وسواس، 
نگاه کردن به هم به عنوان یک ویروس مسلم، 
از  وحشت  معیشتی،  و  اقتصادی  نگرانی های 
مرگ یا از دست دادن عزیزان همه و همه از 
ما  کرونا  عصر  در  که  روانی ئی ست  مشکالت 
اجتماعی  پیامدهای  همه  می کنند.  تهدید  را 
دستورالعمل های  رعایت  حاصل  هستند 
بهداشتی ئی که برای تندرستی و سالمت جسم 
ما الزم است اما گاه در تضاد با حفظ سالمت 
دوران  در  زندگی  گویی  می گیرد.  قرار  روان 
باشد و  بندبازی شبیه شده  به یک  پساکرونا 
تنها بندبازان خوب هستند که می توانند روی 
طنابی  نیفتند.  و  بمانند  زندگی  باریک  طناب 
که یک سمتش پرتگاه بیماری جسمی ناشی 
روانی  بیماری  دیگرش  سمت  و  کروناست  از 
ناشی از کرونا.جامعه چگونه این بندبازی را یاد 
بگیرد؟ چه کار باید بکنیم؟ چطور بندبازهای 
فاطمه  با  را  مسائل  این  همه ی  باشیم؟  خوبی 

رضوانی مدرس جامعه شناسی مطرح می کنم.

به نظر شما در عصر کرونا سالمت روان 
جامعه در خطر قرار نگرفته است؟

شاید یک روانشناس بهتر بتواند به این سوال 
جواب بدهد.

یک  اجتماعی  روانشناسی  هرحال  به  اما 
شاخه ی بین رشته ای ست. موضوع بحث ما هم 
سالمت روان جامعه است. به نظر شما رسانه ها 
در اطالع رسانی های مربوط به کرونا، توجه به 

سالمت روان جامعه را به حاشیه نرانده اند؟
با توجه به قدرت شیوع و انتقال این بیماری، 
سازمان  بهداشت  جهانی در 4 فوریه وضعیت 
اضطراری اعالم و توصیه نمود تا کشورها انتقال 
فرد  به  فرد  این  بیماری  را از طریق  محدود 
گسترش  و  داده  کاهش  افراد  تماس  کردن 

جهانی آن را کنترل نمایند. 
بهداشت  سازمان   های  این  سیاست  اجرای 
علیرغم پیامدهای مثبت، موجب  بروز  اثرات  
منفی  روان شناختی  در سطح جامعه شده 
انتشار  از مرگ،  از بیماری، ترس  است. ترس 
اخبار غلط و شایعات، تداخل در فعالیت های 
روزمره، مقررات منع یا محدودیت سفر و عبور 
 ، اجتماعی  )همکاران  روابط  مرور، کاهش  و 
و  بروز مشکالت  شغلی   ، خانواده(  دوستان 
مالی  و  ده ها پیامد دیگر این شرایط، سالمت 
روان افراد  جامعه  را تهدید  می کند. بی شک 
یکی  از مهمترین این عوامل، اضطراب مربوط 

به بیماری کرونا است.
این احساس ناامنی همیشگی که همراه 
آدم هاست در کنار وسواسی که به ناچار 

به آن تن دادیم، چقدر به سالمت روان ما 
صدمه می زند؟

این شکل  از  همه گیری یک بیماری، در واقع 
یک رخداد بزرگ اجتماعی  است که نه تنها 
در سطح  یک منطقه، که در سطح کشور و 
حتا کل دنیا مطرح گشته و الزم است تا آثار 
از  گیرد.  قرار  توجه  مورد  نیز  آن  اجتماعی  
دیدگاه  جامعه شناسی، شیوع  بیماری های 
واگیر مانند زمانی  است که حوادث و بالیای 
طبیعی رخ می دهند. حوادثی که هراز چندگاه 
رخ نموده و فجایع اجتماعی را رقم می زنند. 
حوادثی  مانند  زلزله و یا طوفان که بشر در 

ایجاد آنها نقش  نداشته است. 
همچنین  همه گیری بیماری های خطرناک 
در سطح جامعه و بروز تلفات انسانی  فراوان 
شوند.  می  قلمداد  طبیعی   بالیای  جزو  نیز 
و  ایجاد  در  انسان  میزان دخالت  گاه   اگرچه 
کنترل آنها بیشتر است. هرچه سطح گسترش 
اثرات    ، باشد  تر   وسیع  بیماری   شیوع   و 

اجتماعی  آن نیز گسترده تر خواهد بود. 
شاید نیاز باشد بحث را موردی تر، مصداقی تر 

و ریزتر کنیم. من از تنهایی انسان در دوران 
کرونا حرف می زنم. با توجه به اینکه انسان یک 
موجود اجتماعی ست اما امروز ما از همدیگر 
های  آسیب  روایتگر  می خواهم  گریزانیم. 
روانی جامعه در دوران کرونا باشید. اینکه 
چه زیان های روانی ئی به بشر پساکرونا 

وارد می شود؟
و  اجتماعی   ساختارهای  بحران،  شرایط  در 
می گردد.  آشفتگی  دچار  زندگی  فردی 
آشفتگی ساختارهای فردی، به معنای کاهش 
قدرت کنترل فرد، و کاهش  پیش بینی پذیری 
قرنطینه  دوران  در  مثال  است.  زندگی  جریان 
خانگی، روال زندگی  فرد مختل  شده و در 
نتیجه کمتر می تواند آینده خود  را پیش بینی  
افراد  نماید.  برنامه ریزی  آن   برای  و  کند 
آنها  کنترل  میزان  از  که  می کنند  احساس 
این شرایط  بر جریان  زندگی کاسته شده و 
موجب احساس نا امنی می گردد.  این عدم  

امنیت ، موجب اضطراب خواهد شد.
شرایط  خصوصیت  ترین  اساسی  اضطراب   
پیشبینی   آن،   ایجاد  در  و  بوده  بحرانی  

ناپذیری آینده بیشترین سهم را داراست. البته 
می توان به این  شرایط ترس  از بیمار شدن، 
از   و  مادی  مشکالت  از  ترس  مرگ،  از  ترس 
را هم اضافه   دست دادن شغل  و مانند  آن 

کرد. 
بر  اضطراب  این  که  است  مشخص  بنابراین 
سالمت روان افراد جامعه  تاثیر  منفی خواهد 

گذاشت.         
از سوی دیگر، اختالل در ساختارهای اجتماعی  
اجتماع  و  آشفتگی   آنومی  نوع   نیز موجب 

می گردد .
اگرچه در ظاهر بالیای طبیعی  موضوع مباحث 
جامعه شناختی  نیست، اما باید در نظر  داشت 
که  پیامدهای اجتماعی  چنین حوادثی  ایجاد 

نابسامانی  و عدم تعادل اجتماعی است.
چاره   راه  و  می رود  چه سمتی  به  جامعه 

برای کاهش آسیب های روانی چیست؟
زندگی  عادی  جریان های  با   رخدادها  این 
فعالیت  تکرارشونده ی  الگوهای  و  اجتماعی 
های انسان در تضاد هستند. در واقع الگوهای  
مردم  اجتماعی  زندگی   متعارف  و  مرسوم  
و ساختارهای جدیدی  فروپاشی  شده  دچار 
جایگزین آن ها می شوند.  ساختارهایی که بر 
اساس شرایط بحران، ارزش ها و اهداف اجتماع  

وابسته به آن شکل می گیرند. 
تاثیر این شرایط بر اجتماع، پیامدها و آثاری 
متفاوت و دوگانه را نشان می دهد. از سویی  
شدن  ضعیف  و  اجتماعی  آشفتگی  موجب 
اجتماعی  تفاوت   با  و  شده،  اجتماعی  قواعد 
افزایش  را  فردی  طلبی  نفع  و  خودخواه   و 
است سبب  ممکن  سو  دیگر  از  اما  می دهند. 
اجتماعی،  همبستگی  تحکیم  و  تقویت 
همکاری مردمی، توسعه فعالیت های خیریه و 
سازمان های مردمی، تقویت روابط و مناسابات 
افزایش  به  نیاز  و  خانواده،  تحکیم   ، عاطفی 
انگیزه کار و تالش ، مشارکت و دیگرخواهی  و 
دگریاری منجر شود و به طور کلی  مشارکت و 

همبستگی  اجتماع  را افزایش دهد.

چگونه تن به دوراهی که ویروس کرونا پیش روی مان گذاشته ندهیم؟

یا مرگ یا جنون!
      سمیرا سرچمی

یک متخصص پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی کرمان بیان کرد: پیک سوم کرونا در 
استان کرمان را با شیب تندی آغاز کرده ایم و اکنون بیشترین دانشگاه درگیر استان، دانشکده علوم 
پزشکی سیرجان است اما شیب منحنی کرمان نیز به نسبت تند است اما نه به اندازه سیرجان . 
نخعی درباره تفاوت ها و شباهت ها میان آنفلوآنزا و کووید 1۹ گفت: مسیر انتقال آنفلوآنزا و کووید 
1۹ یکی است اما طول دوره سرایت پذیری و انتقال کرونا نسبت به آنفلوآنزا بیشتر است و وقتی 
وارد بدن فردی شود احتمال مرگ فردی که به کرونا مبتال شده حدود 10 برابر فرد مبتال به 

آنفلوآنزا است لذا باید اکنون 10 برابر نسبت به گذشته مراقب باشیم.

احتمال مرگ 
مبتالیان به کرونا 
1۰ برابر آنفلوآنزا
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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 1399/07/16 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت 18:00 روز پنج شنبه 
تاریخ 1399/07/24

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: از تاریخ  دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز سه شنبه  تاریخ 1399/08/06
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 17:30 روز چهارشنبه  تاریخ 1399/08/07 

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: 41934-021      دفتر ثبت نام: 85193768-88969737

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان

فراخوان مناقصه عمومی يک مرحله ای تهيه مصالح و  عمليات
 اجرای زيرسازی و جدولگذاری معابر آرامستـــان بهشت رضا)ع(

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

شماره  به   ) رضا»ع«  بهشت  آرامستان  معابر  جدولگذاری  و  زیرسازی  اجرای  عملیات 

2 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. 0 9 9 0 0 5 6 7 4 0 0 0 0 7 5

رحلت ایپمبر عظیم الشان اسالم ، حضرت ختمی مرتبت ، سید المرسلین ،

صطفی )ص( و شهادت سبط اکبر ایپمبرحضرت امام حسن مجتبی )ع(  محمد م

 و هشتمین پیشوای معصوم حضرت امام علی بن موسی الرضا)ع(

را هب عموم همشهریان گرامی  تسلیت  رعض می نمامیی.

آهن آالت دست دوم و انواع ضایعات
 شما را با باالترین قیمت در محل  خریداریم.

0913 278 3052/0913 145 2643
5036 230 0919 خدائی
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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 1399/07/23 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت 18:00 روز پنج شنبه 
تاریخ 1399/08/01

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: از تاریخ  دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز یکشنبه  تاریخ 1399/08/11
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 16:30 روز دو شنبه  تاریخ 1399/08/12 

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: 41934-021      دفتر ثبت نام: 85193768-88969737

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان

فراخوان تجديد مناقصه عمومی يک مرحله ای 
 خريد يک دستگاه  کاميــــون ده چــــرخ

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

را از طریق سامانه تدارکات   2 0 9 9 0 0 5 6 7 4 0 0 0 0 8 1 کامیون  ده چرخ ( به شماره 

الکترونیکی دولت برگزار نماید.

چرا کروناویروس به افراد مسن بیشتر 
آسیب می رساند؟

ایسنا: آمار مرگ و میر و بستری بیماران مبتال به کرونا در کشور که در 
روزهای اخیر در حال فروکش بود، دوباره روند صعودی گرفت و میزان 
مرگ و میرهای روزانه دوباره به باالی 200 نفر رسیده است که البته در 
این بین گروه های سنی باال بیشتر در معرض خطر مرگ و میر قرار دارند.

افراد در تمامی گروه های سنی می توانند به بیماری کووید 1۹ ناشی از 
ویروس کرونا مبتال شوند و محدودیت سنی برای این بیماری وجود ندارد 
اما شدت و فرم این بیماری در افراد مسن و با سن باال می تواند بیشتر 

و بدتر باشد.
در پایان شهریورماه 7۹ درصد مرگ و میرهای ناشی از ابتال به کووید 
1۹ در دنیا در بیماران باالی 60 سال بوده است که این آمار به صورت 
گسترده ای در سایر کشورهای دنیا مشابهت دارد اما جای سوال است 
که چه چیزی سبب می شود که خطر ویروس هایی مانند کرونا در افراد 
مسن بیشتر از سایر افراد جامعه باشد؟ دکتر برایان جیس دانشیار میکروب 
شناسی، ایمونولوژی و آسیب شناسی دانشگاه ایالتی کلرادو آمریکا در 
پاسخ به این سوال به ایسنا می گوید: زمانی که پاتوژن ها به بدن انسان 
حمله می کنند، بین بیماری و سالمت یک تفاوتی ایجاد شده و به عبارتی 
یک رقابت بین سرعت انتشار پاتوژن ها در بدن و سرعت پاسخ ایمنی 
بدن بدون آنکه باعث ایجاد آسیب جانبی بیش از حد در بدن شود، به 

وجود می آید.
جیس با اشاره به اینکه با افزایش سن، پاسخ های ایمنی ذاتی و سازگار 
تغییر پیدا کرده و این تعادل را تغییر می دهند افزود: در افراد مسن، 
مونوسیت ها در پاسخ به عفونت های ویروسی اینترفرون کمتری را تولید 
می کنند و آنها زمان بیشتری را برای از بین بردن سلول های آلوده و نشان 

دادن پاسخ ایمنی سازگار، صرف می کنند.
وی با تاکید بر اینکه هرکسی و در هر گروه سنی، برای حفاظت خودش 
در برابر عفونت ها نیازمند انجام یکسری اقدامات حفاظتی است که این 
اقدام نه تنها برای حفظ سالمتی خودش بلکه برای کمک به محافظت از 
آسیب پذیرترین افراد نیز خواهد بود، افزود: با توجه به مشکل افراد مسن 
در کنترل عفونت های ویروسی، بهترین گزینه این است که در درجه اول 

این افراد از آلوده شدن به ویروس جلوگیری کنند.
وی با تاکید بر اینکه شست و شوی مرتب دست ها، پرهیز از تماس 
دست ها با صورت، خود ایزوله کردن و رعایت فاصله گذاری اجتماعی و 
فیزیکی از مهمترین اقدامات برای پیشگیری از ابتال به کووید 1۹ است 
افزود: کووید 1۹ توسط ویروس های تنفسی ایجاد می شود که می تواند 
از طریق قطرات ریز حاوی ویروس گسترش یابد. قطرات بزرگتر به سرعت 
به زمین افتاده و از سوی دیگر قطرات بسیار کوچک نیز سریع خشک می 
شوند اما قطره های میان برد، بیشترین نگرانی را دارند زیرا قبل از خشک 
شدن می توانند برای چند متر در هوا شناور باشند و این قطرات را می 

توان در ریه ها استشمام کرد.

    دانستنی های علمی
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ویروس کرونا از سال تحصیلی 99 - 98 بر ورزش 
دانش آموزان تاثیر منفی گذاشته، برای به حداقل 
رساندن ضرر و زیان این ویروس بر دانش آموزان 
کارشناس  پاریزی  ایرانمنش  سجاد  با  سیرجانی، 
شهرستان  آموزشگاه های  تربیت بدنی  مسوول 
نگاه تان  از  که  نشستیم  صحبت  به  سیرجان 

می گذرد.

 در روزهایی که کرونا ویروس تهدیدی بزرگ 
برای دانش آموزان محسوب می شود، وضعیت زنگ 
با  به چه صورت هست؟  مدارس سیرجان  ورزش 
معلمین  و  آموزان  دانش  سالمت  اینکه  به  توجه 
در اولویت قرار دارد و مطابق دستور وزارت، زنگ 
اجرای  از  و  یافته  کاهش  زمانی  نظر  از  ورزش 
ورزش های گروهی و جمعی خودداری می شود، در 
رعایت  با  آموزان در مدرسه  صورت حضور دانش 
فاصله اجتماعی ورزش های انفرادی در محیط باز 
قابل اجراست، البته بخش عمده ورزش به صورت 
مجازی توسط همکاران محترم با تولید محتوا در 
سامانه شاد اجرا می شود. ضمن اینکه طرح کنترل 
وزن و چاقی )کوچ(، با توجه به کم تحرکی و بروز 
چاقی که متعاقبا باعث بوجود آمدن بیماری های 
متعدد در افراد می شود، مورد تاکید وزارتخانه نیز 
هست و به صورت گسترده در همه مدارس درحال 
اثرات مثبت این طرح  اجراست که انشااهلل شاهد 

باشیم.

 98-97 تحصیلی  سال  که  ورزشی  عناوینی   
عنوان  را  کردند  کسب  سیرجانی  دانش آموزان 
می کنید؟ خوشبختانه با توجه به پتانسیلی که در 
دانش آموزان شهرمان وجود دارد، هر ساله شاهد 
موفقیت های زیادی در سطوح مختلف ورزش دانش 
هستیم.  سیرجانی  آموزان  دانش  سوی  از  آموزی 
برنامه ریزی های  با  هم   ۹7  ۹8- تحصیلی  سال 
خوبی که در کارشناسی تربیت بدنی آموزشگاهها 
انجام شد، شاهد نتایج در خور توجهی در سطح 
استان و کشور بودیم، از جمله: 6 عنوان قهرمانی 

عنوان   3 استان،  قهرمان  نایب  عنوان   3 استان، 
کشوری  مسابقات  به  تیم   4 اعزام  استان.  سومی 
نایب  عنوان  کسب  حاصلش:  که  تابستان ۹8  در 
قهرمانی مسابقات فوتسال دختران مقطع متوسطه 
بسکتبال  مسابقات  هشتم  رتبه  شاهرود،  در  دوم 
دختران در مشهد مقدس در بین 32 تیم شرکت 
کننده صعود به مراحل پایانی مسابقات تنیس روی 
میز کشور از جمله عناوین کسب شده بود؛ البته دو 
رشته هم که نماینده استان بودیم در سطح کشور 

برگزار نشد.

ضربه ای  چه  کرونا   98 -  99 تحصیلی  سال    
به  توجه  با  زد؟  سیرجان  دانش آموزان  ورزش  به 
که  رشته هایی  تمام  قبلی،  خوب  برنامه ریزی های 
اهداف  می کردیم  اعزام  استانی  مسابقات  به  باید 
می شدند  اعزام  باید  که  قهرمانانی  و  گذاری 
استان  مسابقات  تمرینات جهت  شناسایی شدند. 
در حال برگزاری بود و مسابقات قطبی هم برگزار 
کردیم که در آستانه اعزام به مسابقات شاهد بروز 
بیماری کرونا شدیم، این مهمان ناخوانده متاسفانه 
را  مسابقات استان و متعاقبش مسابقات کشوری 
به تعطیلی برد. با توجه به تعطیلی مدارس ورزش 
حضوری هم تعطیل شد و با برنامه ریزی صحیحی 
که شد ورزش را از طریق فضای مجازی به خانه 

دانش آموزان بردیم.

فعلی  وضعیت  با   400-99 تحصیلی  سال    
کشوری  و  استانی  مدرسه ای،  درون  مسابقات 
برگزار می شود؟ با توجه به اینکه چشم انداز قطعی 
و روشنی در مورد آینده شیوع بیماری کرونا ویروس 
وجود ندارد تصمیمی درباره برگزاری مسابقات در 
هیچ سطحی نمی شود گرفت، اگر وضعیت بیماری 
با این شرایط پیش برود، احتمال برگزاری مسابقات 
خیلی ضعیف است. البته ما داریم برنامه ریزی هایی 
انجام می دهیم که در سطح شهرستان به صورت 
مجازی مسابقاتی را برگزار کنیم که انشااهلل به موقع 

اطالع رسانی می شود.

زنگ  برای  بهداشتی  پروتکل های  چه   

گرفته اید؟  نظر  در  سیرجان  مدارس  ورزش 
حضور  صورت  در  کردم  عرض  که  طور  همین 
دانش آموزان در مدرسه فقط ورزش های انفرادی 
و با زمان کم و همچنین رعایت فاصله گذاری و 
در فضای باز مدارس انجام می شود. البته در حال 
حاضر بیشتر به صورت مجازی و با ارائه  محتواهای 
از سوی  تحصیلی،  مقطع  هر  با  متناسب  و  مفید 
همکاران در فضای مجازی به دانش آموزان عزیز 

اجرا می شود.

ورزش  بر   19 کووید  ویروس  که  آسیبی   
هر  به  را عنوان می کنید؟  وارد کرده  مدارس 
حال یکی از مواردی که این ویروس تاثیر زیادی 
ورزش  چه   حاال  بوده،  ورزش  بخش  در  داشته 
مدارس، چه باشگاهی و غیره. قائدتا باعث کاهش 
نشاط و شادابی و بعضا باعث بروز بیماری های روانی 

و کم تحرکی و چاقی های بعضا مفرط شده است.

 آیا تدابیری برای جلوگیری و به حداقل رساندن 
مناسب  تدبیر  با  شده؟  اندیشیده  مشکالت  این 
و  آموزش  وزارت  سالمت  و  بدنی  تربیت  معاونت 
به  که  )کوچ(  و چاقی  وزن  کنترل  پرورش، طرح 
طریق  از  آموزان  دانش  وزن  اضافه  از  جلوگیری 
ورزش می پردازد در حال اجراست، امیداوریم آثار 

تاثیر گذاری را به جا بگذارد.

راستای  در  روانشناسی  کارشناس  دید  از   
صحبت  کرونا«  دوران  در  دانش آموزان  »ورزش 
بفرمایید؟ به هر حال خانه نشینی و کم تحرکی 
در  زیادی  روانی  بیماری های  بروز  باعث  خودش 
افراد و گروه های سنی مختلف می شود، توصیه من 
با  و  شرایطی  هر  در  است؛  این  آموزان  دانش  به 
توجه  با  دارند  اختیار  در  که  موجودی  فضای  هر 
آموزش  در حال  را  زیادی  زمان  اینکه طبیعتا  به 
حتما  هستند،  مجازی  فضای  در  دروس شان 
وزرش روزانه را فراموش نکنند و از راهنمایی ها و 
محتواهایی که توسط همکاران بنده ارائه می شود 
تربیت  کانال  از ظرفیت  کنند، همچنین  استفاده 

بدنی شبکه آموزشی شاد بهره الزم را ببرند.

کردن  برگزار  بهتر  برای  پیشنهادی  آیا   
و  مدرسه ای  درون  مسابقات  و  ورزش  زنگ 
دارید؟  کشوری(  و  )استان  مدرسه ای  برون 
و  علمی  مثبت  تحرکات  شاهد  خوشبختانه 
که  هستیم  آموزشگاهی  ورزش  در  روانشناختی 
برگزاری المپیادهای ورزشی درون و برون مدرسه ای 
از جمله این تحرکات هست که چند ساله در حال 
اجراست. سپردن مسوولیت های ورزشی در مدارس 
برنامه ریزی  ورزشی  انجمن های  انتخاب  طریق  از 
در  چاقی  و  وزن  کنترل  طرح  اجرای  بر  تاکید  و 
بین دانش آموزان از جمله موارد مثبت دیگر در 
مسابقات  بحث  در  هست.  دانش آموزی  ورزش 
به  مدرسه ای  برون  المپیادهای  عنوان  با  که  نیز 
تیمی  ورزشهای  در  قهرمان  مدرسه  صورت  دو 
برگزار  انفرادی  ورزش های  در  قهرمان  کانون  و 
می شود شاهد اتفاقات خوبی هستیم. به هر حال 
آموزی  دانش  ورزش  در  که  رسالتی  به  توجه  با 
داریم که همان جذب حداکثری دانش آموزان به 
ورزش هست در صدد هستیم که تعامل خوبی با 
باشگاهها و هیئت های ورزشی مختلف شهرمان در 
استعدادها  پرورش  و  حمایت  استعدادیابی،  بحث 
و شناساندن ورزش های مختلف به دانش آموزان 
از  زیادی  تعداد  با  االن  خوشبختانه  بشود.  برقرار 
با  داریم  همکاری  ورزشی  هیئت های  و  باشگاهها 
توجه به اینکه معتقدم کار آموزش و پرورش کشف 
استعدادها و معرفی به بیرون هست نه هزینه کردن 
هیئت های  می کنم  پیشنهاد  قهرمانی،  ورزش  در 
مختلف از این پتانسیل ورزش آموزشگاهی استفاده 
کنند، انشااهلل با هزینه های هر چند اندک باشگاه ها 
این  از  برداری  بهره  شاهد  می توانیم  هیئت ها  و 
استعدادها باشیم، این باعث خودکفایی در ورزش 
قهرمانی می شود و از آوردن و ایجاد هزینه  هنگفت 

برای ورزشکاران غیر بومی جلوگیری می شود.

هیئت  رییس  عنوان  به  ایرانمنش  آقای   
بدمینتون شهرستان سیرجان از مسابقات مهارتی 
بدمینتون ویژه بانوان که چند روز پیش انجام شد، 

صحبت بفرمایید.

توسط  بانوان  ویژه  بدمینتون  مهارتی  مسابقات 
پروتکل های  کامل  رعایت  با  و  بدمینتون  هیئت 
با استقبال  این مسابقات  بهداشتی برگزار گردید. 
این رشته  به  و عالقه مندان  گسترده ورزشکاران 
تا 30  تا 1۵ سال، 1۵  ورزشی در سه رده سنی 
سال و 30 سال به باال برگزار گردید و در پایان از 

نفرات برتر با اهداء جوایزی تقدیرشد.

بفرمایید؟در  دارید  هر صحبتی  پایان  در   
ویژه  تشکر  تازه  سخن  وزین  نامه  هفته  از  پایان 
دارم و از همکاران خوبم که در این شرایط متفاوت 

زحمات  و  دارند  را  آموزان  دانش  ورزش  دغدغه 
ویژه  تشکر  و  تقدیر  می شوند،  متحمل  را  زیادی 
معرفی  و  کشف  جهت  در  گشاده  روی  با   . دارم 
هیات  و  باشگاه ها  به  ورزشی،  برتر  استعدادهای 
مختلف آماده ایم و به دانش آموزان و والدین محترم 
توصیه می کنم ورزش را در منزل فراموش نکنند. 
انشااهلل هر چه زودتر شاهد از بین رفتن این ویروس 
منحوس باشیم و از مدیریت و معاونت پرورشی و 
تربیت بدنی  اداره آموزش و پرورش شهرستان هم 

کمال  تشکر را دارم.

     مرتضی شول افشارزاده

رضا فتح آبادی سرمربی تیم امیدهای گل گهر که فصل پیش این 
تیم را برای اولین بار به لیگ برتر برد، فصل پیش رو در تیم لیگ 

یکی خوشه طالیی ساوه دستیار سهراب بختیاری زاده است.

 رضا فتح آبادی به خوشه طالیی پیوست
خبــر

توافق گل گهر با 
3 بازیکِن رده 
نوجوانان پدیده 

مسووالن دو باشگاه گل گهر و پدیده سیرجان، صبح یکشنبه 21 مهر در مجموعه ورزشی سردار 
شهید قاسم سلیمانی، به توافق انتقال بازیکن از تیم پدیده به تیم گل گهر رسیدند.  سیاهکوهی 
سرمربی تیم فوتبال نوجوانان پدیده سیرجان عنوان کرد: در جلسه ی بین مسووالن دو باشگاه گل گهر 
و پدیده، در راستای »اهداف بازیکن سازی و استعدادیابی باشگاه پدیده در سطح شهرستان سیرجان و 
توابع« مقرر گردید؛ باشگاه پدیده بازیکن های مستعد پرورش داده و در اختیار رده های مختلف باشگاه 
گل گهر قرار دهد، تا با این سیاست گذاری از پتانسیل صد در صدی بازیکنان بومی، در رده های پایه 

شهرستان سیرجان استفاده گردد. 

 ایرانمنش پاریزی، کارشناس مسوول تربیت بدنی آموزشگاه های شهرستان و کارشناس ارشد روانشناسی ورزشی؛

  برای مسابقات مجازی در سطح شهرستان برنامه ریزی داریم 
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اط اطالعيه  تاسيس انجمن صنفی مسافربری برون شهری 

) اتوبوس، مينی بوس، سواری ( سيرجان
به استناد ماده 131 قانون کار و آئین نامه مصوب 71/10/6 هیئت وزیران، انجمن صنفی 
مربوطه  در صنف  کارگران شاغل  کلیه  از  باشد.لذا  می  تاسیس  در شرف  فوق  عنوان  با 
دعوت می شود در صورت تمایل به عضویت در انجمن مذکور، از تاریخ انتشار این اطالعیه 
ظرف مدت 7 روز، درخواست کتبی خود را به نشانی: سیرجان- تعاونی شماره 7 ارسال و یا 

به شماره:  42251880 )034(  فاکس نمایند.
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن های: 09139478082 - 09133473774 

تماس حاصل نمایید.
هيئت موسس:

1- محمدرضا محمد بيگی   2- مصطفی غضنفرپور  3- ميثم  طغرلـی نژاد

( سیرجان انجمن صنفی مسافرربی ربون شهری  )اتوبوس، مینی بوس، سواری

آگهی تجدید مناقصه عمومی انجام نظافت صنعتی کارخانه های 

احیاء و بریکت سازی، ، تامین بخشی از نیروهای

شرکت مجتمع جهان فوالد سيرجان در نظر دارد نسبت به انجام نظافت صنعتی کارخانه های احیاء و بریکت 

سازی، تامین بخشی از نیروهای مورد نیاز این کارخانه ها و انبارداری دپوهای مواد اولیه، محصول و ضایعات  

خود اقدام نماید. لــذا از کلیه شرکتهای بومی واجد صالحیت که دارای حداقل دو سال سابقــــه کار 

مرتبط  می باشند، دعوت به عمل می آید تـا ظرف مدت حداکثر هفـت روز  از تاریخ چاپ ایـن آگهـی، 

تمایــــــل خود را به صورت مکتــــوب همراه با تصویــر اسنــاد و مـــدارک ذیـــل به آدرس ایمیــل: 

SJS.TENDER            @gmail.com ارسال نمایند.

واحد  اتمین و توسعه مجتمع جهان فوالد سیرجان

اسناد و مدارک:
1- درخواست رسمی با ذکر شماره و موضوع مناقصه )اعالم آدرس ایمیل، ذکرشماره تلفن ثابت و همراه الزامی است.(

2- اساسنامه و مدارک ثبتی ) شماره ثبت، کد اقتصادی و شناسه ملی، گواهی ثبت، گواهی آخرین تغییرات و...( 
3-رزومه، سوابق اجرا و نمونه قراردادها و توافق نامه های انجام شده مرتبط با موضوع مناقصه)قرارداد و رزومه ارسالی می بایست 

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 رضایت کارفرمایان قبلی در خصوص خدمات مذکور در موضوع مناقصه.  
شرایط:

 1-محل اجرا ؛ سایت شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان واقع در شهرستان سیرجان، کیلومتر 50 جاده سیرجان - شیراز، کیلومتر 3 
جاده اختصاصی گل گهر می باشد.

 2-تضمین شرکت در مناقصه؛ ضمانتنامه بانکی معتبر، بدون قید و شرط با مبلغ 500/000/000 ریال )پانصد میلیون ریال( به نفع 
کارفرما و دارای اعتبار حداقل سه ماهه به نام شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان می باشد.

3- ارائه اسناد و مستندات مذکور هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نمی کند.
4- شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در قبول  یا رد هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.

5- جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره: 4877  996  0913  تماس حاصل نمایید.) پاسخگویی در ساعات اداری(
6- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

1400

مورد نیــاز این کارخانه ها و انبــارداری دپوهای مواد اولیـــه، 

محصول و ضایعات شرکت مجتمـع جهان فوالد سیرجــان
 )) دومرحله ای (( »شماره 17-99-خ«
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5 باشگاه خبرنگاران: جعفری ،سرپرست فرماندهی یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان 
گفت: نیرو های یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی استان کرمان به دنبال کسب خبری مبنی بر اینکه دو نفر در حوالی یکی 

از روستا های شهرستان بردسیر در حال حفاری غیرمجاز هستند بالفاصله پس از هماهنگی با مقامات قضایی به محل اعزام شدند.
او با اشاره به اینکه این افراد پس از دستگیری برای طی مراحل قانونی به دستگاه های قضایی تحویل داده شدند، اظهار داشت: در این 
عملیات یک عدد فلزیاب نیز کشف و ضبط شد.وی گفت: افرادی به طور نامحسوس در مناطق مذکور در حال حفاری بودند که این 

اقدام غیرقانونی آن ها نافرجام باقی ماند.   

عامالن حفاری مناطق باستانی کرمان ناکام ماندند  خبــر

ششمین نشست مدیر کل حفاظت محیط زیست 
زیست  نهاد  مردم  های  سازمان  با  کرمان  استان 
محیطی با هدف تقویت نقش نهادهای مردمی در 
مدیریت کالن  محیط زیست، چهارشنبه هفته ی 
گذشته در محل اداره حفاظت محیط زیست کرمان  
محیط  حفاظت  مدیرکل  شاکری  مرجان  حضور  با 
زیست استان کرمان، مریم کاظمی دبیر تشکل های 
مدیران  و  استان  طبیعی  منابع  و   محیطی  زیست 

برخی  سمن ها برگزارشد.
زیست  محیط  حفاظت  کل  مدیر  شاکری  مرجان 
اینکه  به  اشاره  با  ابتدای جلسه  در  کرمان  استان 
ظرفیت  جامعه  در  زیستی  محیط  نگرش  ایجاد 
بزرگی است که می تواند به عنوان یک راهکار در 
حفظ و حراست از محیط زیست تاثیرگذار باشد، 
نقش و ظرفیت  سمن های زیست محیطی را در این 

زمینه مهم و با اهمیت ذکر کرد.
ایجاد  ما  راهبرد  امروزه  اینکه  به  اشاره  با  وی 
حس مسوولیت اجتماعی است که نتیجه آن حل 
ای  ریشه  صورت  به  محیطی  زیست  مشکالت 
تاثیرگذار  نقش  به  نهادن  ارج  ضمن  بود،  خواهد 
تعامل  خواستار  جامعه  بخشی  آگاهی  در   سمن ها 
ادامه  در  شد.  کل  اداره  با  آنان  بیشتر  همکاری  و 
پرداختند  به ذکر عملکرد خود در سال 99  اعضا 
و دغدغه های خود در زمینه ی محیط زیست را با 

مدیر کل استان در میان گذاشتند.
 سمن ها بازوان ستبر محیط زیست

عمومی  روابط  مدیر  احمدی؛  محمد  ادامه  در 
این  عملکرد  از  سیرجان  طبیعت  رفتگران  انجمن 
انجمن این گونه گفت: در شش ماهه ابتدای سال 
جلسه ی هم اندیشی و ارائه راهکار برای اطفا حریق 
دوره  در  سیرجان، شرکت  طبیعی  منابع  اداره  در 
فرهنگ  انجمن،  اعضای  با  حریق   اطفا  آموزش 
برای چالش یک ساعت خاموشی  سازی تصویری 
زمین، پاکسازی کفه نمک به همراه نیروهای اداره 
با  فیلتر سیگار همزمان  پاکسازی   ، برق سیرجان 
رهاسازی جوجه شاه   ،lets do it پویش جهانی 
بوف که برای اولین بار در خاورمیانه  بعد از شش 
کوهپایه  عابد  دکتر  توسط  نگهداری  و  درمان  ماه 
انجام پذیرفت و همچنین توزیع سبد کاال و غذای 
از جمله مهمترین  نیازمندان  گرم بین کارگران و 

برنامه های 6ماهه انجمن میباشد.
توسط  شده  انجام  های  برنامه  ارائه ی  ادامه  در 
 سمن های زیست محیطی استان می توان به اقدام 
داران  دوست  جمعیت  انجمن  ساختی  زیر  های 

زمین سبز اشاره کرد؛ فتحیه نعمت اهلل زاده مدیر 
عامل این انجمن در این رابطه گفت: آموزش مجازی 
حفاظت از محیط زیست را از مدارس شروع کردیم 
و اقدام به تولید محتوا از طریق ویدیو آموزشی برای 

کودکان کرده ایم.
محمد حسین ایران نژاد؛ مدیر عامل انجمن حافظان 
محیط زیست پاریزکوه  دیگر نماینده شهرمان در 
این نشست گفت:  منطقه پاریز علیرغم برخورداری 
در  نظیر  کم  زیستی  تنوع  های  ارزش  از  ذاتی 
دیدگاه  از  ایران  مس  معدن  بزرگترین  سایه  زیر 
دولتمردان و سازمان حفاظت محیط زیست، سالها 
به عنوان یک منطقه معدنی دیده می شد.  صرفا 
این نگاه سبب شد در طی بیش از سه دهه بهره 
برداری از معادن مس سرچشمه و دره زار، از زندگی 
به طبیعت مردم منطقه، تخریب  از عشق  سرشار 
سرزمین و آلودگی های شدید هوا و خاک و آب 
نصیب مردم محلی شود. تا اینکه انجمن حافظان 
همت  به   1388 سال  از  پاریزکوه  زیست  محیط 
جمعی از شهروندان پاریزی عالقه مند به طبیعت 

با شماره ثبت 204 تشکیل شد. در طی 11 سال 
فعالیت این انجمن با همکاری سازمان های ذیربط 
در سطح استان و نهادها و شرکت ها و ارگان های 
شهرستان، مجموعه اقداماتی توسط اعضای انجمن 

انجام گرفته است. 
اقدامات انجام شده انجمن در نیمه اول سال 1۳99؛ 
* تداوم گشت شبانه روزی در منطقه و حفاظت از 
عرصه های طبیعت و جلوه های تنوع زیستی آن. 

تشکیل  و  شکار  متخلف   7 معرفی  و  *شناسایی 
زیست  محیط  حفاظت  یگان  همکاری  با  پرونده 

سیرجان
*حضور پررنگ در عرصه های پرخطر و پیشگیری 
از وقوع آتش سوزی و حضور به موقع در کنترل 

آتش سوزی های اتفاق افتاده در منطقه
* مهار 8 فقره آتش سوزی در واکنش سریع و به 
موقع. طوری که چهار فقره آن در سطح کمتر از 

1000مترمربع مهار گردید.
* گزارش تخلفات چرای دام به منابع طبیعی. 3 

فقره.

* گزارش تخلفات تصرف اراضی منابع طبیعی به 
یگان حفاظت منابع طبیعی و جلوگیری از تخریب 

یک مورد.
* پیگیری ادامه عملیات ساخت پاسگاه محیط بانی 

و ایستگاه آتش نشانی دهشیرک.  
انجام  شروع  و  پژوهشی  تحقیقاتی  طرح  تدوین 

مطالعات چهار طرح پژوهشی با عناوین: 
* شناسایی و معرفی درختان کهنسال منطقه به 

عنوان گنجینه های ژنتیکی باارزش منطقه
اکوتوریستی  های  جاذبه  معرفی  و  شناسایی   *

منطقه پاریز
* شناسایی تنوع پرندگان منطقه پاریز

* پهنه بندی ریسک آتش سوزی در منطقه پاریز
* تهیه طرح تحقیقاتی پژوهشی بازسازی لکه های 
آتش سوزی منطقه پاریز جهت استفاده از تسهیالت 

صندوق ملی محیط زیست 
منطقه  حفاظتی  سطح  ارتقای  پیگیری   *
شکارممنوع پاریز به منطقه حفاظت شده پاریز به 
از پشتوانه حقوقی و قانونی  منظور برخوردارشدن 

از  کوچکی  بخش  درازمدت  و  پایدار  حفاظت  و 
زیستگاههای منطقه)20.000هکتار از بیش ازحدود 

100.000هکتار زیستگاه های منطقه(
وحش  حیات  قرق  پروانه  دریافت  پیگیری   *
زیستگاههای شرقی پاریز از گدار تا دره زار با عنوان 
قرق حیات وحش پاریزکوه )اقدامات در زمینه طرح 
توجیهی و موافقت منابع طبیعی استان انجام شده 

است(.
معادن مانع گودغول

با استناد به مصاحبه علی اکبر رسولیان در شماره 
مناطق  مورد  در  که  نگارستان  نامه  1186هفته 
حفاظت  »منطقه ی  بود  کرده  عنوان  چهارگانه  
شده، حیات وحش، پارک ملی و آثار طبیعی ملی 
را مجموعا تحت عنوان مناطق 4 گانه تعریف می 
اساس  بر  باید  اینکه  با  بگویم  باید  کنند متأسفانه 
استانداردها حدود 11 درصد منابع ملی شهرستان 
تحت عنوان مناطق 4 گانه تحت حفاظت و مالکیت 
هیچ  سیرجان  ولی  باشد  زیست  محیط  اداره 
محدودهای تحت این عنوان ندارد و میتوانم بگویم 

صفر هست. منطقه ی گودغول اگر تحت حفاظت 
درواقع می توانیم حدود  بگیرد  قرار  زیست  محیط 
محیط  کامل  حفاظت  تحت  را  هکتار  هزار   ۵0
از منابع  یا بهتر بگویم ۵ درصد  زیست دربیاوریم 
ملی شهرستان مان جزو مناطق 4 گانه قرار خواهد 

گرفت.«
مرجان شاکری در این رابطه به خبرنگار سخن تازه 
گفت: متاسفانه باوجود معادنی در این منطقه، اداره 
با تبدیل شدن گودغول به  صمت استان و کشور 
مناطق چهارگانه مخالفت کرده اند که این نیز نیاز 

به حمایت مسووالن مربوطه دارد.
سیرجان پایلوت اکوتوریسم نشده است

همچنین در مصاحبه رییس حفاظت محیط زیست 
سیرجان در شهریورماه سال گذشته رسولیان مطرح 
استان کرمان  اکوتوریسم در   اندازی  کردبود »راه 
ویژگی  دلیل  به  سیرجان  شهر  است  مهم  امری 
اکوتوریسم  پایلوت   دارد.  رابطه  این  در  که  هایی 
از طرف  میدانی  بازدیدهای  از  بعد  و  است  استان 
کارشناسان این طرح در شهرستان سیرجان انجام 
شده، این شهرستان با دارا بودن پتانسیل در این 
که  شده   انتخاب  استان  پایلوت  عنوان  به  زمینه 
درزمینه ی  تحول عظیمی  آن  اجرای  با  امیدواریم 

جذب گردشگر و طبیعتگردان صورت بگیرد.«
شاکری مدیر کل حفاظت محیط زیست استان در 
جواب صحبت های علی اکبر رسولیان به سخن تازه 
گفت:  هیچ گونه بازدیدی تا به امروز صورت نگرفته 
است و بازدید میدانی به دلیل شیوع کرونا به تعویق 

افتاده است.
دو خبر خوش 

اداره  مردمی  های  مشارکت  مدیریت  بابکی؛ 
حفاظت محیط زیست استان کرمان در این نشست 
صمیمانه از استقبال  سمن های استان از  شیوه های 
نوین آموزش  مجازی از طریق وبینارها تشکر کرده 
از  استفاده  استان کرمان در کشور در  عنوان کرد 

وبینار ها بین 3استان برتر می باشد.
شاکری نیز از کاهش آتش سوزی های مناطق تحت 
حفاظت محیط زیست خبر داد و گفت: خوشبختانه 
مساحت تخریب مناطق تحت پوشش محیط زیست  
به  یافته است.  به یک ششم سال گذشته کاهش 
طوری که سال گذشته 307هکتار از مراتع تحت 
حفاظت را از دست دادیم و امسال این فقدان شامل 

۵0هکتار بوده است.
همچنین امسال توانسته این ایستگاه ها را به آتش 
کوب، دمنده و تجهیزات اطفا حریق مجهز کنیم 
سوزی  آتش  در  کوپتر  هلی  از  استفاده  همچنین 

منطقه مگسی سیرجان بسیار موثر بود .

 در نشست حفاظت محیط زیست استان با سازمان های مردم نهادمطرح شد؛

کاهش آتش سوزی مراتع تحت حفاظت محیط زیست

      معظمه صادقی نژاد 

تسنیم:استاندار کرمان  با بیان اینکه استان کرمان ظرفیت خوبی برای تولید و پرورش گیاهان 
دارویی دارد گفت:طی دو سال گذشته کارهای پراکنده ای در استان انجام شده است و در برخی 
نقاط فرآوری گیاهان دارویی نیز انجام می شود. وی با اشاره به اینکه در بند الف تبصره 18 قانون 
بودجه برای کشت گیاهان دارویی تسهیالت ویژه ای اختصاص داده شده است افزود:طرح جامع 
تولید و فرآوری گیاهان دارویی استان تهیه شده است. وی گفت:مراجعات زیادی با موضوع گیاهان 

دارویی داریم که باید از این ظرفیت طبیعی استان استفاده شود.

طرح جامع تولید 
و فرآوری گیاهان 

دارویی استان کرمان 
تهیه شده است 

شهباز  کرمان،  استاندار  فدایی؛  دکتر  حضور  با  که  مراسمی  در 
سهراب  اسالمی،  شورای  مجلس  در  مردم  نماینده  پور؛  حسن 
بهاالدینی؛ سرپرست فرمانداری ویژه، حجه االسالم حسینی؛ امام 
جمعه، مهندس مالرحمان؛ مدیرعامل شرکت معدنی صنعتی گل 
مدیران شرکت جهان  و  عامل  مدیر  عباسلو؛  علی  گهر، مهندس 
فوالد و مسوولین شرکت جهان فوالد برگزار شد؛ کلنگ دو پروژه 
1.7 میلیون تنی آهن اسفنجی و 1.2 میلیون تنی ذوب و تولید 

شمش کارخانه جهان فوالد در سیرجان به زمین زده شد.
مهندس علی عباسلو؛ مدیرعامل جهان فوالد در ابتدای این مراسم 
گفت: خدا را شاکرم که حرکتی را 10 سال قبل در یک بیابان 
با یک ونیم میلیارد شروع کردیم و خداوند متعال توفیق داد که 

امروز شاهد احداث ۵ کارخانه در این مجموعه باشیم. 
وی گفت: در شش ماه نخست امسال در بخش آهن اسفنجی 43 
درصد و در بخش فوالد 8 درصد افزایش تولید داشته ایم، گفت: 
فاز دوم زنجیره فوالد این شرکت از امروز با حمایت سهامداران 
این شرکت آغاز و آهن اسفنجی طی 30 ماه آینده و شمش فوالد 

شماره 2 طی 40 ماه آینده به بهره برداری می رسد. 
مهندس عباسلو در ادامه افزود:کارخانه اکسیژن جهان فوالد هم 
زمینه  در  بتوانیم  امیدواریم  و  شد  خواهد  اندازی  راه  زودی  به 
عمل به فرمایشات مقام معظم رهبری )مدظله العالی( در رابطه با 

جهش تولید موفق عمل کنیم. 
احیا  کارخانه  مستقیم  زایی  اشتغال  میزان  کرد:  تصریح  عباسلو 
در  تومان  میلیارد   700 و  هزار   2 گذاری  سرمایه  با   2 شماره 
و  نفر   3۵0 طرح  اجرای  زمان  در  نفر،   200 برداری  بهره  زمان 
غیر مستقیم 600 نفر و همچنین میزان اشتغال مستقیم کارخانه 
فوالد سازی شماره 2 با سرمایه گذاری 3 هزار میلیارد تومان در 
زمان بهره برداری ۵00 نفر، در زمان اجرای طرح 800 نفر و غیر 

مستقیم هزار و ۵00 نفر است.

معظم  مقام  فرمایشات  راستای  در  امیدوارم  اینکه  بیان  با  وی 
موفق  زمینه  این  در  بتوانیم  تولید  جهش  با  رابطه  در  رهبری 
احیا شماره  با حمایت سهامداران دو کارخانه  افزود:  عمل کنیم 
دو و فوالدسازی را امروز کلنگ خواهیم زد و امیدواریم با سرعت 
و  برسانیم  بهره برداری  به  قبلی  پروژه های  به  نسبت  بیشتری 
اسفنجی 43  آهن  بخش  در  اول سال  ماه  در شش  خوشبختانه 
درصد افزایش تولید داشتیم و در بخش فوالد 8 درصد از برنامه 

جلوتر هستیم.
 مهندس عباسلو اضافه کرد: امروز ادامه طرح های توسعه فاز دو 
شمش  یک  و  اسفنجی  آهن  یک  دو  فاز  در  و  کردیم  شروع  را 
فوالدی داریم که هر دو امروز کلنگ زنی شد که انشاا... با همکاری 
دوستان و لطف خدا با سرعت بیشتر این طرح را به پایان برسانیم.

کلنگ  مراسم  حاشیه   در  کرمان  استاندار  فدائی،  جواد  محمد 
زنی پروژه خط تولید آهن اسفنجی و پروژه ذوب و تولید شمش 
کارخانه جهان فوالد سیرجان با اشاره به اجرای طرح های توسعه 
آهن و فوالد در منطقه سیرجان، گفت: عملیات اجرایی پروژه آهن 
اسفنجی با ظرفیت یک و هفت دهم میلیون تن در سال و طرح 
کارخانه ذوب و تولید شمش با ظرفیت یک و دو دهم میلیون تن 
شمش در سال که امروز آغاز به کار کرد، نقش مهمی در تولید و 

تکمیل زنجیره تولید فوالد در استان و کشور دارد.
یورور  میلیون   1۵0 اعتبار  با  طرح ها  این  افزود:  کرمان  استاندار 
با سرمایه گذاری گل گهر، جهان  تومان  میلیارد  هزار  معادل ۵ 

فوالد و مس سرچشمه به انجام می رسد. 
 فدائی بیان داشت: نکته حائز اهمیت این طرح ها، اشتغال پایدار 
برای جوانانی است که در پروژه های دیگر مشغول بودند و حاال 
این کارگران و مهندسین  و  برداری رسیدند  بهره  به  آن طرح ها 
در این دو پروژه بزرگ به کار خود ادامه می دهند و از بیکاریشان 

جلوگیری می شود. 

طبق  گفت:  جلسه  این  در  امام جمعه  حسینی،  حجت االسالم   
میلیارد  یک  با  شرکت  این  عباسلو  مهندس  آقای  صحبت های 
تومان شروع به کار کرده و طی این سال ها به پیشرفت های زیادی 
دست پیدا کرده است و با کلنگ زنی این طرح انشاا... اشتغال زایی 
خوبی ایجاد می شود. وی ادامه داد: سال جهش تولید است و ما 
در پایان اسفندماه گزارش از استان کرمان و سیرجان به دفتر مقام 
معظم رهبری ارسال می کنیم و با این حرکت های خوب امیدواریم 

گزارش خوبی داشته باشیم. 
شهباز حسن پور، رئیس مجمع نمایندگان استان کرمان نیز در 
این مراسم گفت: تصمیم گیری و تصمیم سازی مهندسین معادن 
طرح هایی  اجرایی  عملیات  شاهد  امروز  تا  شد  موجب  جوانان  و 

باشیم تا زنجیره فوالد در منطقه تامین شود.
او با بیان اینکه در حال حاضر 10 میلیون تن آهن اسفنجی در 
افزود:  تکمیل شود،  فوالد  بازار  و  زنجیره  تا  داریم  کمبود  کشور 
سهام داران این دو طرح مهم به زودی کار را به پایان می رسانند 
و توسعه گل گهر نیز نقش مهمی در تکمیل صنایع فوالدی کشور 

دارد.
جمشید مالرحمان، مدیر عامل شرکت صنعتی و معدنی گل گهر 
فوالد کشور در گل گهر  از 40 در صد خوراک  بیش  هم گفت: 
تامین می شود و اساسا با این مزیت نسبی، امیدواریم بخش هایی 
پروژه های  مثل  دارند،  باالیی  افزوده  ارزش  و  آوری  ارز  عمال  که 
تولید آهن اسفنجی و فوالد هرچه سریع تر تکمیل شوند. او تصریح 
به  فارس  خلیج  از  آب  انتقال  پروژه طرح  تکمیل  ادامه  در  کرد: 
گل گهر که امروز با سرمایه گذاری چند ده هزار میلیارد میلیارد 
تومانی کامل شده است، این نوید را به شما می دهم که با تامین 
ملی  اقتصاد  افزوده  ارزش  برای  سریع تر  چه  هر  منابع،  موقع  به 

کشور موثر باشیم.

در مراسمی که با حضور مسوولین برگزار شد 

کلنگ زنی پروژه خط تولید آهن اسفنجی و شمش کارخانه جهان فوالد سیرجان

  عکس محسن محیاپور 
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در شهرمان سیرجان، برای پیاده روی و 
ورزش، عالوه بر بوستان ها و پارک هایی 
دو  شده اند،  گرفته  نظر  در  شهر  در  که 
و  پیاده روی  برای  اختصاصی  پیست 
شده  گرفته  نظر  در  دوچرخه سواری 
و  قائم  بلوار  حاشیه ی  در  یکی  است؛ 
اتفاق  این  چمران.  بلوار  حاشیه ی  یکی 
ورزش  جامعه ی  برای  خوبی  بسیار 

دوست است. 
پیست پیاده روی یا کمربندی تریلر 

هم   معایبی  مسیر،  دو  این  انتخاب  در 
از  قبل  کاش  ای  که  می خورد  چشم  به 
می گردید.  مرتفع  معایبش  ابتدا  آن،  ایجاد 
حاشیه ی  سبز  فضای  انتخاب  آن  مهم ترین 
این بلوارها برای ورزش و پیاده روی است و 
محل عبور کامیون ها و اتوبوس های دودزا، از 
اینجاست و گذر آن ها آزاد است و اصال راه 
هادی ست به سمت شهرک صنعتی. در این 
جا باید دید که فلسفه ی ایجاد پیست برای 
پیاده روی چیست؟ اگر بلوار قائم کمربندی 
است پس چرا پیست پیاده روی و دوچرخه 
تکلیف  باید  حال  شد.  ایجاد  آن  در  سواری 

این موضوع روشن شود. 
شود  تعبیه  جایی  باید  پیست  این  مسلما 
فضای  زیرساخت های  ایجاد  لحاظ  به  که 
باشد.  زیاد  آن  سازی  اکسیژن  امکان  سبز، 
قائم  پیست  و  چمران  بلوار  در  که  امکانی 
تولید  منبع  تنها  نه  و  شده  گرفته  نادیده 
اکسیژن، تنها در سه ردیف درختکاری برای 
درست  بلکه  است  کم  بسیار  منظور،  این 
دود  که  شده  جانمایی  راهی  مجاورت  در 
این  از  عبوری  سوِز  گازوییل  ماشین های 
دی اکسید  تولید  و  آلودگی  باعث  محور، 
یا  ورزشکار  یعنی  است.  شده  هم  کربن 
روی  پیاده  به  نیت  این  به  که  شخصی 
گازوییل  دود  اکسیژن،  جای  به  پرداخته 
ریه  شدت  به  که  گازی  می کند.  استنشاق 

را درگیر کرده و اثرات جبران ناپذیری را بر 
جسم و جان افراد می گذارد.

تاثیر  دانشمندان،  تحقیقات  نتایج  طبق 
توانایی  به  آسیب  مرحله ی  تا  حتا  گاز  این 
بدان  این  باشد.  تواند  می  انسان،  شناختی 
تفکر  و  گیری  تصمیم  توانایی  که  معناست 
افراد  در  چشمگیری  شکل  به  استراتژیک 
کاهش  نتیجه ی  این  می کند.  پیدا  کاهش 
باعث  که خود  است  مغز  به  اکسیژن  میزان 

اضطراب و خواب آلودگی می شود.
تصمیم گیری های  در  که  جاست  به  پس 
شهری مان از یکی از این دو مورد صرف نظر 
از  یا عبور کامیون های گازوییل سوز  کرد و 
این بلوار را ممنوع کرد و یا پیست پیاده روی 
و دوچرخه سواری را به مکانی امن تر منتقل 
برای  که  هزینه هایی  به  توجه  با  که  کرد. 
ایجاد پیست صورت گرفته است،  مورد اول 
عزمی  به  نیاز  اما  می آید.   معقول تر  نظر  به 
از   ، ما  گویا مسووالن شهری  دارد که  جزم 
پِس آن بر نمی آیند و  بعید به نظر میرسد.

آن  به  منتهی  میدان  و  بلوار  این  مشکل 

و  کامیون ها  که  می کند  نمود  بیشتر  زمانی 
با  می گذرند  بلوار  این  از  که  اتوبوس هایی 
که  بود  مدتی  هستند.  همراه  فراوان  دودی 
گازوییل سوز، جزو  ماشین های  بودن  دودزا 
جرایم نقدی محسوب می شد و بنا به همین 
دلیل هم که بود رانندگان مجبور بودند برای  
سریع تر  خود،  ماشین  فنی  معاینه  داشتن 
اقدام به رفع مشکل فنی کامیون  خود کنند. 
کم  گیری ها  سخت  این  یا  مدتی ست  اما 
شده و یا کاهلی در مراکز معاینه فنی شهر 
بیشتر  صورت گرفته که دود سیاهی همراه 
ایجاد  غباری  سوز،  گازوییل  ماشین های 
می کند که تنفس در لحظه را بسیار سخت 
رانندگی  و  راهنمایی  مسووالن  باید  و  کرده 
شهر، در این زمینه تمهیداتی بیندیشند و به 
وضعیت این خودروهای دیزل، سر و سامانی 
دودی  بر  مزید  خودروها  دود  تا  شود  داده 
دور  تا  دور  اطراف شهر،  کارخانه های  از  که 

شهرمان را مصادره کرده است، نباشد.
مسدود شدن دوربرگردان مشعل گاز و 

بار ترافیکی میدان کشتی

شهروندان  های  صحبت  زمینه  همین  در 
هم شنیدنی بود که به برخی از آن ها اشاره 

کردیم.
محل  که  همشهریان،  از  یکی  گفته ی  به 
زندگی اش حوالی مشعل گاز است: »از زمانی 
که دوربرگردان مشعل گاز  توسط راهنمایی 
مجبوریم  ما  است،  شده  مسدود  رانندگی  و 
که دور میدان کشتی را طی کنیم. میدانی 
که بیشتر محل عبور کامیون هایی ست که به 
بسیار  هستند،  راهی  صنعتی  شهرک  سمت 

خطر آفرین است.
 به خصوص از زمانی که این دور برگردان 
افزایش  میدان  این  ترافیک  شده،  مسدود 
یافته و به نوعی ماشین های سبک به سمت 
این میدان هدایت شده اند در حالی که مسیر 

بسیار ناامن و پرخطر است.
مسیر  روزه  هر  که  هم  کامیون  رانندگان 
میدان  تا شهرک صنعتی،  مرورشان  و  عبور 
طوری  به  معترض اند  است،  بوده  کشتی 
»هیچ  می گوید:  رانندگان  این  از  یکی  که 
میدان  این  از  عبور  برای  کتابی  و  حساب 

قصد  سرعت  با  سبک  ماشین های  نیست، 
چرخ  البالی  و  دارند  را  میدان  این  از  عبور 
طرف  آن  و  طرف  این  به  سنگین  ماشین 
پیدا  گرفتن  سبقت  برای  راهی  تا  می روند 
بیفتد،  اتفاقی  اگر  هم  ناکرده  خدای  کنند. 
هفته  چند  نباشیم،  چه  و  باشیم  مقصر  چه 
ماشین ما در پارکینگ باید بماند که همین 
ماشین، راه نان آوری ماست و کار و کاسبی 
همین  طریق  از  ما  زندگی  امورات  و  ما 
کوچکترین  صورت  در  و  می چرخد  ماشین 
به خصوص  می شویم.  بیکار  هفته ها  اتفاقی، 
بسته  گاز  مشعل  دوربرگردان  که  زمانی  از 
زیادتر  خیلی  میدان  این  ترافیکی  بار  شده، 
هم  زیادی  ماشین های  است.  شده  قبل  از 
و  سوپری ها  از  خرید  برای  میدان،  دور 
که  می کنند  پارک  آن،  اطراف  مغازه های 
است،  شده  بیشتری  خطر  ایجاد  باعث  این 
یکی پارک دوبل کرده و یکی دیگر بیشتر و 
یکی نگاهش به مغازه هاست و با سرعت کم 
حرکت می کند که همه باعث ایجاد تصادف 
باید مسیر عبور ماشین سنگین ها  می شوند. 
میدانی  به  تبدیل  حاال  که  میدان  این  از 
پرتردد از ماشین سبک و سنگین شده است، 
برداشته شود تا شاید به این طریق خطرات 

ناشی از تصادفات را کاهش داد.«
 برای اطالع از دلیل این تصمیم راهنمایی و 
رانندگی با رییس این ارگان تماس گرفتیم. 
حضوردر  دلیل  به  ایزدی  پاک  سرهنگ  اما 
جلسه ای، قادر به پاسخگویی نبود و صحبت 
موکول  دیگر  زمانی  به  را  خصوص  این  در 
گفتگوهای  در  که  حالی ست  در  این  کرد. 
این  به  ایزدی، وی  پاک  با سرهنگ  پیشین 
نکته اشاره کرده بود که باید عبور کامیون ها 
به  تبدیل  باید  و  شوند  حذف  مسیر  این  از 
مسیری بدون کامیون گردد، اما دلیل تاخیر 
را  حذفیات  این  و  تصمیم گیری  این  در 
و شاید  از جانب وی جویا شویم  نتوانستیم 
در مجالی دیگر، پاسخ این سوال را از زبان 

ایشان بشنویم.

     لیال گلزاری

گفتارنو: معاون امور بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان از افزایش دوباره قیمت گوشت مرغ در کرمان خبر داد و گفت: قیمت 
مرغ برای مصرف کننده از امروز 22 مهرماه در سطح استان با قیمت 21 هزار و ۹0 تومان به  فروش می رسد. این در حالی است که قیمت مرغ 
برای مصرف کننده در ششم مهرماه 18 هزار و 160 تومان بوده است. وی با اشاره به قیمت گوشت مرغ در بخش تولید، توزیع و فروش اظهار کرد: 
قیمت خرید مرغ زنده در باسکول مرغداری 14 هزار و 300 تومان نقدی، در باسکول کشتارگاه 14 هزار و ۵۹0 تومان نقدی، توزیع کشتارگاه 

به قیمت هر کیلو 20 هزار و 2۹0 تومان و قیمت هر کیلو گوشت مرغ برای مصرف کننده 21 هزار و ۹0 تومان می باشد.

مرغ در کرمان مرز ۲۱ هزار تومان را رد کرد خبــر
پیشنهاد تعطیلی 
مدارس حضوری 
در استان کرمان 

ایسنا: استاندار کرمان گفت: باید تلفیقی از آموزش مجازی و حضوری را با توجه به امکانات در 
اختیار داشته باشیم، در عین حال تعطیلی مدارس حضوری را به ستاد ملی اعالم کردیم و در صورت 
موافقت آنها تصمیم گیری در این خصوص انجام می شود. فدائی گفت: همان طور که انتظار داشتیم 
تعدادی از دانش آموزان به دالیلی از جمله رفع اشکال و یا نداشتن تلفن های هوشمند در مدارس 
حضور می یابند. وی افزود: در مجموع رفتار و عملکرد مسئوالن مدارس و معلمان خوب است و از آنها 

به واسطه اینکه کارکرد خود را با شرایط موجود و بیماری کرونا تطبیق داده اند، قدردانی می کنیم.     

گزارش سخن تازه از ورود کامیون ها به شهر؛

پیست پیاده روي یا کمربندي کامیون ها 

  عکس: الناز پیشیار/سخن تازه 

وضعیت بازگشایی تاالرها و رستوران ها 
هنوز نامعلوم است

حدود ده روز پیش، خبري در شبکه هاي مجازي مبني بر 
باز شدن تاالرهاي پذیرایي در همه مناطقي غیر از مناطق 

قرمز با رعایت پروتکل هاي بهداشتي پخش شد. 
با توجه به اینکه اکنون تقریبا تمام کشور و حتي استان 
و  دارد  قرار  کرونا  بیماري  شیوع  قرمز  وضعیت  در  کرمان 
روزانه روند افزایش مبتالیان به کرونا را در شهرمان شاهد 
هستیم آیا نباید با این روند دستورالعمل ها تغییر پیدا کند.

موضوع این ابالغ در زماني بود که کرونا در کشور و استان 
آمار  و  نیافته  شدت  سیرجان  شهرستان  حتي  و  کرمان 
مبتالیان و فوتي ها بر اثر این بیماري بسیار کمتر بود اما به 
تازگي خبر این ابالغ در فضاي مجازي انتشار یافته است که 

موجب نگرانی مردم شد.
براي بررسی صحت و سقم این موضوع، نخست با سهراب 
بهاالدیني، سرپرست فرمانداري ویژه ي شهرستان گفت و 
گو کردیم. بهاالدیني در پاسخ به این پرسش که آیا مساله 
ي بازگشایي تاالرها و رستوران ها پس از ماه صفر صحت 
دارد و این اتفاق خواهد افتاد گفت: بازگشایي این مکان ها 
در ستاد کروناي کشور مطرح و جزو مصوبات استان بوده 
اما هنوز در شهرستان با توجه به وخامت اوضاع کرونا تایید 

نشده است.
داشته  ادامه  شکل  همین  به  وضعیت  اگر  داد:  ادامه  وي 
باشد حتما تجدید نظري باید در این زمینه انجام شود، زیرا 
بازگشایي تاالرها و رستوران ها خود باعث تجمع و ازدحام 
همین  و  شد  خواهد  سرپوشیده  مکان  یک  در  جمعیت 

موضوع هم عامل اصلي انتقال و شیوع ویروس کروناست.
دکتر محمد موقري پور، معاون بهداشت دانشکدهي علوم 
ستاد  مصوبات  داشت:  بیان  خصوص  این  در  هم  پزشکي 
تاالرها و رستورانها مطرح  بازگشایي  کروناي استان مساله 
شده و وجود دارد اما در سیرجان هنوز در دستور کار قرار 
بیماري  هاي  فوتي  و  انتقال  شیوع،  وخامت  چون  نگرفته 
کرونا بیشتر شده و بازگشایي این اماکن در شرایط کنوني 

بر گسترش موج بزرگ حال حاضر دامن خواهد زد.
آمار  که  رسید  استان  تصویب  به  زماني  در  دستور  این 
مبتالیان و فوتي ها به این شکل باال نبود و وضعیت دچار 
قطعا  شرایط حال حاضر  به  باتوجه  اما  بود  بیشتري  ثبات 

در این زمینه باید تجدید نظر و راهکار جدید اعمال شود.
از طرفي مردم مدت زمان زیادي ست که برخي مراسمات و 
کارهاي خود را به تعویق انداخته اند و براي حل این مسایل 

قطعا تدابیري باید اندیشیده شود.

    خبر

کارخانه کارتن فرزان سیرجان
تولیدانواع جعبه کارتن)معمولی -لمینت( 

جهت بسته بندی محصوالت کشـــاورزی و صنعتـــی

شهرک صنعتی شماره 1 خيابان پنجـم،  پالک 5
يـش ندا ا    0913   145   2248  

        جناب آاقی  مهرداد صالحی
را به شما و خانواده محترم تسلیت وتعزیت عرض نموده،  از 
درگاه احدیت برای آن فقید سعید، رحمت و مغفرت و برای 

شما و عموم بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت داریم.

هيئت مديره ، مديرعامل و کارکنان 
شرکت تعاونی پستــه سيرجان

ضایعه درگذشت   پـدر  گرانقدرتان

ان
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» قابل توجـــه شهروندان، کسبـه و اصنـاف محترم سيرجان «

طبق ماده 92 قانون شهرداریها

نوشتن هر نوع مطلب یا الصاق هر نوشته ای
 بر روی دیوارهای شهر ممنوع بوده

 و پیگرد قانونی دارد.

کمیته زیباسازی شهرداری سیرجان
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میدان  به  شیخ مفید  و  هجرت  بلوار  دو  تقاطع 
هم  شکل  بیضی  حتا  اما  شده  مشهور  تخم مرغی 
نیست. عکس هوایی اش را که از اینترنت می بینی؛ 
به همه چیز شباهت دارد جز میدان. شکل هندسی 
منظمی ندارد و همین مساله روی زیبایی بصری اش 
تاثیر گذاشته و چهره ی زشتی به این نقطه ی پر رفت و 
آمد شهر داده است. مشکل اما فقط نازیبایی این مثاًل 
»میدان« نیست. در میدانی با ترافیک باالی ناشی از 
وجود مسجد و داروخانه و درمانگاه و چندین مغازه، 
ایجاد می شود.  رانندگان  بالتکلیفی عجیبی هم در 
زیرا درست نمی دانند با چه پدیده ای روبرو هستند 
و قوانین رانندگی چه نقطه ای را در اینجا باید مد نظر 
قرار بدهند. آیا اینجا چهارراه است و در نبود چراغ 
راهنمایی، گذر خودروها شامل حق تقدم می شود؟ 
یا شاید بریدگی یک بلوار است که حاال کمی پیچ و 
تاب خورده و فقط باید کمی با احتیاط راند؟ اگر به 
قول سیرجانی های قدیم اینجا یک »فلکه« است، چرا 
چرخیدن و دور زدن به ِگرد آن برای انتخاب مسیر 

بعدی، کاری نشدنی  است؟!
میالد یکی از همشهریان سیرجانی  که خانه اش در 
نزدیکی همین میدان تخم مرغی ست، درباره ی حس 
بالتکلیفی اش هنگام رانندگی در این نقطه می گوید: 
»من بارها شاهد تصادف در این نقطه بوده ام و حتا 
یک بار خودم تصادف کرده ام. مردم در رویارویی با این 
میدان آن قدر گیج می شوند که اسمش را "میدان چه 

کنم؟" گذاشته اند!«
نیز  خوانده   معماری  که  شهروندان  از  دیگر  یکی 
می گوید: »رشته  ام شهرسازی نیست اما این قدر را 
متوجه می شوم که این میدان از منظر استاندارهای 
شهرسازی مشکل دارد. شکل نامنظمش را در کنار 
انبوه ترافیک در نظر بگیرید. ترافیکی که به خاطر 
مجوز ساخت درمانگاه و مسجد و فروشگاه در یکجای 
همان  مصداق  کرده اند،  ایجاد  اینجا  مثل  ناطور 
ضرب المثل مشهور است که می گوید: عقل که نیست، 

جان در عذاب است.«
تخم  های شکسته!

مشهور  تخم مرغی  میدان  بدانید  است  جالب  اما 

در  که  نیست  غیراستانداردی  میدان  تنها  سیرجان 
سال های اخیر احداث شده است. بیشتر میدان هایی 
که در سال های اخیر در سیرجان طراحی )اگر بشود 
اسمش را طراحی گذاشت( و ساخته شده اند چنین 
وضعیتی دارد و در مقایسه با میدان های قدیمی تر 
کامل  دایره ی  شکل  از  -که  و...  آزادی  میدان  مثل 
از  سیرجان  جدیدتر  میدان های  می کردند-  پیروی 

شکل هندسی منظمی پیروی نمی کنند.
مدل  چنین  از  وحشتناک  بسیار  نمونه ی  یک 
ابتدای  و  رضا  امام  بلوار  انتهای  در  میدان تراشی ئی 
میدانی  دارد.  قرار  شهربابک  به  سیرجان  بزرگ راه 
که به خاطر هم جواری همزمان با کمربندی؛ منطقه 
ویژه اقتصادی و مناطق مسکونی، محل عبور و مرور 
و  تریلرها  از  انبوهی  کنار  در  سواری  خودروهای 

کامیون هاست اما...
در  ما  بی دانشی  ژرفای  و  وسعت  به  اگری  و  اما 
این  گرداگرد  زدن  دور  هنگام  که  چرا  شهرسازی. 
مشکل  زدن  دور  برای  می شوید  متوجه  میدان 
دارید و چون میدان دایره ی منظمی ندارد، شما به 
یکباره در مسیر خودروهایی قرار می گیرید که جهت 
حرکت شان با شما فرق دارد و هر آن احتمال برخورد 
وجود دارد. به این مشکل اضافه کنید ورود با سرعت 
تریلرها از جاده به میدانی که الین خودروهایش عرض 
کمی دارد. عرضی که مناسب میدانی به این بزرگی 

نیست. 
از  سی بی جی  به  مشهور  شهرک  ساکنان  از  یکی 
تجربه ی گذر هر روز خود از میدان مذکور می گوید: 
»میدان وحشتناکی ست. هر روز با این کابوس از این 
میدان رد می شوم که االن ممکن است یک تریلی 
بزند به ماشینم و له ام کند. تریلی ها با سرعت وارد 
این میدان می شوند. شاید چند سال پیش و زمانی 
قدر  این  می خورده،  کمربندی  به  میدان  این  که 
شهرک مسکونی در اطرافش سبز نشده بوده. االن 
یا باید کمربندی را جا به جا کنند و یا دست کم 
این میدان را اصالح کنند. مسیرش کم عرض است. 
میدانش ِگرد هم نیست که به راحتی همراه با میدان 
دور بزنی. وقتی دور می زنی یکباره می بینی میدان 
عقب نشینی کرده و تو از دو طرف توسط خودروهای 
مسیر  در  پیچیدن  برای  و  شده ای  محاصره  عقبی 

مدنظرت مشکل داری. اینکه تو بخواهی به مسیری 
بروی و آن ها بخواهند همچنان دور میدان بچرخند، 

احتمال برخورد و تصادف را باال می برد.«
از بی دانشی تا بی برنامگی

برای دانستن این موضوع که چنین میدان های بی سر 
و شکلی در سیرجان مطابق با کدام اصول شهرسازی 
ساخته شده اند به سراغ یکی از کارمندان شهرداری 
میدان ها در طرح  این  اکثر  او می گوید که  می روم. 
تفصیلی سیرجان، چهارراه بوده اند و بعدها طرح شان 
سازه های  جایگذاری  که  درحالی  کرده اند  عوض  را 

اطراف آن ها مناسب طرح میدان نبوده است.
به نظر او خود این تغییر و دست اندازی یکباره در 
طرح های کالن شهری نشان دهنده ی بی برنامگی در 

شهرسازی ما ست.
تعریف علمی میدان

صالحه حسینی* 
اثر گذارترین فضای  "میدان"  لحاظ شهرسازی  از 
شهری در فرایند ادراکی و در تصویر ذهنی شهروندان 

است.
وضعیت هندسی مدخل ورودي به میدان و مقاطع 
خروجی از آن باید به گونه اي باشد که ضمن فراهم 
یا  و  ورود  ایمن، ظرفیت الزم جهت  کردن سرعت 

خروج را فراهم نماید.
برای سنجش از خودروی اتوبوس استفاده  معموالً 
این  برای  ظرفیت  این  دید  باید  حاال  می شود. 

میدان های سیرجان کامال رعایت شده یا نه.
با  فضاهای  جزو  کشوری  هر  در  شهری  میدان 
در  شهری  میادین  دیرباز  از  می شوند.  تلقی  ارزش 
فرهنگ های مختلف محل اجتماعات و حضور فعال 
مردمان آن فرهنگ بوده است. میدان شهری برای 
باید  و  آن هاست  جمعی  زندگی  تبلور  شهروندان 
در  آنها  جمعی  و  اجتماعی  زندگی  نیاز  پاسخگوی 
ذهنی  تصویر  باشند.  محالت  حد  از  باالتر  مقیاس 
شهروندان از میدان و مقیاس آن ها به گونه ای ست 
که فضایی عام تر، متنوع تر و پر از رویداد را توقع دارند.

میدان به عنوان یکی از اثرگذارترین فضاهای شهری 
در ذهن شهروندان است تا حدی که به طور معمول 
ساکنان یک شهر، مناطق مختلف شهرشان را توسط 
میدان های آن از هم باز می شناسند و ساده ترین راه 

وی  راهنمایی  را  غریبه  یک  به  نشانی  دادن  نشان 
شهری  شاخص  نقطه ی  عنوان  به  میدان  طریق  از 
می دانند. از این جهت که در تصویر ذهنی شهروندان 
را  پررنگی  گره های  حکم  شهر  در  میدان ها  انواع 
دارند. میدان به عنوان فرم سازمان دهنده ی اولیه در 
ساختار شهر بوده و میدان ها در شهر همواره با خود 
معانی فرهنگی و اجتماعی به همراه دارند و بدون 
حیات  و  پویایی  در  را  نقش  مهمترین  مردم  شک 
میدان های همگانی ایفا می کنند. بنابراین میدان ها از 
مهم ترین فضاهای شهری به حساب می آیند که توجه 
ارتقای سطح  آن سبب  در  مطلوبیت  مولفه های  به 

آسایشی در آن ها می شود.
عوامل تاثیرگذار در طراحی یک میدان به این شرح 
است: عوامل فعالیت انسانی، عوامل کالبدی  و عوامل 

غیرکالبدی.
فعالیت انسانی

طراحی میدان باید طوری باشد که بستر مناسبی 
گروه های  برای  مختلف  فعالیت های  عرضه ی  برای 
مختلف اجتماعی ایجاد کند و توان انجام چند فعالیت 
مناسب  فضای  و  باشد  داشته  خود  در  را  مختلف 
و  خردسال  کودکان  بازی  امکان  و  افراد  نشستن 
...را فراهم کند. فضا باید توسط تجهیزات و مبلمان 
مناسب امکان انجام فعالیت های مختلف را در کنار 
هم فراهم کند. فضای میدان برای این که تجمع پذیر 
جلوه کند، باید مرکزیتی را القا کند و بر آن تاکید 
ورزد. این تاکید می تواند از طریق گروه های انسانی و یا 
عوامل کالبدی شکل گیرد. پس بنابراین بسته به نوع 
فعالیت، شکل آن و محل و تسهیالت تاثیر متفاوتی بر 

مولفه های مطلوبیت میدان می گذارد.
فعالیت کالبدی 

استفاده از عوامل طبیعی مثل آب درخت و عوامل 
غیر طبیعی را شامل می شود.

عناصر طبیعی تاثیرگذار در مطلوبیت میدان شامل 
آب، پوشش گیاهی و توپوگرافی میدان است و عناصر 
مصنوع شامل بدنه ها، نماهای موجود، کف ها، مبلمان 

و ارتباط با سایر فضاهاست.
در  عناصر  ترین  مهم  از  یکی  طبیعی:  عناصر   
تامین مطلوبیت میادین هستند. تامین هوای سالم، 
محافظت در برابر، تغییرات اقلیمی، ایجاد کانون های 

آسایش،  راحتی،  سطح  افزایش  با  اجتماعی  قوی 
سرزندگی و آرامش ناشی از آن مطلوبیت بیشتر در 

میادین را منجر می شود.
عناصر مصنوع: شامل بدنه ها، نماهای موجود و کف ها 
مصالح،  جنس  الگویی،  طراحی  نحوه  واسطه ی  به 
اقلیم  خرد  وضعیت  بر  تاثیر  شکستگی ها،  میزان 
)مانند انعکاس نور خورشید( و جنس و بافت در ایجاد 
محیطی با کیفیت مناسب و ایجاد راحتی و آسایش 
و آرامش و سرزندگی نقش ایفا کند. همچنین وجود 
داشتن و نحوه جایگذاری مبلمان در فضای میدان 
تقویت  باعث  و  بگذارد  تاثیر  مطلوبیت  بر  می تواند 
فعالیت ها و تعامالت اجتماعی، آسایش و آرامش و 

احساس هویت و تعلق در کاربران شود.
فعالیت غیر کالبدی 

عوامل اقلیمی شامل دما، رطوبت، تابش و وزش که 
هر یک به تبع بستر و اقلیم مختص به آن تاثیرات 

بسزایی در میزان مطلوبیت و کیفیت میدان دارند.
عوامل غیراقلیمی شامل نور، بو و صدای محیط که 
بر ابعاد روانی، اجتماعی و معنوی مطلوبیت تاثیر دارد.

باید دید این میدان ها در سیرجان به چه میزان با 
میزان عواملی که گفته شد سنخیت دارند و به چه 
میزان این میادین با شهروندان ارتباط برقرار می کنند؟
    *دانشجوی دکترای جغرافیای برنامه ریزی شهری

نقدی بر شهرسازی من درآوردی در سیرجان

میدان های »چه کنم؟« 
        حسام الدین اسالملو 

ماین نیوز: در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی توسط شرکت گل گهر و اقدامات این شرکت در مقابله با بیماری کرونا و کمک 
به سالمت شهروندان سیرجانی، این شرکت در تازه ترین اقدام خود و در ادامه کمک های قبلی، صبح امروز 2 دستگاه ونتیالتور )تنفس 
مصنوعی( دیگر به دانشکده علوم پزشکی سیرجان اهدا کرد. رئیس و قائم مقام دانشکده علوم پزشکی سیرجان در نشستی با حضور 
قائم مقام و معاون مالی و اقتصادی شرکت گل گهر که در محل این شرکت برگزار شد، ضمن دریافت این 2 دستگاه ونتیالتور، از تالش های 
مدیرعامل گل گهر  مهندس مالرحمان و هیأت مدیره شرکت بابت حمایت های مالی و تجهیزاتی در مقابله با کرونا در شهرستان سیرجان 

تقدیر و تشکر کردند.   

اهدای ۲ دستگاه ونتیالتور دیگر برای مقابله با کرونا در سیرجان خبــر
فارس: مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی کرمان اظهارداشت: برداشت زیتون از اوایل 
شهریورماه به صورت کنسروی آغاز و تا اواخر آذرماه با برداشت زیتون روغنی به پایان می رسد. وی 
افزود: از هر هکتار باغ زیتون بارور به طور متوسط 2 هزار و 200 کیلوگرم محصول برداشت می شود. 
مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی ادامه داد: با توجه به اینکه زیتون درختی سال آور است 
پیش بینی می شود امسال نسبت به سال گذشته میزان تولید محصول 80 درصد کاهش و از سطوح 

بارور حدود 370 تن محصول برداشت شود.

ویروس کرونا 
در هوای سرد 

جان دار تر می شود 

رحلت حضرت رسول اکرم )ص( و شهادت امام حسن مجتبی )ع( تسلیت باد
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هرکدام از ما در زندگی خود شاید با افرادی مواجه 
شده ایم که در خیابان ها و گوشه و کنار سطح شهر 
سرگردانند. افرادی که معتاد، معلول ذهنی یا نیازمند 
دریافت خدمات درمانی اورژانسی بوده و شاید در آن 
لحظه به ذهن ما خطور نکند که باید به کدام مرجع 
اطالع بدهیم تا برای ساماندهی این افراد اقدام نمایند. 
ممکن است آن فرد ساعت ها در وضعیت خود باقی بماند 
و حتی شاید گاهی اوقات جانش به خطر  افتد. آگاهی 
از اینکه در شرایط این چنینی با کدام مرجع تماس 
بگیریم و 11۵، 123، بهزیستی، سد معبر شهرداری 
و ارگان های حمایتی دیگر کدام یک می توانند نقش 
حمایتی خود را ایفا کنند؛ بسیار ضروری است تا بتوانیم 
در صورت مواجهه با چنین مواردی هرچه سریعتر برای 

کمک به آن ها اقدام نماییم.
اورژانس 115 فقط می تواند 

خدمات درمانی فوری ارائه دهد
حیدرپور رییس اورژانس سیرجان در خصوص نقش 
اورژانس و نقش فوریت های پزشکی برای کمک به افراد 
این چنینی می گوید: هر فردی که نیاز به اقدام درمانی 
داشته باشد و دچار بیماری بشود که مورد فوریتی است 
نه عادی؛ و نیاز به خدمات درمانی فوری پیدا کند در 
حیطه کاری اورژانس 11۵ قرار می گیرد. اگر فرد معتاد، 
فقیر، اتباع و... باشد ما وظیفه داریم از طریق اورژانس 
به او خدمات درمانی رایگان  پیش بیمارستانی صرفاً 
بدهیم. بعضی افراد بی خانمان یا معتاد هستند و مورد 
فوریتی ندارند. مثاًل طرف معتاد است و گوشه خیابان 
خواب است، مردم به 11۵ زنگ می زنند در حالی که در 
حیطه کاری ما نیست. اینگونه افراد جای خواب ندارند 
و مردم توقع دارند فوریت های پزشکی به آن ها خدمات 
دهد. با این حال برای بررسی وضعیت سالمتی آن ها 
نیرو اعزام می کنیم و به آن ها خدمات رایگان می دهیم. 
اما اگر به بیمارستان منتقل شوند دیگر خدماتی که 
دریافت می کنند رایگان نیست و چون کسی را ندارند 
را  مالی  بار  هم  باز  کند  پرداخت  را  آن ها  هزینه  که 
بیمارستان تقبل می کند. وی در خصوص ارگانی که 
می کند:  اشاره  کند  سازماندهی  را  افراد  اینگونه  باید 
شهرداری  و  بهزیستی  را  معلول  یا  بی خانمان  افراد 
باید ساماندهی کنند. در سیرجان ظاهراً جایی برای 
وجود  بهزیستی  در  سال   18 باالی  افراد  ساماندهی 
ندارد و باید آن ها را به کرمان اعزام کنند. در هر صورت 
ساماندهی این افراد در حوزه فوریت های پزشکی 11۵ 
نیست. رییس اورژانس 11۵ سیرجان اضافه می کند: 
اورژانس اجتماعی در این گونه موارد باید شرایط این 
افراد را مدیریت کند و برای اسکان آن ها اقدام نماید. 

شهرداری هم چند گرمخانه دارد که می تواند این افراد 
را در آنجا ساماندهی کند. ماموران سد معبر شهرداری 
معموالً نسبت به جمع آوری افراد این چنینی وارد عمل 
شهرداری  و  بهزیستی  عهده  بر  موارد  این  می شوند. 
است. اورژانس 11۵ فقط خدمات درمانی فوری ارائه 
می دهد، کاری ندارد طرف بی خانمان، معتاد ،        معلول 
از  بسیاری  اینکه  به  اشاره  با  است. حیدرپور  یا سالم 
کاری  حیطه  در   11۵ اورژانس  دریافتی  تماس های 
درصد  از ۹0  بیش  متاسفانه  می گوید:  نیست،  آن ها 
تماس هایی که با ما گرفته می شود و نیرو به صحنه 
اعزام می شود، مشخص می شود که اصال نیاز به دریافت 
درمان فوری ندارند. وی در پاسخ به این سوال که آیا اگر 
فرد نیاز به درمان فوری نداشت را به بهزیستی منتقل 
می کنید؟ می گوید: خیر. به هیچ عنوان اجازه نداریم 
مورد غیر اورژانس را در آمبوالنس سوار کنیم و انتقال 
به جز بیمارستان داشته باشیم، حتی به درمانگاهی که 
خدماتی باالتر از ما ندارند. طبق دستورالعمل اورژانس 
به  است.  غیرقانونی  کامالً  کار  این  بیمارستانی  پیش 
به  بخواهیم  را  عنوان مثال ممکن است یک موردی 
بهزیستی و گرم خانه شهرداری برسانیم و فرد همان 
لحظه دچار ایست قلبی تنفسی شود و ما چون داریم 
کار غیر اورژانسی انجام می دهیم باید پاسخگو باشیم. 
وی تاکید می کند: این کار در حوزه ارگان های حمایتی 
شهرستان قرار می گیرد. این گونه افراد را بیمارستان 

فقط می تواند درمان کند و در نهایت پول از آن ها نگیرد. 
دیگر نمی تواند به آن ها اسکان دهد. این افراد پس از 
گرفتن خدمات درمانی از بیمارستان مرخص می شوند 
و چند کوچه پایین تر دوباره به همان شرایط قبلی بر 
می گردند. اگر یک مورد این چنینی که غیر اورژانس 
است ما را درگیر کند در حق موارد اورژانسی که منتظر 
دریافت خدمات ما هستند ظلم می شود. مورد بوده که 
رفتیم و دیدیم نیاز به خدمات درمانی ندارد اما چون 
معتاد است از آن کوچه به چند کوچه پایین تر رفته آنجا 
و چرت می زند. دوباره از آن کوچه به ما زنگ می زنند 
که نیرو اعزام کنیم. اینها باید در سطح شهر ساماندهی 

شوند.
افراد بی هویت پس از چکاب سالمتی

 به بهزیستی منتقل می شوند
عمومی  روابط  رییس  با خواجویی  که  گفتگویی  در 
بهزیستی انجام می دهیم با اذعان به نقش بهزیستی 
مشاهده  خیابان  در  فردی  اگر  می گوید:  امر  این  در 
او را به کمپ ماده  باید  شد که معتاد متجاهر است 
در   16 ماده  کمپ  که  آنجایی  از  کنند.  منتقل   16
سیرجان هنوز راه اندازی نشده، فعاًل نمی توان این افراد 
را در آنجا پذیرش کرد. اما اگر فرد عقب مانده ذهنی 
یا بی هویت است ابتدا باید به بیمارستان منتقل شود، 
چکاب سالمتی روی او انجام شود و اگر سالم بود جهت 
بررسی وضعیت روانی و ساماندهی به بهزیستی ارجاع 

داده می شود. اما اگر خانواده و هویت داشته باشد به 
خانواده اش تحویل داده می شود. وی در پاسخ به این 
سوال که اگر شهروندی با افراد اینچنینی در سطح شهر 
مواجه شد باید چه کار بکند؟ می گوید: مردم می توانند 
امور  در  که  بزنند  زنگ  اجتماعی  اورژانس   123 به 
دختران فراری، کودکان، همسرآزاری و سالمند آزاری 
قرار گرفته  آزار  و در حالت کلی هر فردی که مورد 
باشد ورود می کند و فرد مورد نظر را ساماندهی می کند. 
در غیر این صورت اگر فرد بیمار بود به اورژانس 11۵ 
اطالع دهند و پس از آن مسائل سالمت و روانی فرد 
بررسی می شود و به بهزیستی اطالع داده می شود برای 
ساماندهی فرد. بهزیستی در جمع آوری این افراد نقشی 
ندارد اما پس از اینکه مشخص شد در چه گروهی قرار 
می گیرند، می تواند در بخش ساماندهی وارد عمل شود.
مسئول اجرائیات منطقه یک شهرداری حاضر 

به گفتگو نشد
ارگان هایی که می تواند در ساماندهی  از  یکی دیگر 
این گونه افراد وارد عمل شود حوزه اجرائیات شهرداری 
تک تک  با  صحبت  شهردار  که  آنجایی  از  اما  است 
نیروهای خود را از درگاه روابط عمومی برای خبرنگاران 
ممکن کرده و نیروهای شهرداری از این شرایط برای 
پاسخگو نبودن و شانه خالی کردن از زیر بار مسوولیت 
خود سوء استفاده می کنند، این بار هم نتوانستیم با 
مسئول اجرائیات منطقه یک شهرداری صحبت کنیم و 

در تماسی که با رضایی داشتیم علی رغم هماهنگی هایی 
که با روابط عمومی شهرداری انجام شد، رضایی مسوول 
اجرائیات منطقه یک شهرداری حاضر به گفتگو نشد 
همچون  داریم  زمینه  این  در  که  سواالتی  هم  باز  تا 
گزارش های قبلی بدون پاسخ بماند. متأسفانه شهرداری 
حاضر نیست به خبرنگاران و اهالی رسانه شهرستان 
خبرنگاران  دادن  ارجاع  با  و  باشد  پاسخگو  سیرجان 
آن ها  پای  جلوی  عماًل  خود  عمومی  روابط  حوزه  به 
سنگ می اندازد و گزارش های آن ها را ناقص می کند. 
چراکه برای گفتگو با نیروهای شهرداری در بخش های 
مختلف هر خبرنگار باید هفته ها وقت بگذارد، مرتب 
فرد  با  گفتگو  به  موفق  کار  آخر  در  و  بگیرد  تماس 
مورد نظر نشود و در واقع این بهترین راه گریز برای 
شهرداری است تا حصاری دور عملکرد خود بکشد و از 
پاسخ گویی به اذهان عمومی و اهالی رسانه طفره رود. 
این رفتار شهرداری جای نقد بسیار زیادی دارد و بهتر 
است شهرداری برای این روشی که در پیش گرفته راه 
چاره ای بیندیشد چراکه جامعه مطبوعاتی سیرجان به 
شدت از این طرز برخورد و عدم دسترسی به مسووالن 
شهرداری برای پاسخگویی به سواالت شان گالیه مند 
هستند. اگرچه این گزارش با عدم پاسخگویی مسئول 
اجرائیات منطقه یک شهرداری تقریباً نیمه تمام باقی 
می ماند اما طبق صحبت های بهزیستی و اورژانس 11۵ 
اگر مردم در سطح شهر با فردی روبرو شدند که معتاد 
بود، معلولیت ذهنی داشت، شرایط عادی نداشت یا نیاز 
به دریافت خدمات درمانی فوری داشت؛ می توانند با 
پزشکی  فوریت های  یا 11۵  اجتماعی  اورژانس   123
تماس بگیرند تا برای بررسی وضعیت این افراد به محل 
برای  تکلیف،  تعیین  از  نهایت پس  در  و  اعزام شوند 

ساماندهی فرد مورد نظر اقدام شود.
مسوول  پاسخگویی  عدم  به  توجه  با  نوشت:  پی 
اجراییات شهرداری، به قانون )الزم االجرای( شهرداری 
ها مراجعه و در فصل ۵۵ که احصای وظایف شهرداری 

هاست، چنین آمده است:
بند-6 اجرای تبصره 1 ماده 8 قانون تعلیمات اجباری 

و تأسیس مؤسسات بهداشتی و تعاونی و
و  یتیمان"  پرورشگاه  و  "نوانخانه  مانند  فرهنگی 
و  شیرخوارگاه  و  ساریه  امراض  درمانگاه بیمارستان 
تیمارستان و کتابخانه و کالسهای اکابر و کودکستان 

و باغ کودکان و امثال آن.
ماده-1۵ جلوگیری از شیوع امراض ساریه انسانی و 
حیوانی و اعالم این گونه بیماری ها بهوزارت بهداری 
و دامپزشکی و شهرداری های مجاور هنگام بروز آنها 
و "دور نگاه داشتن بیماران مبتال به امراض ساریه" و 
معالجه و دفع حیواناتی که مبتال به امراض ساریه بوده 

و یا در شهر بالصاحب و مضر هستند.

       گروه شهر

فارس: معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد کشور در کرمان در حاشیه انعقاد تفاهم نامه کمیته امداد و سازمان بسیج سازندگی 
برای ایجاد 2 هزار و ۹00 شغل مددجویان کمیته امداد استان کرمان اظهار داشت: در گام اول انقالب بر اساس مطالعه وسیعی که 
در سال ۹7 انجام شد، ایران از میانگین 20 کشور برتر دنیا در 3۵0 شاخص باالتر بود.. وی با بیان اینکه تاکنون 700 هزار خانواده از 
مددجویان کمیته امداد توسط این نهاد خودکفا شده اند، گفت: با خودکفایی این تعداد خانوار ساالنه سه هزار میلیارد تومان از منابع 

آزاد شده است که بر این اساس کارآفرینی محرومان باری از دوش کشور بر می دارد.

خودکفایی ۷۰۰ هزار خانواده مددجوی کمیته امداد در کشور خبــر
اکثر نوزادان 

سرراهی
 معتاد هستند

فردای کرمان: مدیرکل بهزیستی استان کرمان گفت: شیوع اعتیاد در بین دختران به شدت در 
حال افزایش است و اکثریت نوزادان سرراهی که به پروشگاه برده می شوند نیز اعتیاد دارند، وی از 
جمع آوری 386 معتاد متجاهر در ایام کرونایی خبر داد  و گفت: همه مبتال به کرونا بودند. وی عنوان 
کرد:  ابتدا، همه برای ساماندهی این معتادان پای کار آمدند اما وقتی جمع آوری و به مراکز نگهداری 
منتقل شدند، بهزیستی تنها ماند با این وجود، کار را ادامه دادند و اکنون یک هزار و 200 معتاد متجاهر 

درمان شده در مراکز بهزیستی نگه داری می شوند که نگران ترخیص آن ها هستند. 

در جریان گزارش رسیدگی به افراد بی خانمان رها شده در سطح شهر؛

بالتکلیفِی بی خانمان ها
 فرآیند واگذاری کودکان بهزیستی آسان شد

مدیرکل بهزیستی استان کرمان، در پاسخ به انتقادی 
سرپرستی  که  خانواده هایی  برخی  اینکه  بر  مبنی 
می گیرند،  برعهده  را  بهزیستی  مراکز  از  کودکانی 
و  اشیا  از  بسیاری  نه تنها  کودکان،  این  که  می گویند 
بلکه حتی درست حرف زدن  را نمی شناسند،  وسایل 
را نمی دانند و انگار از یک غار تاریک به جامعه آمده اند؛ 
گفت: »اینکه ما اصرار بر واگذاری کودکان به خانواده ها 
حتی  مرکزی،  هیچ  که  است  دلیل  همین  به  داریم 
بهترین مرکز ما به اندازه ی خانواده بر پرورش کودکان 
تاثیر ندارد و حضور کودک در خانواده ای مشکل دار، از 
حضورش در بهترین مرکز ما بهتر است چون ما به عنوان 

مثال، بیست بچه را با سه مددکار مراقبت می کنیم«.
عباس صادق زاده، افزود: »خاصیت زندگی در این مراکز 
جایگزین  را  خانواده  شبه  مراکز  ما  تازه  است.  همین 
مراکز اردوگاهی کردیم ولی همچنان مشکالتی وجود 

دارد«.
مثل  مراکزی  هنوز  کرمان  در  اینکه  بیان  با  وی 
حال  در  سنتی  روش های  با  که  داریم  را  دیلمقانی 
مدیریت و نگهداری 1۵0 بچه هستند، ادامه داد: »اما 
خانه های  در  که  دارد  بچه   200 صنعتی،  پرورشگاه 

جداجدا هستند«.
به  کودکان  واگذاری  فرآیند  »ما  کرد:  اظهار  وی 
در  کودک   1300 کردیم.  تسهیل  را  خانواده ها 
با  مراکز داشتیم که در مدت یکی، دو سال گذشته، 
واگذاری های صورت گرفته، به ۹00 نفر رسیده است«.

مدیرکل بهزیستی استان کرمان گفت: »اما در کرمان 
وقتی می خواهند کودکی را به سرپرستی بگیرند، دنبال 
نوزاد و دختر هستند. در این شرایط، من بچه ی ده ساله 
را چه کار کنم؟ با وجود این شرایط، ما تعداد زیادی از 

بچه های شش سال به باال را واگذار کرده ایم«.
وی افزود: »کسانی که فرزند از مراکز ما می برند، اگر 
سه  حداقل  مادر  بود،  داده  بچه  خودشان  به  خداوند 
و زحمت  باید شبانه روزی تالش می کرد  را  اول  سال 
می کشید. االن وقتی کودکی از ما می گیرند اگر همان 
نتیجه خواهد  بگذارند، قطعا  برایش وقت  را  سه سال 

داد«.
بسیار  کار  کودک  تربیت  اینکه  بیان  با  صادق زاده 
مراکز  از  فرزند  کسانی  که  کرد  تاکید  است،  سختی 
بهزیستی می برند، با مشکالتی مواجه خواهند بود اما 
به جای خسته شدن، بهتر است که برای رفع آن تالش 

کنند. 

    خبر

باالخره رویاي جوانان محله ي شهیدآباد)بدرآباد سابق( پس از 
سال ها به حقیقت پیوست و با تصمیم مسئوالن سیرجاني براي 
ساخت سالن ورزشي در این محله انتظار اهالي و علي الخصوص 
بارها  بدرآباد  ي  محله  اهالي  رسید.  پایان  به  محل  این  جوانان 
ورزشي  امکانات  که  بودند  کرده  گوشزد  سیرجاني  مسئوالن  به 
ندارند و جوانان بدرآبادي از حق داشتن تفریحات سالم محروم 
هستند اما درخواستشان عملي نشده بود. این بار با نظر مساعد 
هاي  پیگیري  با  نیز  و  سیرجان  شهردار  نیا  سروش  رضا  دکتر 
اتفاق  این  سیرجان  شهر  پنجم  اسالمي  شوراي  اعضاي  مجدانه 
احداث  کلنگ  ماه  مهر   19 شنبه  روز  عصر  و  افتاد  خوشایند 
زمین  به  سابق(  )بدرآباد  شهیدآباد  ي  محله  ورزشي  مجموعه 

زده شد.
سیرجان  مردم  نماینده  پور  حسن  شهباز  حضور  با  مراسم  این 
حسیني  سیدمحمود  اسالمي،  شوراي  مجلس  در  بردسیر  و 
بهاءالدیني  سهراب  شهردار،  نیا  سروش  رضا  دکتر  جمعه،  امام 
شوراي  اعضاي  سیرجان،  شهرستان  ویژه  فرمانداري  سرپرست 
سازمان  مدیران  شهرداري،  ي  مجموعه  معاونان  شهر،  اسالمي 

هاي عامل شهرداري، شهرداران مناطق، مسئوالن شهرستان و 
اهالي شریف و نجیب محله ي شهیدآباد)بدرآباد( برگزار شد.

دکتر رضا سروش نیا شهردار سیرجان آغاز ساخت مجموعه ي 
ورزشي محله ي شهیدآباد )بدرآباد سابق( را تالشي در راستاي 
اجتماعي، توسعه،  انجام مسئولیت هاي  و  به شهروندان  خدمت 

عمران و آباداني و پویایي شهر سیرجان دانست. 
در  شهروندان  به  خدمت  گفت:  سخناني  طي  نیز  زینلي  ابوذر 
عملیات  آغاز  و  زني  کلنگ  است.  پنجم  شوراي  کار  راستاي 
ساخت مجموعه ي ورزشي بدرآباد هم در همین خصوص انجام 

گرفته است. 
زینلي ادامه داد: این اقدام نزدیک به انتخابات صورت نگرفته که 
براي جذب آراء مردم باشد و در آستانه ي انتخابات کاري انجام 
دهیم بلکه این کار را جزو وظایف شوراي شهر دانستیم و برخود 
الزم مي دانیم در جهت خواسته هاي بجاي شهروندان اقداماتي 

که رضایت شهروندان را به همراه داشته باشد، انجام دهیم. 
براي این مجموعه ي ورزشي زمیني به مساحت 2500 متر مربع- 
در  بیگي-  بهرام  اکبر  علي  متولي  و  فاطمه  کربالیي  ي  موقوفه 

روبروي  سینا،  ابن  بلوار  انتهاي  حاشیه 
است.  شده  گرفته  نظر  در   CNG جایگاه 
زیر بناي این مجموعه 1700 متر مربع پیش 
شهرداري  توسط  است  قرار  و  شده  بیني 

سیرجان این بناي ورزشي ساخته شود.
ي  محله  جوانان  از  یکي  است  گفتني 
نمایندگي  به  سابق(  )بدرآباد  شهیدآباد 
گل  هاي  شاخه  اهداي  با  محله  اهالي  از 
زحمات  از  مراسم،  در  حاضر  مسئوالن  به 
آنها در رفع مشکل جوانان  اندیشي  و هم 
این محله از شهر و اهمیت دادن به ایجاد 
ي  منطقه  جوانان  در  نشاط  و  شور  روحیه 

بدرآباد تقدیر و تشکر نمود. 
این منطقه  از کلیه مردم  نمایندگي  به  وي 
از مسئوالن خواهش کرد در جهت سریعتر 

از  انجام شدن کار و پیشرفت فیزیکي این ورزشگاه اقدام الزم 
سوي مسئوالن صورت گیرد. 

سریعتر  هرچه  تا  داد  مساعدت  قول  نیز  سیرجان  شهردار 
ورزشي،  مجموعه ي  این  اجراي  و  مراحل ساخت  پیشبرد  براي 

پیمانکار ساخت جذب شود و کار شروع شود.

باپیگیري هاي شهرداري و شوراي شهر سیرجان؛

شهیدآباد صاحب مجموعه ی ورزشی می شود

ل (
 او

ت 
نوب

 ( 
بز

ی س
ضا

و ف
ظر 

 من
ما،

سی
ن 

زما
سا

صه 
ناق

د م
دی

تج

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 1399/07/23 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 12:00 روز دوشنبه تاریخ 1399/08/05
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت 12:00 روز پنج شنبه  تاریخ 1399/08/15

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 09:00 روز یکشنبه  تاریخ 1399/08/18 
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

فراخوان تجديد مناقصه عمومی يک مرحله ای 
 عمليات 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 5 4 9 0 0 0 0 0 6
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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 1399/07/23 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 12:00 روز دوشنبه تاریخ 1399/08/05
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت 12:00 روز پنج شنبه  تاریخ 1399/08/15

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 10:00 روز یکشنبه  تاریخ 1399/08/18 
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

فراخوان مزايـــده عمومــــی يک مرحله ای 
 اجـــاره بيلبـــوردهای تبليغاتـــی

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

شماره  به  تبلیغاتــــی(  بیلبـــوردهای  اجـــاره  مختصر:  )شرح  خدمات 

2099090549000001 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجانمدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان
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9  دکتر رشیدی مدیرکل دامپزشکی استان کرمان گفت:تخصـیص سـهمیه نهاده هاي طیور و مجوز جوجه ریزي بر اساس تاییـد تخلیه 
گواهی بهداشتی حمل قرنطینه اي صورت خواهد پذیرفت. وی بیان داشت: تخصیص نهاده هاي خوراک طیور  شامل ذرت ، کنجاله و ... 
در سامانه بازارگاه براساس گواهی هاي بهداشتی حمل داراي تایید تخلیه براي جوجه یکروزه و مرغ آماده کشـتار که داراي تایید تخلیه 
در کشـتارگاه باشند، صورت خواهد پذیرفت. وی ادامه داد: الزم است کلیه واحـد هاي پرورش طیور پس از اتمام دوره پرورش نسبت به 
تایید تخلیه گواهی هاي بهداشتی حمل مرغ کشتاری  به مقصد کشتارگاه و نیز جوجه یک روزه خود اقدام نمایند تا مشـکلی درتولید 

واحد ها در دوره آتی رخ ندهد.

تخصـیص سـهمیه نهاده هاي طیور و مجوز جوجه ریزي خبــر

الزامات  نکاتی در خصوص  در مقاله هفته گذشته 
حیوان  نگهداری  به  راجع  تصمیم گیری  از  قبل 
خانگی ذکر شد. اینک با فرض تصمیم به نگهداری، 
باید دید که چه حیوانی مناسب شماست؟ معموال 
و  عشق  مرغ  و  قناری  قبیل  پرندگان-از  جز  به 
است.  گربه  یا  و  گزینه ها، سگ  رایج ترین  طوطی- 
به مواردی  از آن ها مستلزم توجه  انتخاب هرکدام 
ست که رعایت آن ها قبل از اقدام، باعث پیشگیری 

از دردسرها و مشکالت بعدی خواهد بود.
انتخاب بین سگ و گربه می تواند مشکل باشد و تا حدود 
بسیار زیادی بستگی به شخصیت و خلق و خوی شخص 
نگهدارنده دارد. با اینکه همه حیوانات نیاز به عشق، توجه، 
نظافت و معاینه های دامپزشکی دارند اما به طور خالصه 
سگ ها نیاز بیشتری به مراقبت و زمان و پول دارند ولی 
از سوی دیگر گربه ها  ترند.  اجتماعی  ها  به گربه  نسبت 
و  کمتر  آنها  نگهداری  هزینه ی  مرتب ترند،  و  مستقل تر 
مراقبت از آنها راحت تر است. البته محل زندگی شما هم 
می تواند محدودیت هایی برای شما در مورد نوع و اندازه ی 
حیوان خانگی مورد نظرتان ایجاد کند. به طور مثال اگر 
شما در آپارتمانی زندگی می کنید که نگه داشتن سگ در 
آن مجاز نیست، قانون شکنی نکنید که بعد از آن بخواهید 

حیوان بیچاره را به پناهگاه برگردانید.
برخی جنبه های منفی مربوط به سگ

سگ ها میخواهند در تمام جنبه های زندگی شما حضور 
داشته باشند. آنها نیاز به مراقبت بیشتر دارند. اگر شما  
دیر وقت از محل کار خود به خانه برمی گردید، سگ تان 
نیاز به کسی دارد که او را راه ببرد، حتی در شرایط بد 
آنها  دارند. همچنین  پیاده روی  به  نیاز  آنها  و هوایی  آب 
طول  تمام  او  دارند.  شما  با  وقت  کردن  صرف  به  نیاز 
روز را منتظر می ماند تا شما از سر کار برگردید و باقی 
وقت تان را با او بگذرانید. اما شاید بازی با سگ ها کمی 
طاقت فرسا باشد، به خصوص اگر سگ شما یک توله باشد. 
هر چه سگ بزرگتر باشد، میزان غذای مصرفی او بیشتر و 
هزینه ی او هم به مراتب بیشتر میشود. همچنین او نیاز به 
نظافت های دوره ای و استحمام نیز دارد. اگر از پس نظافت 
آن بر نمی آیید، باید آن را به عهده ی افراد حرفه ای در این 
کار بسپارید، زیرا بر خالف گربه ها، سگ ها میلی به تمیز 

کردن خود ندارند.
هنگامی که برای تعطیالت می خواهید به مسافرت بروید 
یا هنگامی که ماموریت کاری برای تان پیش آمد، که باید 
سگ تان را تنها بگذارید، باید قبل از سفرتان شخصی را 
برای نگهداری موقت از او پیدا کنید.اگر شخص مناسب و 
کار بلدی را پیدا نکردید، باید او را به پانسیون ها بسپارید 

که تا زمان برگشت شما سگ تان احساس تنهایی نکند.

برخالف گربه ها که به شکل غریزی ادرار و مدفوع کردن 
را داخل خاک انجام میدهند، سگ ها به این منظور نیاز به 
آموزش دارند تا در جایی مشخص این کار را انجام دهند.

 جنبه های منفی مربوط به گربه
گربه ها آالرم سارق خوبی نیستند و در ترساندن مزاحم ها 
هیچ نقشی نمی توانند داشته باشند. آنها هم مانند سگ ها 
نیاز به نظافت دارند. کوتاه کردن ناخن ها و مسواک زدن به 
صورت دوره ای و ... .هر چند که آنها با توجه کمتر بیرون از 
خانه رفتن شان نیازی به استحمام ندارند اما هر چند وقت 
یکبار )با فواصل زیاد( مورد نیاز است. بستر او نیز هر هفته 

یا حداکثر هر دو هفته یکبار نیاز به نظافت دارد.
استقالل گربه ها بسیار معروف است. چون آنها میل زیادی 
به خشنودسازی صاحب شان ندارند. آنها هنگامی به شما 

نزدیک می شوند که نیاز به محبت و نوازش شما دارند.
از آنجا که گربه ها مستقل ترند، گرچه دل شان برای تان 
را  طوالنی تری  زمان  مدت  می توانند  اما  می شود  تنگ 
تنهایی سپری کنند. به طور مثال اگر شما برای چند روزی 
می خواهید به مسافرت بروید، فقط کافی ست کسی باشد 

که روزی دو بار به او سر بزند و او را تغذیه کند. همین!
وقتی شما به خانه باز می گردید، و از خستگی می خواهید 
استراحت کنید و بخوابید، گربه ی شما هم احتماال بدش 
نمی آید که در کنار شما چرتی بزند. گربه ها هم به وقتی 
برای بازی نیاز دارند. آنها همواره در حال پریدن و دویدن 

هستند.
و در نهایت، گربه ها از ماشین متنفرند، اما حمل و نقل 
آنها بسیار راحت تر از سگ هاست. همین مسأله یک فاکتور 
مهم برای انتخاب بین سگ و گربه است. طبیعتا کسی که 

دایم در حال سفر می باشد، گربه برای او بهتر است.
به این سواالت و پاسخ آنها دقت کنید:

-خانواده شما چه میخواهد؟
خانواده  تصمیم  با  همرا  باید  گربه  و  بین سگ  انتخاب 

باشد.
-آیا کودک زیر 7سال در خانه دارید؟

کارشناسان میگویند قبل از گرفتن یک سگ، کودکان 
باید بین 7 الی ۹ ساله باشند. گاهی اوقات تحمل کودکان 
برای سگ ها سخت شده و ممکن است به طور تصادفی در 

طول بازی به آنها صدمه بزنند.
-به نظافت چقدر اهمیت می دهید؟

زندگی با یک حیوان خانگی همواره دغدغه ی نظافت را به 
همراه دارد. به خصوص اگر پای سگ یا گربه ای در میان 
باشد، دغدغه ی اصلی موهای آنها می شود. به طور کلی 
ریزش مو برای همه ی سگ ها و گربه هاست ولی بعضی از 
سگ ها و گربه ها ریزش موی کمتری نسبت به بقیه دارند، 
اما در این زمینه سگ ها به رسیدگی بیشتری نیاز دارند، 

حتی اگر تربیت شده باشند.
                                             دکترای دامپزشکی*

مالحظاتی پیرامون انتخاب حیوان خانگی مناسب

کـدام حیـوان خـانگی؟ 
       سینا محمودآبادی*

به گزارش روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان کرمان اعالم کرد: در راستای تحقق رهنمود 
جهش تولید در سالجاری میزان یک میلیون و دویست و پنجاه هزار دز واکسن نیوکاسل برای 
واکسیناسیون رایگان طیور بومی سراسر استان تهیه و عملیات مایه کوبی طیور بومی آغاز شده است.

وی هدف اجرای این طرح را افزایش سطح ایمنی طیور بومی و کمک به معیشت روستاییان و نیز 
کاهش و کنترل خطرات انتقال بیماری به واحدهای صنعتی و حفاظت از سرمایه های این مزارع و 

تولید کنندگان گوشت و تخم مرغ این استان اعالم کرد.   

اجرای طرح 
واکسیناسیون
  طیور بومی

دکتــر سعدالـه صمدی )عضو انجمن جراحان پالستيک و زيبايـی ايران(
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 ،بلــوار جمهوری ، بعد ار سه راه هوا نیـــروز، برج اول ، طبقه 7 ، واحد 1 
0 9 1 3 1 4 1 0 1 2 9   - 3 2 6 5 8 3 1 6 تلفــن: 

جوشکـاری سیــار
َفنس ِکشی- تعمیر در و پنجره - اجرای سایه بان و...

09135320842-09132794372

شرکت آهن ماشین توان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 1098 و شناسه ملی 10101759079 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/05/02 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 

شعبه شرکت در شهرستان شیراز به نشانی بخش مرکزی، شهر شیراز، محله هفت تنان، بلوار دلگشا، بلوار 
بوستان پالک 0 طبقه همکف ساختمان آهن ماشین توان کد پستی 7146797343 به مدیریت آقای شاپور 

ملک زاده به شماره ملی 2298909865 ایجاد گردید.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان )شناسه آگهی: 1013662(

آگهی تغییرات شرکت آهن ماشین توان 

شرکت فرداد گهر سمنگان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 4011 و شناسه ملی 14005684923 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1399/05/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
الف- اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: خانم خاطره پورگهردی شماره 
ملی  شماره  ملکی  شهاب  آقای   3071982143 ملی  شماره  گهردی  پور  سارا  خانم   3060117306 ملی 

0010802185 آقای سید شهاب یوسفی شماره ملی 2161825674 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان )شناسه آگهی: 1013688(

آگهی تغییرات شرکت فرداد گهر سمنگان
شرکت فجر گستر سیرجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 3088 و شناسه ملی 
14000159452 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/04/18 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : تعداد اعضاء هیأت مدیره از 4 نفر به 3 نفر کاهش یافت و 

ماده 31 اساسنامه بدین شرح اصالح گردید
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان )شناسه آگهی: 1017529(

آگهی تغییرات شرکت فجر گستر سیرجان 

 4011 ثبت  شماره  به  محدود  مسئولیت  با  شرکت  سمنگان  گهر  فرداد  شرکت 
مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   14005684923 ملی  شناسه  و 
1399/05/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : الف-تعیین سمت مدیران : خانم سارا پور 
گهردی شماره ملی 3071982143 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره خانم 
خاطره پورگهردی شماره ملی 3060117306 به سمت رئیس هیئت مدیره آقای 
سید شهاب یوسفی شماره ملی 2161825674 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره 
آقای شهاب ملکی شماره ملی 0010802185 به سمت عضو هیئت مدیره ب-کلیه 
اسنادواوراق بهادار وتعهد آور شرکت از قبیل )چک –سفته – بروات ( وهمچنین 
قراردادها با امضاء مشترک مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره وسایر نامه های اداری 

با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان )شناسه آگهی: 1013663(

آگهی تغییرات شرکت فرداد گهر سمنگان
آقای محمدیار احمدی قرائی  با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 153 سیرجان مدعی است که سند مالکیت سه دانگ 

مشاع از شش دانگ پالک 563 فرعی از  4739 اصلی واقع در بخش 36 کرمان بنام آقای محمدیار احمدی قرائی 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.  733  م الف    تاریخ انتشار: روز چهارشنبه 1399/07/23

محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت

آقای محمد خدادوست  با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 210 سیرجان مدعی است که سند مالکیت سه دانگ مشاع از 

شش دانگ پالک 2297 فرعی از  6518 اصلی واقع در بخش 37 کرمان بنام آقای محمد  خدا دوست 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.  776  م الف    تاریخ انتشار: روز چهارشنبه 1399/07/23

محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت

قالــی محلــی 
دستبـاف سیرجانی
شما را خریـداریم.

0 9 9 1 7 6 6 5 9 6 9

از یک نیروی خانم مجرد بصورت 
نیمه وقت برای کار در آشپزخانه 

)حقوق ماهیانه یک میلیون تومان( 
دعوت به عمل می آید.
0933  202  1313

از یک شاگرد آقا برای 
کار در سیم پیچی 

دعوت به عمل می آید.
0913  947  8479

امتیاز مسکن ملی 
به فروش می رسد.

0913  178  7893

بیماری های مشترک بین انسان و حیوان
هفته نامه سالمت: ترجمه مریم سادات کاظمی: »بیماری های مشترک انسان و 
حیوان« گروهی از بیماری های عفونی هستند که به طور طبیعی از حیوان به انسان 
منتقل می شوند. مهم ترین خطر انتقال از طریق تماس مستقیم یا غیرمستقیم با 
حیوان، فرآورده ها )گوشت، شیر، تخم مرغ و ...( و محیط زندگی آنها وجود دارد.

مهم ترین بیماری های مشترک بین انسان و حیوان:
تب مالت: از طریق شیر گاو- گوسفند- بز مبتال به بروسلوز به انسان 

منتقل می شود
آنفلوانزای پرندگان: از طریق تماس مستقیم با حیوان یا محیط آلوده 

ایجاد می شود
تب های خونریزی دهنده: تب خونریزی دهنده نوعی بیماری حاد ناشی 
از ویروس های مختلف است که از طریق پشه ها یا حیوانات دیگر به انسان 

منتقل می شود
 تب کریمه کنگو: ویروس عموما از طریق کنه ناقل یا تماس با خون و 

بافت بدن دام های آلوده به انسان منتقل می شود
 هاری: از طریق گزش یا تماس بزاق حیوان مبتال اغلب سگ سانان و 

جوندگان- به انسان منتقل می شود
 توکسوپالسموز: مهم ترین ناقل بیماری توکسوپالسموز به انسان گربه 
است که این بیماری برای خانم های باردار بسیار خطرناک خواهد بود. گرچه 
معموال عالئم ابتالی انسانی خفیف و جزیی است اما در مورد خانم های 
باردار می تواند با تب، سردرد، درد گلو، دردهای عضالنی و ... همراه باشد. 
متاسفانه بیماری برای جنین خطر آفرین است و معموال منجر به سقط می 
شود. کودکان آسیب پذیرترین افراد در مورد بیماری های مشترک انسان و 
حیوان هستند زیرا سیستم ایمنی بدن آنها هنوز کامل نشده است. همچنین 
معموال کودکان مدت طوالنی تری با حیوانات خانگی تماس دارند و بدون 
توجه دست را به دهان می برند. ضعف سیستم ایمنی سالمندان نیز می 
تواند عامل مهمی در ابتالی آنها به این بیماری ها باشد اما برای این که 
احتمال انتقال بیماری از حیوان به انسان کاهش یابد، الزم است چند نکته 

مهم مورد توجه باشد:
* پرهیز از کشیدن صورت روی بدن حیوان و شستشوی دست ها بالفاصله 
پس از نوازش حیوان و اجتناب از دست زدن به حیوانات ولگرد و غیر خانگی

* استفاده از لباس و دستکش مناسب در صورت ذبح دام )تب کریمه 
کنگو(

* جوشاندن شیر و مصرف نکردن فرآورده های لبنی غیر پاستوریزه )تب 
مالت(

* در صورت نیش پشه یا دیگر حشرات، شستشوی محل با آب و صابون
در صورتی که حیوان خانگی در منزل نگهداری می کنید، عالوه بر نکات 

ذکر شده چند توصیه دیگر را نیز جدی بگیرید:
*  از کردن مرتب پنجره ها برای جلوگیری از انتقال آلودگی های تنفسی

*  ممانعت از حضور حیوان در آشپزخانه و هنگام طبخ غذا
*  اجتناب از لمس حیوان هنگام صرف غذا

*  کنترل سالمت حیوان )یک بار در ماه از 2 تا 8 ماهگی، یک بار در سال 
پس از 8 ماهگی(

    دانستنی های علمی
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مبتال   1۹ کووید  بیماری  به  جهان  سراسر  در  نفر  میلیون ها  امروز  به  تا 
شده اند، واکسن کرونا و اخبار آن در سراسر جهان امید هایی را زنده کرده 
پیام طبرسی، رئیس بخش  اثر واکسن کرونا چقدر است؟ دکتر  اما  است، 
است؛   گفته  رابطه  دراین  دانشوری  مسیح  بیمارستان  عفونی  بیماری های 
نمی توان برای کنترل اپیدمی منتظر واکسن ماند! وی با توجه به این موضوع 
نمی توان  ندارد و روی واکسن هم  دارو  و  که کرونا در حال حاضر درمان 

حساب کرد تنها راه چاره را پیشگیری دانست.
در  نیز  بهشتی،  شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس  زالی  علیرضا  دکتر 
تشریح وضعیت قرمز جامعه ایران، گفت: وضعیت قرمز به معنای آن است 
که ویروس به طور کامال فعاالنه در محیط اطراف ما در حال چرخش است. 
بر حساسیت زدایی مردم شاهد کم  افزود: در پیک سوم کرونا عالوه  وی 
رنگ تر شدن همراهی و حضور برخی از دستگاه ها و سازمان ها نیز هستیم.

زالی در رابطه با اعمال جریمه برای افرادی که رعایت نمی کنند بر اهمیت 
قوه قهریه از این طریق تاکید کرد و افزود: براساس این قانون درخصوص 
توجه  ها  شیوه نامه  رعایت  به  و  می کنند  بازی  مردم  جان  با  که  افرادی 
نمی کنند در مرحله اول جریمه نقدی، در مرحله بعدی محرومیت اجتماعی 

و در مرحله سوم مجازات و جریمه های بیشتری باید اعمال شود.
هفت بخش فعال و ظرفیت تکمیل 

پزشکی سیرجان  علوم  دانشکده  درمان  معاون  دکتر غالمرضا جهانشاهی 
به خبرنگار سخن تازه گفت:  در دو هفته اخیر چهار بخش جدید به بخش 
های قبلی، مخصوص درمان بیماران کووید  1۹ در دو بیمارستان غرضی 
و امام رضا علیه السالم سیرجان اضافه گردید و در حال حاضر بیمارستان 
امام رضا علیه السالم با پنج بخشARD مخصوص درمان بیماران کرونایی 
بدون در نظر گرفتن بخش آی سی یو مجهز به 110 تخت می باشد که آی 
سی یو آن با 3۵ تخت مجهز به ونتیالتور در حال تجهیز است. بیمارستان 
دکتر غرضی نیز در حال حاضر با دو بخش عادی مجهز به 66 تخت جهت 
بیماران  به  رسانی  خدمت  حال  در  آی سی یو  تخت  چهار  و  کرونا  درمان 

کووید می باشد. 
راه اندازی بیمارستان صحرایی

دکتر جهانشاهی افزود: امیدواریم که اوضاع به گونه ای نباشد که مجبور به 
استفاده از بیمارستان صحرایی باشیم اما متأسفانه با تداوم اوضاع فعلی در 
آینده ای بسیار نزدیک مجبوریم از ظرفیت بیمارستان صحرایی که با کمک 
 100 ظرفیت  با  پزشکی  علوم  دانشکده  و  گهر  گل  معدن  دریایی،  نیروی 
تخت خواب در حال تجهیز و تهیه است، استفاده کنیم .خوشبختانه در حال 
حاضر کمبود از نظر دستگاه ونتیالتور نداریم و در مورد جایگاه بیمارستان 
است.  کرونا  با  مقابله  ستاد  با  تصمیم گیری  موردنظر  زمان  در  صحرایی 

بیمارستان  تختخواب   این 100  بر  نیز عالوه  بیمارستان والیت  همچنین 
صحرایی با 32 تخت به عنوان پشتیبانی آماده درمان بیماران می باشد.

با شروع پاییز ویروس تهاجمی تر شده است
 معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی سیرجان در ادامه گزارش گفت: رفتار 
این ویروس غیر قابل پیش بینی است و از شروع فصل پاییز در سیرجان 
تابستان نوع خفیف آن را نداریم و  برابر شده است و مانند  سرایت آن ۹ 
آمار  بیشترین  و  مبتال می شوند  آن  نوع شدید  به  مبتالیان  نسبی  به طور 
پایین  سن  در  درگیری  و  است  جوانان  به  مربوط  حاضر  حال  در  بستری 

بیشتر گزارش می شود. 
وی افزود: میزان مرگ و میر ارتباط مستقیمی با تعداد بستری دارد و با این 
وضع به دلیل بیشتر شدن مبتالیان بستری قطعاً باید شاهد میزان مرگ و 

میر باالتری در چند روز آینده باشیم.
 وی خاطر نشان کرد؛ شدیدا مخالف هرگونه تجمع از هر قشر و با هر بهانه 
هستیم و صد در صد به مردم توصیه می کنم که فرزندان خود را در این 
موقعیت به مدرسه نفرستند و از رفتن به هرگونه کالس، آموزشگاه، باشگاه 

و غیره خودداری فرمایند. 
 بازارگردی و پاساژگردی را کنار بگذارند و نظر ما این است که مدارس و 
بازارها چند هفته تعطیل شوند تا شیب شیوع این بیماری کنترل شود. پیک 

سوم با شدت بیشتری نسبت به دو پیک گذشته در حال پیشروی است و 
اجرای قوه قهریه ای نسبت به ماسک نزدن توسط مردم در جامعه نیاز است 
و تجربه نشان داده است که دیگر با خواهش و تمنا از مردم نباید انتظار 
رعایت فاصله اجتماعی را داشت و معتقدم جریمه ماسک نزدن باید میلیونی 
باشد.  اما متاسفانه اعمال جریمه، برخورد و محدود و محروم کردن مردم در 
کشور هنوز اجرایی نشده است شاید جریمه یک میلیونی به جای ۵0 هزار 

تومانی به روند کاهش شیب پیک سوم کمک شایانی کند. 
عدم ابتالی مجدد به بیماری کرونا باوری غلط است 

محمد موقری پور سخنگوی ستاد مقابله با کرونای سیرجان در رابطه با 
ابتالی  از  گزارش هایی  اخیر  روزهای  در  گفت:  بیماری  این  مصونیت  عدم 
تعدادی از همشهریان برای بار دوم به بیماری کرونا را داشتیم که حدود 
3 الی 4 ماه گذشته به این بیماری مبتال شده اند و بهبود یافته اند. وی با 
اشاره به اینکه نتایج تحقیقاتی در دنیا نشان داده که بیماری کووید 1۹ در 
کسانی که برای بار دوم مبتال می شوند می تواند سخت تر باشد و عفونت 
شدیدتری را به دنبال داشته باشد، گفت: الزم به ذکر است که عدم ابتالی 
مجدد به بیماری کرونا باور غلطی است و این اشتباه نبایستی موجب شود 
تا در ماسک زدن، رعایت اصول بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی کوتاهی 

صورت گیرد.

با کمبود کادر درمان مواجهیم
علی زیدآبادی رئیس نظام پرستاری سیرجان و شهر بابک با شروع پیک سوم 
این بیماری نیز گفت: اغلب بخش های بیمارستان امام رضا و دکترغرضی درگیر 
مبارزه با این بیماری هستند. به صورتی که ۵0 درصد بیمارستان غرضی و 80 
درصد ظرفیت بیمارستان امام رضا )ع( زیر فشار درمان کووید 1۹ قرار دارد و 
به دلیل مبتال شدن کادر درمان به ویژه پرستاران با کمبود نیرو مواجه هستیم 
و مجبوریم با غیر فعال و نیمه فعال کردن برخی بخش ها مانند اطفال و روان 
از کادر درمان آنها برای بخش های کرونایی استفاده کنیم. علی ایحال اگر در 
ساعات شلوغی شهر چرخی در خیابانهای سیرجان  بزنید. در کمال ناباوری 
شاهد عدم استفاده از ماسک و عدم فاصله گیری اجتماعی در اغلب مردم جامعه 
هستیم و متاسفانه مردم دست از خیابان گردی ها و گردش در مراکز خرید بر 
نمی دارند و اعمال قانون جریمه نقدی برای افراد خاطی فقط بر روی کاغذ باقی 
مانده است و مسوولین شهری در مورد اعمال قانون صحبت و عملی ندارند. 
متاسفانه عدم وجود فروشگاه های خرید آنالین و عدم فرهنگ سازی جهت 
خرید آنالین نیز بر حضور نا به جای مردم در جامعه تاثیر گذاشته است. که 
وظیفه رسانه ها تبلیغ برای خرید آنالین و نیز انجام کارهای بانکی به صورت 

آنالین جهت کمتر شدن مراجعات به مراکز خرید و بانک ها می باشد.

کرمان نو: طبق گزارش دانشگاه علوم پزشکی کرمان در 24 ساعت گذشته 103 بیمار جدید کرونایی در بیمارستان های استان بستری 
شدند. بر این اساس تعداد کل موارد بستری دارای تست مثبت کرونا در استان به 76۹2 نفر رسید.    هم اکنون 37۵ نفر به دلیل ابتالی 
قطعی به کرونا در بیمارستان های استان بستری اند.از 103 مورد جدید بستری 47 نفر در حوزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان بستری اند. 
همچنین 4 نفر در حوزه دانشگاه علوم پزشکی بم و 12 نفر در حوزه علوم پزشکی رفسنجان هستند. 30 نفر نیز در حوزه دانشکده علوم 
پزشکی سیرجان حضور دارند.طبق این گزارش در 24 ساعت گذشته 7 نفر به دلیل ابتال به کووید1۹ در استان کرمان جان خود را از 

دست داده اند.از این 7 مورد، ۵ نفر در حوزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان بوده اند.

خبــر بستری های کرونایی استان سه رقمی شدند
 ظرفیت تخت 
بیمارستان های 

سیرجان 
 تکمیل شد

ایلنا: دکتر  جهانشاهی؛ معاون درمان دانشکده علوم پزشکی سیرجان با هشدار درباره بی توجهی 
به خطر کرونا و رعایت نکردن فاصله اجتماعی تاکید کرد: به خاطر خودتان و کسانی که دوست شان 
دارید و همه مردم عزیز دو هفته از خانه بیرون نیایید و مدارس را تعطیل کنید چون ویروس کرونا 
به کسی رحم نمی کند. رئیس بیمارستان امام رضای سیرجان گفت : یک بخش بستری کرونا  به 
۵ بخش افزایش یافته و حاال در تدارک  آماده کردن راهروها نیز هستیم ؛ کادر درمانی ما نمی تواند 
جوابگو باشند؛ واقعا مردم رعایت کنند.زید آبادی مسئول تدارکات بیمارستان هم گفت : در شرایط 

بحرانی قرار داریم و با کمبود امکانات روبرو هستیم و از خیران و مسئوالن تقاضای کمک داریم .

عرض اندام کرونا در سیرجان؛

روزهای سیاه تر از قرمز

جناب آاقی
 دکتر  مجتبی صادقیان

بخش پاریز سالها به وجود گوهری ارزشمند از جنس فرهنگ به خود 
می بالید. قطعا شخصیت عالیقدر و فعال جنابعالی هر کجای این دیار که 
مشغول خدمت گردد بی شک موجب مباهات است. قدردان تالشهای 
شما برای دیارمان ُکران هستیم و آرزوی پیشرفت های روزافزون را 

از حضرت دوست خواستاریم. 

هل خان ستوده نیا کرانی خانواده دکتر اسدا

»عبادت به جز خدمت خلق نیست«
دوست عزيز؛

جناب آاقی
 دکتر  مجتبی صادقیان

و  عمومی  روابط  مدیر  عنوان  به  شما  شایسته  و  بجا  انتصاب 
از  نشان  که  زمین  گهر  آهن  سنگ   شرکت  الملل  بین  امور 
از  و  نموده  عرض  تبریک  را  باشد  می  جنابعالی  ساالری  شایسته 
خواهانم. را  شما  بیشتر  چه  هر  بهروزی  و  پیروزی  بزرگ   خداوند 

حسین اسکندری  نسب

دوست گرامی؛

جناب آاقی
 دکتر  مجتبی صادقیان

عمومی  روابط  مدیر  عنوان  به  جنابعالی  شایسته  انتصاب 
نشان  که  زمین  گهر  آهن  سنگ   شرکت  الملل  بین  امور  و 
نموده  عرض  تبریک  را  باشد  می  شما  کاردانی  و  لیاقت  از 
دارم. مسئلت  را  روزافزونتان  توفیق  متعال  خداوند  از   و 

مهدی رعب زاده
مدریعامل شرکت همیار دهیار بخش  پارزی

سرور گرامی؛

فروش، نصب، سرویـس،شارژ گاز و لولـه کشی زیرکار

کولرهای گـازی اسپلیت
خیابان وحید - روبروی فروشگاه  افق  کوروش

4 2 3 3 8 7 8 8 -  0 9 1 6 4 4 5 8 3 3 5 نقد و اقساطفروشگاه اسپلیت صالحی 

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

ایام تعطیل و روزاهی جمعه  باز هستیمهمگی یکجا : 17/800/000 تومان

  بيش از 10 مدل انــــــــــــواع مبلمـــــــان 

   ميـــز و صندلی هــای باغــــــــی و وياليـــی

تاب های ريلکسـی و تابهای سه نفره باغی و وياليــی

ميز LCD تمام MDF به قيمـت درب کارخانــــــه

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

     معظمه صادقی نژاد

   غالمرضا جهانشاهی، معاونت درمان دانشکده علوم پزشکی   علی زیدآبادی، رئیس نظام پرستاری سیرجان و شهر بابک    محمد موقری پور، سخنگوی ستاد مقابله با کرونا
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مقوله  با  زندگی  طول  در  اکثرمان 
روبرو  ملموس  طور  به  اجاره نشینی 
پایان  تلخ  حس  مطمئنًا  و  شده ایم 
تجربه  را  ملک  اجاره  موعد  یافتن 
نفس  لحظات  که  راستی  به  و  کردیم 
با  شرایط  این  در  حال  است،  گیری 
اجاره  هزینه های  ناگهانی،  افزایش 
چندین برابر، بی شک کمرشکن خواهد 
شد از طرفی مشکالت اقتصادی و تورم 
اینکه  اما  گرفت  نادیده  نمی شود  را 
باشیم  خود  همنوعان  فکر  به  خودمان 

مقوله دیگری است.
 

نظارتی بر افزایش اجاره
 وجود ندارد

و  معمول  طور  به  خانه  کرایه  افزایش 
افزایش  اما  است  درک  قابل  منطقی 
کشیده  فلک  به  سر  و  برابری  چندین 
درک  قابل  روزها  این  در  اجاره  قیمت 

از همه مهم تر هیچ گونه نظارتی اصولی  نیست و 
اجاره بهای مسکن  افزایش  روند  بر  و همه جانبه 
دیده نمی شود، در حال حاضر وضعیت مسکن در 

شرایط بحرانی قرار دارد.
بیش  افزایش  که  می گوید  رابطه  این  در  قانون   
از 2۵ درصد اجاره بها در تهران و کالن شهرهای 
حداکثر  کوچک  شهرهای  در  و  درصد  دیگر20 

1۵ درصد.
 همه مشاورین امالک  در سراسر کشور مکلف و 
موظف به اجرای این قانون هستند و این مصوبه 
الزم االجراست اما مساله اینجاست چه که کسی 
آن  از  مهمتر  و  می کند؟  عمل  مصوبات  این  به 
چه کسی نظارت بر این مساله می کند؟ افزایش 
هیچ  و  است  کمرشکن  بها  اجاره  درصدی   ۵0
ساماندهی  و  مسکن  قیمت  افزایش  بر  سازمانی 
اجاره ها نظارت ندارد اغلب مستاجران حدود ۵0 
تا 70 درصد حقوق و درآمد خود را به اجاره بها 

اختصاص داده اند در این شرایط فعلی و با وجود 
افزایش  جامعه  بر  حاکم  که  اقتصادی  مشکالت 
دامن  بر  شده  آتشی  هم  بها  اجاره  روز  به  روز 

زندگی قشر مستاجر جامعه.
 مهاجر پذیر بودن دلیل گرانی اجاره 

صنف  رییس  قلیچ،  احمد  با  که  گفتگویی  در 
این  در  وی  داشتیم  سیرجان  امالک  مشاور 
بحث  در  من  نظر  از  کرد:  عنوان  این گونه  مورد 
همجوار  شهرهای  با  مقایسه  در  مسکن  گرانی 
متعددی  دالیل  که  هستیم  گرانی  سرآمد  ما 
که  است  این مشکل شده  آمدن  وجود  به  باعث 
می توان اول از مهاجرپذیر بودن سیرجان نام برد 
تمام  از  اقتصادی  و  تجاری  مسائل  دلیل  به  که 
و  آورده اند  این شهر هجوم  به  شهرهای همجوار 
نمی کنند، شما  مربوطه  هم رسیدگی  مسوولین 
که  می بینید  نگاه  کنید  که  شهر  حاشیه های  به 
شده  انجام  زیادی  غیرمجاز  سازهای  و  ساخت 
در  معادن  وجود  می توان  را  دیگر  دلیل  است. 

نزدیک  اینکه  به  توجه  با  که  دانست  سیرجان 
به 4000 نیروی مشغول به کار در معدن وجود 
هستند  مستاجر  آن  نیروی  نصف  حدود  و  دارد 
رجوع  ما  دفاتر  به  روزانه  اجاره  و  رهن  برای  و 
دلیل  عمده ترین  و  دلیل  مهم ترین  می کنند 
در  دولت  طریق  از  نظارت  عدم  می توان  هم  را 
رییس  عنوان  به  بنده  چون  دانست  مساله  این 
کمیسیون امالک اختیاری در بحث گرانی اجاره 
ندارم  ندارم در واقع قدرت اجرایی  بهای مسکن 
و دولت باید در این قضیه ورود کند و عرضه را 
باال ببرد بنده در سیرجان به آقای فرماندار جناب 
شهرستان  نظارت  کمیسیون  اعضای  و  نماینده 
صورت  این  به  دادم  ارائه  راهکار  یک  سیرجان 
که ما به کل مردم و دفاتر امالک اعالم کنیم که 
با برگ کارشناسی اجاره بدهید  باید  ملک تان را 
و حق ندارید بیشتر از آن قیمتی که کارشناسان 
تعیین کردند اجاره بدهید اگر با قیمت بیشتری 
اجاره دادند، اداره دارایی برای ملک شان مالیات 

اعضا اعالم  به  بنده  بیشتری در نظر می گیرد و 
دادگستری  کارشناسی  برگ  بدون  که  می کنم 

حق انجام دادن هیچ قراردادی را ندارند. 
نظارت  کمیسیون  در  هنوز  بنده  طرح  اما   
هیچ  و  می خورد  خاک  سیرجان  شهرستان 
که  هم  دیگر  دلیل  و  است  نشده  انجام  کاری 
در این بحث وجود می آید وجود خانه های خالی 
است بنده باز پیشنهاد دادم که ما به یک بانک 
بانکی  همچین  اگر  و  داریم  احتیاج  اطالعاتی 
بتوانیم  ما  که  ندادند  ارجاع  ما  به  دارد  وجود 
دارم  اطالع  بنده  باشیم  هم  مشکل  این  پیگیر 
دارند  افرادی هستند که 34 خانه  در سیرجان 
که 32 تا آن خالی است و دو تای آن را اجاره 
 ۵0 به  نزدیک  افرادی  اینکه هستند  یا  و  دارند 
عدد آپارتمان دارد و هر ۵0 تای آن خالی است 
نگه  را  آن  افزوده  ارزش  رفتن  باال  برای  فقط  و 
داشتند  می توان عدم واگذاری  انفرادی زمین را 
هم یک دلیل دانست  حدود 1۵ سال است که 
بنیاد مسکن به هیچ یک از افراد واجد الشرایط 
زمین واگذار نکرده است حدود 2۵00 زمین بایر 
خام در شهرک های اطراف سیرجان وجود دارد 
اما در حال حاضر هیچ واگذاری ای انجام نشده 
بها خانه است که  است مورد دیگر تعیین اجاره 
بر عهده خود صاحب خانه است و ما هیچ قدرت 
صاحبخانه  برای  بخواهیم  که  نداریم  اجرایی 
اعمال  بر  نظارت  ما  وظیفه  کنیم  تعیین  قیمت 
اما دولت می تواند ورود کند  اعضای صنف است 
و قیمت کارشناسی تعیین کند در شهرهای یزد 
در  اگر  و  اجراست  حال  در  طرح  این  بروجرد  و 
سیرجان این طرح اجرا نشود وضعیت مسکن روز 

به روز بدتر می شود 
بیشتر  نصف  که  مشکالتی  و  ماندیم  ما  هم  باز 
هستند  گریبان  به  دست  آن  با  جامعه  مردم 
یکدیگر  گردن  را  مشکالت  که  مسئوالنی  و 
این  جوابگوی  است  قرار  کسی  چه  اندازد  می 
توجیح  و  دلیل  است  قرار  کی  تا  باشد  مشکالت 
کاری  لطفا  نیست  خوب  مردم مان  حال  بشنویم 

بکنید.

گزارشی از افزایش افسارگسیخته اجاره بها در سیرجان؛ 

ما خانه بدوشان  

تسنیم: معاون استاندار کرمان گفت: در نامگذاری خیابان ها، میادین و مکان های جدیداالحداث از نام حاج قاسم استفاده شده 
و از تغییر نام اماکن خودداری شود. بصیری در جلسه کمیته شهرستانی ستاد برنامه های ترویج مکتب شهید سپهبد قاسم 
سلیمانی اظهار داشت:کمیته شهرستانی از کمیته های فعال و مهم ستاد ترویج مکتب شهید سلیمانی است. وی با بیان اینکه 
ستادهای شهرستانی تشکیل شده و فرمانداران موظف هستند با همکاری سایر نهادها برنامه های خود را در هر منطقه اعالم 

کنند افزود: بعضی از شهرستان ها برنامه های خود را اعالم کردند اما جمع بندی نشده است.

نام سردار دلها در نامگذاری خیابان ها، میادین و مکان های جدیداالحداث خبــر
جلسه کارگروه ساماندهی میدان تره و بار شهرستان سیرجان با موضوع بررسي و ساماندهي 
وضعیت میدان میوه و تره بار با حضور سرپرست فرمانداری،دادستان،رییس اداره صمت 
وسایر اعضا  ستاد برگزار شد. بر اساس مصوبات این جلسه مقرر شد؛میدان میوه و تره بار 
تا پایان آذر ماه به محل جدید خود به بولوار خلیج فارس منتقل شود و همچنین اتحادیه 
نسبت به جمع آوری دالالن و واسطه ها از میدان میوه و تره بار با هدف ایجاد نظم و کاهش 

قیمت ها در مدت زمان 10 روز اقدام نماید.

 میدان تره و بار 
ساماندهی 

می شود

بر خود الزم می دانيم از حمايت، مساعدت و همکاری سروران بزرگــوار 
حسن  شهباز  جناب  معظم(،  جمعه  )امام  حسینی  محمود  سید  المسلمین  و  االسالم  حجت 
بهاالدینی  سهراب  جناب  اسالمی(،  شورای  مجلس  در  بردسیر  و  سیرجان  مردم  )نماینده  پور 
)فرماندار محترم(، سر کار خانم دکتر مهتاب حسینی )ریاست محترم اداره بهزیستی سیرجان 
و  پرسنل زحمتکش بهزیستی(، جناب مهندس علی عباسلو )مدیر عامل شرکت جهان فوالد(، 
سردار  فوالد(،  جهان  شرکت  عمومی  روابط  و  دفتر  رئیس  میرمحمدی)  مسعود  مهندس  جناب 
علی اکبر پوریانی )مدیرعامل شرکت گهر زمین(، جناب مهندس جمشید مالرحمان )مدیرعامل 
معدن گل گهر(،جناب مهندس محمد محیاپور) مدیرعامل شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر(، 
جناب سرهنگ ناصر ابراهیمی )مدیرعامل شرکت سمنگان ترابر ایرانیان(، جناب مهندس علی 
)مدیرعامل  یزدانی  محمدکاظم   مهندس  جناب  روش(،  گهر  شرکت  )مدیرعامل  محمودآبادی 
مهندس  گهر(،  آرمان  شرکت  )مدیرعامل  سلطانی  عباس  مهندس  جناب  عمران(،  گهر  شرکت 
محسن نعمتی )رئیس فنی و حرفه ای(، جناب  دکتر غالمعباس محمدی )ریاست دانشگاه علوم 
پزشکی سیرجان(، دکتر غالمرضا جهانشاهی )معاون درمانی دانشگاه علوم پزشکی سیرجان(، 
دکتر موسی نصراهلل پور )معاون توسعه دانشگاه علوم پزشکی سیرجان(، دکتر محمد موقری 
پور )معاون بهداشت و درمان سیرجان(، جناب مهندس مسعود اسدی ریاست بانک رسالت  و 
پرسنل زحمتکش کانون نابینایان خانم ها الهه پورامینایی، حدیث پورمحی آبادی و معظمه نیک 
سرشت و جناب آقای ابوالفضل نجف آبادی کمال تقدیر و تشکر را به عمل آوریم امید آنکه این 
همیاری و همکاری ها تداوم داشته باشد دستان پر مهر شما لبریز از حقایقی است که منبعث 
از معرفت و شناخت عمیق شما نیکوکاران و خیرین از حضرت حی رحمان و رحیم می باشد گرچه 

قلم و زبان در قدردانی و سپاسگزاری  از شما عاجز و قاصر است.

سیرجان خزائلی  دکتر  انبینایان  کانون  مدریه  هیئت  اعضای  و  مدریعامل               

 ساخت منزل مسکونی برای خانواده یکی از مددجویان و بازسازی منزل مسکونی دو خانواده دیگر، ساخت 
سرویس بهداشتی و حمام برای یک خانواده ای که دارای سه معلول می باشند - انجام فرایند ایزوگام 
سقف منزل یک زوج معلول، توزیع سبدهای معیشتی بین مددجویان مرکز، پرداخت کمک هزینه تحصیلی، 
آموزان،  دانش  بین  التحریر  لوازم  پک  توزیع  درمانی،  هزینه  کمک  ازدواج،  هزینه  کمک  اشتغال،  وام 
اهدای وسایل کمک توانبخشی و وسایل ورزشی، افتتاح کتابخانه جواد االئمه نابینایان شهرستان  سیرجان 
و ثبت عمومی این کتابخانه جز کتابخانه های عمومی کشور، راه اندازی کارگاه تولید ماسک و گلیم بافی 

که همراه اشتغال زایی برای مددجویان و خانواده های این بزرگواران  از جمله اقدامات مرکز می باشد.

شرح خدمت رسانی کانون نابينايان سيرجان در سال 98 و 99
کانون نابینایان  دکتر خزائلی سیرجان  در سال 1381 با اخذ مجوز  از فرمانداری  تاسیس  شد و در سال 
1391 مجوز  خود را از اداره بهزیستی  دریافت  نمود و اکنون دارای  210 مددجوی تحت پوشش می باشد، 

مختصری از خدمت رسانی به مددجویان این مرکز شامل موارد ذیل می باشد:

با جستجو در زندگی معلولين درمی يابيم افرادی در اين قشر وجود دارند که مانند لولوئی درخشنده چشم ها را به سوی خود معطوف می دارند

معرفی روشندالن موفق سال 99-98
1- فاطمه بیابانی کارشناسی ارشد مهندسی عمران سازه از دانشگاه شهید باهنر کرمان  
2-محمدرضا مهنی نسب قهرمانی آسیا در مسابقات فوتبال تایلند در سال 2019 و تولید آلبوم موسیقی 

3-رضا غیاثـــی نـــژاد کارآفرین برتر
4-الهام لـری همسریشـی حافظ کل قرآن و کسب مقام کشوری در حفظ بیست جز قرآن
5-نازنین نورمندی کسب مقام اول استانی و مقام اول و دوم شهرستانی در مسابقات شطرنج 
 6- سعید غیاثی نژاد کسب مقام سوم کشوری در رشته فوتسال و کسب مقام قهرمانی استان در مسابقات شطرنج
قرآن                                              حفظ  مسابقات  در  کشوری  مقام  کسب  و  جز  ده  حافظ  محمدزاده  7-هانیه 
8-صدیقـــه دارش حافظ سیزده جز از قرآن کریم و کسب مقام اول حفظ در شهرستان  
 9-  فاطمه پورپاریزی حافظ هشت جز قرآن کریم و کسب مقام اول مسابقات حفظ قرآن در شهرستان
10-محمـــدحســن آزادی کارشناسی ارشد روانشناسی از دانشگاه شهید بهشتی تهران 
 11-فاطمه دارش حافظ دوازده جز از قرآن کریم و کسب مقام سوم در مسابقات حفظ قرآن در استان 
12-زهرا آقارضایی حافظ بیست جز از قرآن کریم و کسب مقام اول شهرستان در مسابقات حفظ

نابينايان بيدار دالنی هستند که خدای بزرگ را از درون می يابند
امروز آمده ايم تا به پاکی و صداقت چشم هايـی که پشت عينک آفتابی اند قسم بخوريم ساختن 
دنيايی پر از اميد حتی در تنگنای زندگی دلی پر اميد می خواهد. با اين همه ايمــان و بــاور 
می توان هزاران حديث ناگفته را شنيد، آنوقت است که از کنار نابينايان به راحتی و با بی تفاوتی 

نمی گذريد آنچه انسان را به اوج موفقيت می رساند. گوهر اراده، خواستن و تالش است.
           معلوليت های ظاهری و بدنی مانع جدی ای برای رشد و ترقی به شمار نمی آيند

من یک معلم هستم، 
ما در تعطیلی به سر می بریم !!

ویس  بارگذاری  مشغول  و  میشوم  بیدار  کالس  شروع  از  زودتر  یکساعت  صبح 
ها ومحتواهای اموزشی هستم که شب گذشته برای ضبط آنها تا پاسی از شب 

بیدار بوده ام.
از ساعت ۹صبح تورنومنت مسلسل وار کالس هایم شروع میشود بدون حتی چند 
دقیقه فاصله برای سر کشیدن یک فنجان چای سرد شده، یک تنه پاسخگوی 40 
دانش آموزم که بیشترین مهارتشان در سرعت چت کردن و کمترین حواسشان 
تا ساعت 3 تایپ میکنم، معموال چند دقیقه فاصله  به یادگیری است. بی وقفه 
بدرقه  آمیز  با جمالت محبت  را  ها  بچه  اینکه  به  است  دلم خوش  بین کالسها 
کالس بعدی کنم و با یک خداحافظی شیک بدرودشان گویم، بالفاصله و با عجله 
و  نت  پشتی  سرعت الک  با  را  آن  آموزشی  محتوای  تا  میروم  بعدی  کالس  به 

کندی پیام رسان های داخلی بارگزاری کنم ....
حاال تایم رسمی مدرسه تمام شده و قسمت سخت ماجرا تازه شروع می شود.

باید پیگیر غیبت هایشان باشم و همچون مبصر مظلومی پاسخگوی جیم شدن 
های گاه وبیگاه برخی شاگردان شیطون به مدیر و  معاون محترم مدرسه ..   ..

فرزندانم سر سفره  و  و همسر  نخوردم  نهار  هنوز  3 هست،  نزدیک  ساعت  االن 
خالی چشم انتظار دستپخت من هستند.

بعد نهار باید به صدها پیام خصوصی که شامل سواالت و اشکال های بچه هاست 
پاسخ دهم و سپس تکالیفشان را بررسی و آزمون هایشان را تصحیح کنم و نتیجه 
را مرتب و لیست شده در گروه ارسال کنم تا جوابگوی نگرانی های اولیا باشد، 

خدای من .... همه انتظار پاسخ سریع دارند و من فقط یک نفرم ....
ساعت 7 شب شد و باید شروع به ضبط ویس های تدریس فردا کنم، محتوای 
آموزشی و سواالت آزمون فردا را آماده میکنم و به این فکر میکنم که این حجم 

از محتوا را با چه ترفندی در تایم محدود یک کالس آنالین مدیریت کنم.
به  را   pdf و   pdf را   word می فرستیم،  تخته نوشته  می کنیم،  هی صدا ضبط 
عکس و عکس را به word تبدیل می کنم. آزمون آنالین طرح میکنم، پاورپوینت 

می سازم، فیلم می  گیرم و ...
نه میکروفن دارم و نه گوشی خوبی که پشتیبان حجم باالی فیلم ها و محتوای 
آموزشیم باشد، با کمترین امکانات آن هم نه یک بار، نه دوبار، گاهی، چند بار 
فیلم میگیرم و صدا ضبط میکنم تا بلکه یکی خوب از آب در بیاید. مبادا مثل 
درد چشمانم  از  میسوزد،  "آیالند" دستمایه طنز شود. چشمانم خیلی  ماجرای 

سرم درد می گیرد، درد کمر و آرتروز گردن امانم رو بریده ......
البته بگویم یکروز یا یک ساعت هم کالسم را تعطیل نکرده ام مرتب و منظم و 

با تمام توان راهم را ادامه داده ام و می دهم ....
و  می کند  هنگ  وسط کالس  میشود،  روشن  بسختی  و  شده  سنگین  ام  گوشی 
خاموش می شود .... باطری اش باد کرده .... نمیدانم چند روز دیگر دوام می آورد.

را  و خویشاوندانم  پیامهای دوستان  نمی  کنم  وقت  است که  از یک هفته  بیش 
بخوانم و پاسخ محبتهایشان را بدهم.وای خدای من .... از همسر و فرزندانم که 
بکلی غافل شده ام و متهم به بی مهری بی توجهی ام و سر افکنده از صبوری 

آنها.

    درد دل یک معلم 

       سحر لشکری 



ویترین آخر

اصالح  دنبال  به  جوان،  خبرنگاران  باشگاه  گزارش  به 
سازمان  یعنی  گیر  تصمیم  نهاد  و  دولت  بودجه  ساختار 
ترجیحی  ارز  تخصیص  جای  به  شد  قرار  بودجه  و  برنامه 
به کاال های اساسی، یارانه موجود در ارز، از طریق کاالبرگ 
اعتباری به مصرف کننده نهایی و تولید کننده داده شود.

همین موضوع باعث شد نمایندگان مجلس در طرحی دو 
فوریتی برای کمک به دهک های پایین را در قالب کاالبرگ 
ارائه کند. سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد کرد که به جای 
تخصیص ارز ترجیحی به کاال های اساسی، یارانه موجود در 
ارز، از طریق کاالبرگ اعتباری و وام سرمایه در گردش به 

مصرف کننده نهایی و تولیدکننده داده شود.
اقتصادی  کمیسیون  رئیس  پورابراهیمی  محمدرضا 
درباره  جوان،  خبرنگاران  باشگاه  با  وگو  درگفت  مجلس 
صدور کاال برگ برای اقشار کم درآمد، گفت: اخیرا بواسطه 
ابتدای  از  که  اساسی  کاال های  قیمت  رویه  بی  تغییرات 
مجلس  نظر  مد  سال۹7  در  ارز 4200  تخصیص  تشکیل 
می شود.  شامل  را  خاصی  شرایط  حاضر  حال  در  بوده 
بررسی ها نشان می دهد مجلس در الیحه بودجه ارز ارزان 
قیمت در اختیار دولت قرار داده است، ولی مردم کاال های 
و  نمی شود  محاسبه  دولتی  ارز  با  که  خریدند  را  اساسی 

باالتر در اختیار مردم قرار گرفته است.
پور ابراهیمی گفت: این موضوع باعث شد تصمیم گیری 
ما   ۹8 و   ۹7 سال  در  اساسی  کاالی  عدد  متوسط  شود 
باشد، که حدود  بازار  و قیمت  ارز دولتی  بین  التفاوت  به 
سالیانه 100هزار میلیارد تومان بوده و معادل یک پنجم 

بودجه کشور است.
با  ارتباط  ارائه شده است که در  افزود: اخیرا طرحی  او 
درعوض  مصرف  به  را  التفاوت  مابه  این  اساسی  کاال های 
اختصاص به واردات بدهیم یعنی مصرف کننده نهایی مابه 
با  که  بود  عددی  هر  قیمت  اگر  کند.  دریافت  را  التفاوت 
واردات نرخ ارز رایج انجام شد مردم در سرانه مصرف مابه 

التفاوت آن را بگیرند.
آحاد  تمام  به  مصرف  سرانه  این  گفت:  ابراهیمی  پور 
و  شوند  برخوردار  آن  از  می توانند  همه  می رسد،  جامعه 

نکته مهم این که تولید در کشور تشویق می شود.
وارد  ترجیحی  ارز  نرخ  با  که  کاالیی  هر  کرد:  بیان  او 
می شد خروجی آن باعث می شود تولید آن کاال امکانپذیر 
در داخل کشور نباشد و متوقف می شود. پیشنهاد این است 
که از کارت هوشمند استفاده کنیم که با کوپن و روش های 

یارانه ای متفاوت است.

اقتصاد آنالین: در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، رئیس جمهور در بخشی از سخنان 
خود اطمینان داد که برنامه عرضه سهام شرکت  های دولتی در بازار سرمایه بدون تردید ادامه 
خواهد یافت. روحانی اظهارداشت: برنامه عرضه سهام شرکت  های دولتی در بازار سرمایه در 
راستای چابک سازی، اجرای سیاست های کلی اصل 44 و حمایت از بازار سرمایه به  ویژه هدایت 
نقدینگی به سوی اشتغال  مولد، شفاف   سازی فعالیت  های اقتصادی و زدودن فساد از بدنة اقتصاد  

انجام می گیرد.

خبرگزاری صدا و سیما: سخنگوی دولت در نشست هفتگی خود گفت: در صورتی که با 
رعایت نکردن موارد بهداشتی، جان مردم همچنان به خطر بیفتد تصمیمات سخت تری گرفته 

می شود. 
علی ربیعی افزود: جریمه هدف نیست بلکه یک ابزار است و هشدار برای خودکنترلی. ربیعی 
با اشاره به افزایش استفاده از ماسک در تهران افزود: تعداد زیادی از مراکز منجمله نانوایی ها و 

رستوران ها به دلیل رعایت نکردن دستورالعمل های بهداشتی اخطار گرفتند و پلمب شدند.

       گوناگون

ادامه عرضه سهام شرکت  های دولتی در بازار سرمایه 

جریمه ماسک شروع تصمیمات سخت است

شهادت 200 تن از جامعه پزشکی در عرصه مبارزه با کرونا

از کی تا حاال وزیر و معاون اش شده 
اند "حریم تعلیم و تربیت" ؟! 

است  معلمی  علیه  و شالق،  شکایت 
که ۹ سال قبل، در راه رفتن به مدرسه، 
یک پایش را از دست داده است/ وزیر 
و معاون اش، فقط دو مدیر هستند و 
ادبیات  طبق  برنخورد،  ایشان  به  اگر 
بنیانگذار جمهوری اسالمی)ره(، "نوکر" 
مردم هستند. لذا بیانیه نویس آموزش و 
پرورش، روسای خود را مترادف با نظام 
تعلیم و تربیت قلمداد نکند و برایشان 

حریم الکی نتراشد.
عصر ایران؛ جعفر محمدی* - وزارت 
معلم  یک  علیه  پرورش  و  آموزش 
شکایت کرد. این معلم کانالی در تلگرام 
"حرف  نام  به  است  کرده  اندازی  راه 
حساب" و انتقادهایی را درباره آموزش 
در  کند.  می  منتشر  آن  در  پرورش  و 
آموزش  وزیر  شخص  نقدها،  این  پی 
و  میرزایی(  حاجی  )محسن  پرورش  و 
معاون اش )علی الهیار ترکمن( از این 
معلم شکایت کردند و دو وکیل هم پای 
کار گذاشتند و از 16 فروردین 13۹۹ 
دادگاه  مهر،  در 1۹  تا  کردند  پیگیری 
کیفری 2، معلم منتقد را به 4۵ ضربه 

شالق محکوم کرد.
موضوع،  این  شدن  ای  رسانه  با 
معلمان سراسر کشور، با انتقاد از وزیر 
که  کردند  آمادگی  اعالم  معاونش،  و 
هر کدام شان چند ضربه از 4۵ شالق 
همکارشان را تحمل کنند؛ پیشنهادی 
هر چند فاقد پشتوانه حقوقی ولی بسیار 

پر معنی و سهمگین علیه وزیر آموزش 
و پرورش و معاون او و بازتابی غمناک 
از آنچه بر سر آموزش و پرورش امروز 

ایران می رود.
است  این  ماجرا  تر  انگیز  غم  نکته 
که شکایت و رأی شالق، علیه معلمی 
است که ۹ سال قبل، در مسیر رفتن 
به مدرسه دچار سانحه شد و پاهایش 
مداوای  سال  سه  از  بعد  دید.  آسیب 
و  کردند  قطع  را  او  چپ  پای  ناموفق، 
دچار  همچنان  نیز  اش  راست  پای 

معلولیت است.
دو روز بعد از انشاء رأی و اعالم خبر 
با صدور  پرورش  و  آموزش  وزارت  آن، 
اطالعیه ای اعالم کرد که از این شکایت 
باره چند  این  در  کند.  می  نظر  صرف 

نکته را قابل ذکر می دانم:
بفهمیم  همیشه،  برای  بار  یک   -1
نیازمند سعه صدر  که مسووول شدن، 
به  است. کسی که مسووول می شود، 
اندازه مسووولیتی که دارد، باید خودش 
را برای نقد و انتقاد و کاریکاتور و حتی 
کند؛  آماده  نیز  حرمتی  بی  و  هجمه 
و  مدیریت  اول  های  درس  جزو  این 
به خوبی  غرب  در  که  است  زمامداری 
جا افتاده و مثاًل شما نمی بینید رئیس 
آلمان  اعظم  صدر  یا  آمریکا  جمهور 
چرا  که  کنند  شکایت  ای  رسانه  از 
توهین  ما  به  و  کشید  را  ما  کاریکاتور 

کرد؟
همین ترامپ که رسانه های آمریکایی 
بیشترین نقدها و حتی اهانت ها را به او 

می کنند، در برابر این کار، آنها را رسانه 
های زرد و مغرض می نامد و از کنارشان 
رد می شود. چرا؟ چون حتی ترامپ هم 
می فهمد که تحمل نقد و ناسزا، بخشی 
از هزینه های مدیریت است و کسی که 
تاب و تحمل اش را ندارد، بسیار اشتباه 

می کند که مسووولیت می پذیرد.
پرورش  و  آموزش  وزارت  بیانیه   -2
بسیار طلبکارانه بود. سخن بر سر این 
نیست که لطفا این معلم را ببخشایید 
و بر تن او تازیانه نزنید. لّب مطلب این 
است که اساساً چرا کسی که بر کرسی 
وزارت نشسته و دیگری که معاون وزیر 
باید یک کانال کوچک تلگرامی  است، 
و  انتقادی  مطلب  تا  چند  و  بکاوند  را 
کاریکاتور و فتوکاتور )گیریم که حتی 
نماینده  دو  و  کنند  پیدا  نامناسب( 
از  باید  قاعدتاً  که   - وزارتخانه  حقوقی 
حقوق معلمان دفاع کنند - را بیش از 
6 ماه درگیر این کار کنند که سرانجام 

بتوانند یک معلم را محکوم کنند؟!
آیا شأن وزیر و معاون وزیر این است؟ 
فتح  وزیر  معاون  یک  و  وزیر  یک  آیا 
معلم  یک  توانستند  که  کردند  الفتوح 
برایش  و  بکشانند  دادگاه  به  را  ساده 

حکم شالق بگیرند؟!
نام  اکنون  بزرگوار،  دو  این  احتماالً 
معاون  و  وزیر  اولین  عنوان  به  را  خود 
ثبت  پرورش  و  آموزش  تاریخ  در  وزیر 
کرده اند که موفق شده اند یک معلم 
تبریک  نمایند!  محکوم  شالق  به  را 

می گوییم.

بازگشت کوپن با ظاهری نو.

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

وضعیت آسفالت بلوار شیخ مفید 

به گزارش اقتصادآنالین به نقل از ایرنا، »بیژن زنگنه« گفت: در بین مردم، کادر درمان، 
سرافراز هستند و مردم قدرشان را می دانند و من به سهم خودم به عنوان یک ایرانی 
تشکر می کنم. وی افزود: وزارت نفت از اولین دستگاه هایی بود که به دلیل حساسیت 
فعالیت ها و عدم امکان تعطیلی کار نفت، پیش قدم شد. زنگنه تاکید کرد: اگر نفت و گاز 

تولید نشود، برق و آب نیز تولید نخواهد شد.

خبرگزاری میزان: علیرضا زالی در مراسم نشست روز جهانی بیهوشی ضمن 
پاسداشت این روز گفت: بخش اصلی مقابله با کرونا جامعه پزشکی هستند که با 
از جامعه  تاکنون حدودا 200 شهید  زده اند.  آتش کرونا  بر  تن  رشادت های خود 
پزشکی داشته ایم که گروه قابل توجهی از آن ها ا زگروه بیهوشی بودند، زیرا متخصصان 
بیهوشی در شرایط پر التهاب در آی سی یو با بیماران شدید کرونا در ارتباط هستند 

و شغل آن ها یکی از پر ریسک ترین مشاغل گروه پزشکی است.
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ن ت
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ر /
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ز پی
لنا

س ا
عک

  

کرونا یک روز هم تولید نفت را متوقف نکرد

وزیر بهداشت با اشاره به ارائه گزارش پیشرفت ایران در واکسن کرونا به سازمان 
جهانی بهداشت، گفت: نتایج مثبتی از کار چند گروه ایرانی روی واکسن کرونا بر 
مدل های حیوانی بدست آورده ایم و تا سه هفته آینده نیز روی مدل انسانی این 
واکسن کار می شود. دکتر سعید نمکی افزود: من دیروز خبر کار بسیار گسترده روی 
واکسن کووید 1۹ توسط تیم های مختلف را اعالم کردم و امروز هم در گزارش 

بعدازظهر به طور رسمی اعالم می کنم.

نتایج مثبت واکسن ایرانی کرونا

آقای وزیر! شالق بر تِن معلم راضی تان می کند؟!
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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 1399/07/16 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت 18:00 روز پنج شنبه 
تاریخ 1399/07/24

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: از تاریخ  دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز دو شنبه  تاریخ 1399/08/05
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 16:00 روز سه شنبه  تاریخ 1399/08/06 

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: 41934-021      دفتر ثبت نام: 85193768-88969737

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان

فراخوان تجديد مناقصه عمومی يک مرحله ای 
 خريد دو دستگاه خودروی حمل متوفی با تجهيزات کامل

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

را از   2 0 9 9 0 0 5 6 7 4 0 0 0 0 7 8 خودروی حمل متوفی با تجهیزات  کامل  ( به شماره 

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 
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 1399/07/16 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت 18:00 روز پنج شنبه 
تاریخ 1399/07/24

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: از تاریخ  دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز سه شنبه  تاریخ 1399/08/06
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 17:00 روز چهارشنبه  تاریخ 1399/08/07 

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: 41934-021      دفتر ثبت نام: 85193768-88969737

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان

فراخوان تجديد مناقصه عمومی يک مرحله ای 
 تهيه مصالح و احــداث سولـــه ورزشـــی شماره يک 

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

را از طریق   2 0 9 9 0 0 5 6 7 4 0 0 0 0 7 4 به شماره  احداث سوله ورزشی شماره یک ( 

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 
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 1399/07/16 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت 18:00 روز پنج شنبه 
تاریخ 1399/07/24

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: از تاریخ  دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز سه شنبه  تاریخ 1399/08/06
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 16:30 روز چهارشنبه  تاریخ 1399/08/07 

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: 41934-021      دفتر ثبت نام: 85193768-88969737

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان

فراخوان تجديد مناقصه عمومی يک مرحله ای 
 تهيه مصالح و اجرای کارهای فوالدی سطح شهر   سال 1399

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

 2 0 9 9 0 0 5 6 7 4 0 0 0 0 7 3 اجرای کارهای فوالدی سطح شهر سال 1399  ( به شماره 

را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

آگهي مناقصـــه عمومـــي 

شمـــاره 99/41/ع
شرکت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد » اجراي عملیات حفاري ژئوتکنیک 
و آبشناسي به میزان 22270 متر با قطر HQ« را از طریق برگزاري مناقصه عمومي به پیمانکار 
واجد شرایط واگذار نماید. لذا مناقصه گران مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس 
تأمین کنندگان و  WWW.GEG.IR  مراجعه  و اسناد مذکور را از قسمت  الکترونیکي 
مشتریان - مناقصه ها دانلود نمایند . مهلت تحویل پاکات ساعت 9 الي 14 روز شنبه  مــورخ 
99/8/10 در محــل دفترکمیسیون معـامالت مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي 
باشد. ضمناً بازدید از محل اجراي موضوع مناقصه روز چهارشنبه مورخ 99/7/30 مقرر 
شده است. شرکت معدني و صنعتي گل گهر در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات بدون نیاز 

به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد.

مدیریـت قراردادها و معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 


