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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 1399/11/29 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 12:00 روز دوشنبه تاریخ 1399/12/11
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت 12:00 روز شنبه  تاریخ 1399/12/23
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 16:30 روز یکشنبه  تاریخ 1399/12/24 

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

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

دمرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 
 عملیات احداث آبنـــمای کف خشک پارک فردوســـی 

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

)شرح مختصر: عملیات احداث آبنمای کف خشک پـــارک فردوســـی( به شماره 

2 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. 0 9 9 0 9 0 5 4 9 0 0 0 0 1 7

سازمـان سامانـدهی مشاغـل شهـری و فرآورده های کشـاورزی شهرداری سیرجـــان در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی خدمات
بندی آن در  از الشه و بسته  از زمان جداسازی  تمیز کردن آن  پاچه و  پاکسازی سر، جگر و  انجام عملیات آالیش و  )شرح مختصر: 

2 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. 0 9 9 0 9 0 8 7 2 0 0 0 0 0 4 کشتارگاه صنعتی دام ( به شماره 
از طریق درگاه سامانه  پاکت ها  بازگشایی  ارائه پیشنهاد مناقصه گران و  تا  اسناد مناقصه  از دریافت  کلیه مراحل برگزاری مناقصه 
عدم  در صورت  گران  مناقصه  است  الزم  و  انجام خواهد شد    www.setadiran.ir آدرس  به  )ستاد(  دولت  الکترونیکی  تدارکات 

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 1399/11/29 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 10:00 روز شنبه تاریخ 1399/12/09
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 10:30 روز سه شنبه  تاریخ 1399/12/19
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 11:00 روز چهارشنبه  تاریخ 1399/12/20 

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 و تلفن 42330055 - 034

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

دمرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام عملیات آالیش و پاکسازی سر، جگر و پاچه 

و تمیز کردن آن از زمان جداسازی از الشه و بسته بندی آن در کشتارگاه صنعتی دام ) نوبت دوم (



سیرجان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
به  سیرجان  در  نفر  یک  قطعی  ابتالی 
را  انگلیسی  کرونای  یافته  جهش  ویروس 

تایید کرد.
پزشکی  علوم  دانشکده  روابط عمومی   
سیرجان با اعالم این خبر گفت: غالمعباس 

محمدی گفت: نتیجه قطعی ماده ژنتیکی 
ویروس فردی که مشکوک به نمونه جهش 
یافته کرونای انگلیسی بود و چند روز پیش 
انستیتو  به  دیگر  نمونه  تعدادی  همراه  به 
دقایقی  بود،  شده  ارسال  ایران  پاستور 
به  فرد  این  که  شد  تائید  و  دریافت  پیش 

مبتال  انگلیسی  کرونای  به  موسوم  ویروس 
آقای  مبتال  فرد  داد:  ادامه  است. وی  شده 
خانگی  قرنطینه  در  که  است  ساله ای   ۳۰
خوب  وی  عمومی  حال  و  می برد  سر  به 
اطرافیان  شده،  انجام  اولیه  اقدامات  است. 
وی مورد رهگیری قرار گرفته و نمونه های 

به  اطرافیان مجدداً  از خانواده و  اخذ شده 
است.  شده  ارسال  ایران  پاستور  انستیتو 
کرونا  اخبار  دریافت  بر  تاکید  با  محمدی 
تنها از منابع موثق و پایگاه های اطالع رسانی 
اظهار کرد: رعایت  دانشکده علوم پزشکی، 
ماسک،  زدن  بهداشتی،  دستورالعمل های 

از  دوری  و  اجتماعی  فاصله گذاری  رعایت 
دورهمی ها می تواند به پیشگیری از شیوع 
بیشتر ویروس کرونا کمک کند. شهرستان 
نیاز  که  دارد  قرار  وضعیتی  در  سیرجان 
توصیه های  به  پیش  از  بیش  است همگان 

پیشگیرانه توجه کنند.

توسط رییس دانشگاه علوم پزشکی سیرجان تایید شد؛
ابتالی قطعی یک نفر به ویروس کرونای انگلیسی در سیرجان 
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 سالم وعرض ادب
مشکل  خواستم  مردم،  مشکالت  رسانی  اطالع  بابت  تشکر  و  ممنون 
انتهای بلوارقاانی را به عرض مسوولین مربوطه برسانم متاسفانه جدول های 
دوطرف بلوار پر از انبوه خاک و مصالح ساختمانی که مانع عبور آب و بدون 
هیچ درختی، همچنین یک طرف بلوار هم درختان تنومند اوکالیپتوس 
که شاخه هایشان تا وسط بلوار کشانده شده، انتهای خیابان  وحید جنب 
این خیابان چاله های  پارک سر  پیاده روهای  و  گلخانه شهرداری چاله ها 
مانع ورزش است  و  و  پیاده روی کرد  زیاد ومتعددی دارد که نمی شه 
زمین خالی سر این خیابان پر از مصالح ساختمانی و محل تجمع اآشغال 
شده؛ کوچه های ما بین خیابان وحید و بلوار قانی هم کاش مسوولین 
سری می زدند بعد از کلی نامه نگاری و درخواست آسفالت همچنان خاکی 
هستند و وقتی از آنجا رد می شوی انگار وارد روستا می شوی خواهشا به 

گوش مسوولین مربوطه برسانید. با تشکر
و  بین کمربندی  فضایی سبز  و  ثاراهلل  ورودی شهرک  برگردون  دور   
شهرک خدا میدونه خیلی دوبرگردون خطر ناکی هست و تصادف زیاد از 

مسؤولین درخواست رسیدگی کنید 
اداره  رفتم  امروز  هست.  مردم  به  گذاشتن  احترام  سالم.این  عرض   
کشاورزی سیرجان برای گرفتن حواله گازوییل دیدم باید از پشت پنجره ای 
به ارتفاع زیاد بایدکارم را بگویم. شماخودتان قضاوت کنید اگر از روی این 

صندلی سقوط کنید چه اتفاقی می افتد.
 اداره برق کاش به روشنایی معابر هم توجه می کرد نزدیک یک ماهه 
المپ روشنایی معابر داخل کوچه ) خیابان بالل کوچه شماره 7 ( سوخته 
و کوچه در تاریکی مطلق هست هر چی زنگ می زنیم کسی رسیدگی 

نمی کنه.
معتادین  شهریور   17 کتابخانه  روبروی  شهریور  هفده  پارک  سالم   
تجمع  و محل  کردن  برا خودشان درست  پاتوقی  زدن چادر  با  متجاهر 
معتادین و خرید فروش مواد شده اند وباعث رعب و وحشت ساکنین اهالی 
محل شده.  در ضمن این پارک به خاطر عدم روشنایی مناسب محل تجمع 
ارازل و اوباش در شبها و مصرف مواد مخدر شده است. از هفته نامه شما 
خواهشمندیم این موضوع را پیگیری کنید چندین سال است ک ما این 

مشکل را داریم ولی متاسفانه مشکلمان تا به حال حل نشده است.
 سالم.با تشکر از نشریه خوب مردمی، خواهشمندم صدای ما را به گوش 
مسوولین محترم برسانید، روستای کفریز با نزدیک به هزار نفر جمعیت 
هنوز گازرسانی نشده حدود دو سال هست لوله کشی گاز نیمه تمام رها 

شده .ممنون
 کاش مسوولین شهرداری همان گونه که به آسفالت و جدول گذاری 
قابل  شهرداری  مسوولین  اقدام  این  که  کردند  می  رسیدگی  ها  خیابان 
به کوچه های خیابان بالل و قدس می زند خیابان  تقدیر هست، سری 
قدس سال هاست آسفالت نشده کوچه ها افتضاح است و نیاز به لکه گیری 
دارد هر کسی در خونش رو سیمان کاری کرده که آب واینسه ولی باز هم 

آسفالت خورده شده و خراب زیاد هست.

sokhan_tazeh                                               سخن شما   

سخِن همشهریان :انعکاس
این  با  عید  شب  اونم   !! وحیده  خیابان  وضعیت  سالم.این 
کاسبی های صدمه دیده از کرونا بخدااالن دیگه20روزم بیشترشده 
که این خیابون را بهم کندن ما کاسب ها چک داریم.بدبخت شدیم.
ایناساعت10 صبح کم کم میان تا12/5بازی میکنن تاساعت4 عصر.
هیچکدومشون نیستن.از شهردار محترم خواهش می کنم نظارت 

بیشتری روی کار اینها داشته باشن

سخِن همشهریان :
پیگیری  رو  شهر  مشکالت  دارید  که  شهرستان  در  مردمی  رسانه  بعنوان  شما  از 
می کنیددرخواست می کنم یه گزارشی از نیاز شهر به ایجاد پل های غیر مسطح ترافیکی 
هم ارائه بدید همین االن ترافیک شهر باالست تا چند سال دیگه فاجعه میشه االن برای مثال 
تقاطع فاطمیه - زندی نیا را باز کردن اما بجا باز کردن ترافیک خودش یه عامل اصلی ترافیک 
شده. و نیاز به زیر گذر یا رو گذر داره. شهر و شهرسازی فقط اسفالت کردن که نیست به 
آقای شهردار بگید اگه می  خواد در یاد مردم سیرجان ماندگار شه جسارت انجام چندتا طرح 

عمرانی بزرگ رو داشته باشه.

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

تعمیر انواع سیبــــــک های فرمـــــــان ) سواری  و کامیون(

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

عمرانی  امور  معاون  فردای کرمان: 
انجام سفرهای نوروزی را  استاندار کرمان، 
یک نگرانی جدی دانست و گفت: »اکنون 
حال  در  کشور  در  انگلیسی  کرونای  که 
سفرهای  ستاد  نمی دانم  است،  گردش 
نورزی چرا این تصمیم را گرفته و اجازه ی 

تردد به خودروها را داده است«.
مصطفی آیت الهی موسوی، دوشنبه چهارم 
جلسه ی  چهارمین  و  سی  در  اسفندماه 
کمیسیون مدیریت اجرایی ایمن حمل ونقل 
راه  پلیس  رئیس  حضور  با  کرمان  استان 
کشور اظهار کرد: »در گذشته استان کرمان 
جزی استان های پرتصادف بود که در چند 
سال اخیر تالش های زیادی صورت گرفت 
تصادفات  در  چشمگیری  کاهش  اکنون  و 

پیدا کرده ایم«.
وی با بیان اینکه آمار تلفات استان در سال 
»مشکل  افزود:  است،  بوده  کاهشی  جاری 
استان کرمان افغانی کش ها و قاچاق سوخت 
است. قانون باید در این زمینه اصالح شود 
انجام دهیم و متاسفانه  تا برخورد مناسب 
افغانی کش ها قبل از پاسگاه افاغنه را پیاده 
سرعت  با  و  ماشین  سوار  پاسگاه  از  بعد  و 
بسیار زیادی در جاده ها حرکت می کنند«.

ادامه  استاندار کرمان  امور عمرانی  معاون 
داد: »پیشنهاد داریم که آمار افاغنه و قاچاق 
سوخت از آمار تلفات استان حذف شود زیرا 
ما به جز این موارد کاهش چشمگیری در 

تعداد تصادفات و فوتی های داریم«.
»متاسفانه  کرد:  اظهار  همچنین  وی 
برخوردار  الزم  ایمنی  از  ما  خودروهای 
به  مکلف  را  بیمه ها  قانون  اگر  و  نیستند 
هشداردهنده ها  از  برخی  تا  کند  همکاری 
روی خودروها نصب کنند، حوادث ترافیکی 
لذا  یافت  خواهد  کاهش  این  از  بیش  ما 

اصالح قانون در این زمینه نیاز است«.
استان  در  آنکه  به  اشاره  با  موسوی 
کرده ایم  تجهیز  را  هوایی  امداد  پایگاه های 
و در سیرجان این پایگاه امسال افتتاح شد، 
بیان کرد: »باید پاسگاه ها و راهدارخانه ها را 
تجهیز کنیم و همچنین همه دوربین های 
جاده ای به سیستم پلیس وصل نشده است 

که باید این مشکل رفع شود«.
وی سفرهای نوروزی را نگران اصلی خود 
کرونای  که  »اکنون  کرد:  انتقاد  و  دانست 
است،  گردش  درحال  کشور  در  انگلیسی 
سفرهای  ستاد  وضعیت،  این  در  نمی دانم 
و  است  گرفته  را  تصمیم  این  چرا  نورزی 

اجازه ی تردد به خودروها را داده است«.
همچنین در خبری دیگر پس از مخالفت 
نمایشگاه های  برگزاری  با  کرونا  ملی  ستاد 
بهاره، قرار شد اصناف در شهرهای مختلف 
فوق العاده  فروش  عید،  شب  مناسبت  به 
اتاق  رئیس  گفته ی  به  اما  باشند  داشته 
کرونای  شیوع  دلیل  به  کرمان،  اصناف 
انگلیسی در خوزستان و برخی استان های 
از  برخی  کرونایی  وضعیت  تغییر  و  دیگر 
شهرها، مرکز بهداشت با فروش فوق العاده ی 
اصناف در این شرایط مخالفت کرده است 
فروش  برای  برنامه ای  صنفی  واحدهای  و 

فوق العاده ندارند.
فوق العاده  »فروش  یوسف جعفری،  گفت: 
اصناف که قرار بود در شب عید انجام شود 

منتفی شد«.
وی توضیح داد: »با توجه به این که شرایط 
قرمز  و خوزستان  اهواز  کرونا در شهرهای 
اعالم شد و وضعیت نگران کننده بود، مرکز 
به  را  فوق العاده  فروش  برگزاری  بهداشت 
دلیل  به  کرد  اعالم  و  ندانست  مصلحت 
این که ممکن است این شرایط باعث ایجاد 
شهرها  کرونایی  وضعیت  و  شود  تجمع 
فوق العاده  فروش  است  بهتر  یابد،  تغییر 

برگزار نشود و فروشگاه ها روال عادی خود 
را طی کنند«.

بر  تاکید  با  کرمان  اصناف  اتاق  رئیس 
نخواهد شد،  برگزار  بهاره  نمایشگاه  این که 
افزود: »اصناف برنامه ی خاصی برای پایان 
به  اما وضعیت در حال حاضر  ندارند  سال 
و  شدید  گرانی  دلیل  به  که  است  گونه ای 
پایین آمدن قدرت خرید مردم، بسیاری از 
اصناف کاالی خود را زیر قیمت به فروش 
سفته های  و  چک ها  بتوانند  تا  می رسانند 

خود را پاس کنند«.

وی ادامه داد: »ممکن است در این میان 
اما  عده ای متخلف نیز وجود داشته باشند 
قطعا بازرسی توسط اتاق اصناف و سازمان 

صمت انجام می شود«.
از  اصناف  استفاده ی  درخصوص  جعفری 
تسهیالت کرونایی نیز گفت: »آمار دقیقی 
درصد   15 تا   1۰ تنها  احتماال  اما  نداریم 
کرده اند  استفاده  تسهیالت  این  از  اصناف 
بود  پایین  بسیار  تسهیالت  مبلغ  هم  زیرا 
این  پرداخت  برای  بانک ها  شرایط  هم  و 

تسهیالت بسیار سختگیرانه بود«.

انتقاد معاون استاندار کرمان:
موافقت با سفرهای نوروزی در شرایط فعلی بسیار نگران کننده است
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3
خبــر

مهر:  کارشناس اداره کل هواشناسی استان کرمان گفت: طبق بررسی آخرین نقشه های هواشناسی طی 
دو روز آینده شاهد افزایش ابر در مناطق شمال غرب، مرکز و جنوبشرق استان همراه با وزش باد نسبتاً شدید 
خواهیم بود. وی بیان داشت: از صبح پنج شنبه بارش در استان آغاز و تا روز جمعه ادامه خواهد داشت. 
کارشناس اداره کل هواشناسی استان کرمان اضافه کرد: بارش در ارتفاعات و مناطق سردسیر به صورت برف 
خواهد بود. سالجقه گفت: این سامانه روز جمعه در نواحی غربی و نیمه جنوبی استان فعال خواهد بود. وی 

از کاهش محسوس دما از صبح پنج شنبه در استان خبر داد. 

سامانه بارشی 
چهارشنبه شب 

وارد استان 
کرمان می شود

عادی انگاری و کم شدن محدودیت ها مهمترین عامل شیوع کرونا 
تسنیم:  موقری پور؛ سخنگوی ستاد مقابله با کرونای سیرجان اظهار داشت: از حدود 1۰ روز گذشته با افزایش موارد بستری و سرپایی 
کرونا در شهرستان سیرجان زنگ خطر شیوع بیماری در این شهرستان به صدا در آمد.وی عادی انگاری و عدم رعایت پروتکل های بهداشتی 
را مهمترین دالیل افزایش بیماری در این شهرستان عنوان کرد و افزود: براساس بررسی های انجام شده و رصد موارد مثبت بیماری در این 
شهرستان عادی انگار، کم شدن محدودیت ها، برگزاری دورهمی ها و شدت گرفتن مسافرت ها به ویژه به استان هرمزگان از جمله عوامل 
شیوع بیماری در سیرجان است. موقری پور با اشاره به اینکه سرایت پذیری این ویروس بسیار زیاد است تصریح کرد: امروز نگرانی جدی از 

انتشار ویروس جهش یافته کرونا نه تنها در این شهرستان که در بقیه نقاط وجود دارد و این نگرانی خیلی جدی است.

است،  شهر  بوستان های  قدیمی ترین  از  یکی  اینجا 
به  و  واقع شده  نبش چهارراه 17 شهریور  که  بوستانی 
بوستان  به  نامش  که  است، هر چند  نام، مشهور  همان 
فردوس تغییر یافته. آبنماها و سنگ فرش هایی زیبایی 
در برخی قسمت های آن، توسط شهرداری وقت در 15 
سال پیش انجام شد، اما این روند آبادانی به همان سال ها 

بسنده شد و به حال خود رها گردید. 
بر بساطی که بساطی نیست

پوریای ولی ست که درش بسته شده  یک طرفش زورخانه ی 
شده  تلنبار  آن  ورودی  درب  روبروی  ساختمانی  نخاله های  و 
به طوری که گویای این است که شاید دیگر امیدی برای باز 
کردنش نباشد. ضلع جنوبی بوستان، بازارچه  میوه و تره باری 
است که زیر نظر شهرداری فعالیت می کند و تعدادی از غرفه های 
آن تخریب شده اند و همین باعث خرابی سنگ فرش بوستان 
شده.  و دیگر اثری از سبزی چمن نیست و قسمتی از آن دچار 
تغییرات فرسایشی ست. گویا قرار است این بوستان به خرابه ای 
پر درخت برای خلوت بی خانمان ها گردد.  کتابخانه ای در آن 
طرف است که نیمه تعطیل است و خانه ی مطبوعات بوستان 
فردوس هم، تنها در یک شیفت، شاهد این نازیبایی های موجود 
در بوستان است. همه چیز دست به دست هم داده تا این بوستان 

بی رونق شود.
در تاریکی هوا جایی برای ماندن در بوستان نیست 

دمادم غروب است. تحرکی عجیب در بوستان به چشم می خورد. 
گویا باید سریع بوستان را تخلیه کرد. هوا رو به تاریکی ست و 
دیگر کسی در بوستان نیست. کم کم، کور سوی نور آتش در 
گوشه، گوشه های بوستان به چشم می خورد. بوی دود، همه ی 
دنبال  درختان،  البالی  از  را  نور  کرده.  پر  را  بوستان  فضای 
می کنیم. آتشی که برپا شده چندین نفر را به دور خودش جمع 
برپاست، یکی دوان دوان در  کرده، آن جا هم هیجانی دیگر 
حال جمع کردن خار و برگ خشک شده ی درختان است که 
به آتش، شعله دهد و دیگری به دنبال شاخه ی درختانی ست که 
روی زمین افتاده اند تا مانع خاموش شدن آتش شود. هیچ ابایی 
از این که کسی شاهد کارهای شان است، ندارند و همچنان با 
زمزمه و خودگویی به کارشان سرعت می دهند. جمع شان جمع 

می شود و یکی یکی سروکله شان از پشت درختان پیدا می شود تا 
خود را با گرمای آتش برسانند. چند نفری هم از داخل سرویس 
بهداشتی های بوستان بیرون می آیند و جمعیت زیاد می شود، 
گویا تنها مکان مسقفی ست که مالکش باشند. کمی آن طرف تر، 
روی سنگ تراش هایی که برای زیبایی و معماری بوستان به کار 
رفته، لباس های شسته ای پهن است. آن جا هم آتش دیگری 
برپاست و اینبار زنی با تکان تکان دستش بر روی شعله های 
آتش، در حال گرم کردن خود است. جوانکی که درحال عبور 
از بوستان است، انگار مسیر هر روزه اش است. دلیل شتابش  را 
می پرسم و می گوید: » هوا که تاریک می شود، دیگر این بوستان 
آزاردهنده  که  می بینی  صحنه هایی  ندارد.  ماندن  برای  جایی 
هستند. باید تا سر و کله ی ولگردها و معتادها پیدا نشده از 

اینجا برویم.«
تجمع معتادان

 گاهی چنان با چشمانی باز، ساعت ها البالی درختان و سنگ ها 
روی زمین می افتند که تصور می کنی مرده اند و دیگر جان ندارند. 
هر چند کاری به کار کسی ندارند اما مواد کشیدن و خوابیدن 
روی سنگ فرش ها بدون زیرانداز و روانداز وحشتناک است. البته 
تا بتوانند به بوستان صدمه می زنند. از تخریب بوستان گرفته تا 
باز کردن سرشیرها و باز کردن وسیله های بازی و ورزشی. این 
جوان، اشاره ای به  نماسنگ های صخره ای شکلی می کند که در 
هر گوشه بوستان برای زیبایی و حجم دادن گذاشته شده اند،که 
سیاهی دود، سفیدی سنگ را پوشانده، آتشی میان این سنگ ها 
روشن شده و این بیخانمان های آواره، برای گریز از سرما البالی 
سنگ ها خود را پناه می دادند تا گرمای آتش  به پا شده را به 

خود جذب کنند.
طرد شده ایم

اند. هر  وارد جمع می شوم، همان جمعی که آتش گسترانده 
کدام مشغول هذیان گویی و خودگویی اند. می گویم همین جا 
می خوابید؟ یکی شان که در حال نگاه کردن به کارهای بقیه 
است، جواب سوالم را می دهد: »نه باید تا ساعت 7 شب یک 
جوری خودمان را گرم کنیم. خانه ای در یکی از محالت زیر نظر 
بهزیستی برای ما در نظر گرفته شده که از ساعت 7 شب تا 7  
صبح را می توانیم در آن بگذرانیم و پس از آن باید بیرون برویم.«

چند نفر هستید که در این خانه به سر می کنید؟ »11 نفریم. 
البته سال گذشته نزدیک به ۳5 نفر بودیم اما چون چند نفری در 

این جمع بودند که بقیه را اذیت می کردند، به 11 نفر رسیدیم. 
هر کسی مشغول کاری ست و پس از ساعت 7 صبح هم در 
خیابان ها و بقیه بوستان ها می چرخیم  آشغال و زباله و کارتن ها 
قوطی هایی که کف خیابان ریخته شده اند جمع می کنیم، تا 
دوباره به شب برسیم.«چرا دنبال کارهایی مثل کارگری نمی روید 
که از این بی خانمانی دربیایید؟ »کار که می کنیم. همین که 
کارتن و مواد بازیافتی را جمع می کنیم، خودش کار است. برای 
هیچ کاری، ما را نمی خواهند و همه از ما فرار می کنند. حتا 
خانواده های مان  هم ما را طرد کرده اند و دیگر حاضر نیستند 
ما را ببینند.«کم کم بوستان در تاریکی محض فرو می رود. انگار 
چراغ های بوستان هم از نمایان شدن این تصویرها  شرمگین ند.  

روشنایی بوستان ها زیر نظر اداره برق نیست!!!
موضوع تاریکی بوستان را از اداره برق جویا شدیم، که سلمانی 
مدیر این اداره گفت: »روشنایی بوستان ها زیر نظر ما نیست و 
چندین سال است که در محدوده ی کاری شهرداری می باشد و 

باید این ارگان پاسخگو باشد.«
 بوستان های مشابه زیادی وجود دارد!!

سراغ مسووالن فضای سبز شهرداری رفتیم و از علت رسیدگی 
نکردن به بوستان ها به خصوص بوستان فردوس که هم کتابخانه 
عمومی در آن ساخته شده، هم خانه مطبوعات شهر در آن است 
و هم در مرکز شهر قرار دارد و چندان دور از چشم مسووالن 
»حتما  شنیدیم:  پاسخ  چنین  که  کردیم.  پرسش ها  نیست، 
مشابه  موارد  »البته  داد:  ادامه  حریفی  می شود.«   رسیدگی 
بسیاری از تاریکی در بوستان های سطح شهر را داریم که بیشتر 

این موارد، مربوط به سرقت کابل های برق است.«
چرا پیگیر نیستید که نگهبانی برای بوستان ها در نظر بگیرید که 
از این گونه سرقت ها که نه تنها مربوط به کابل های برق، بلکه 
سرشیرها، شلنگ ها، جامایعی سرویس بهداشتی و حتا خراب 
کردن وسایل بازی و تندرستی که هزینه های بسیاری برای تهیه 
آن ها شده است، جلوگیری شود؟»مگر یک نگهبان به تنهایی 
می تواند مقابل این گونه افراد بایستد، تاثیری ندارد.«چرا چندین 

سال است که به وضعیت چمن بوستان ها رسیدگی نمی شود؟ 
»به خاطر کمبود آب، نزدیک به چهار سال است که چمن کاری 
در بوستان ها متوقف شده است. حتا در شهرهای بزرگ مثل 
به  را  شیراز  هم دچار چنین بحرانی هستیم.«چرا بوستان ها 
بخش خصوصی واگذار نمی کنید که سر و سامانی دوباره بگیرند؟ 

اما هنوز  را هم مد نظر داریم، مطرح شده است   »این مورد 
تصمیم قطعی در این ارتباط گرفته نشده است.« حال باید منتظر 

مسووالن ماند تا تصمیمی جدی برای قدیمی ترین، بزرگترین و 
مشکل دارترین بوستان شهر بگیرند. 

گزارشی از مشکالت بوستان قدیمی شهر؛  

بوستاِن از یاد رفته
       لیال گلزاری

  عکس ها: سید محسن فروزنده

با رعایت پروتکل های بهداشتی

خیابان امیرکبیر، درمانگاه فاطمیه، بخش دندانپزشکی
0 9 1 3 7 4 5 4 2 ۶ 5  /  4 2 2 0 ۶ 1 2 0  

بخش دندانپزشکی درمانگاه خیریه فاطمیه ارائه می دهد؛

سال جدیـد، چهره جدیـد

ونییر کامپوزیت )لمینیت(
بلیچینگ

طرح لبخند

فروش، نصب، سرویـس،شــارژ گـــاز و 

نقد و اقساطلولـه کشی زیرکار

کولرهای گـازی اسپلیت
خیابان وحید - روبروی فروشگاه  افق  کوروش

فروشگاه اسپلیت صالحی
4 2 3 3 8 7 8 8 - 0 9 1 ۶ 4 4 5 8 3 3 5 گان  خانواده اهی:   پورمعصومی، رکیمی، رپواسی و ساری بست

چهل شب چشم ما با گریه خو کرد
 چه شبهــا با تــو بودن آرزو کرد

چهل شب تـا سحر، نقش خیالت
کنـــار ما نشست و گفتگــو کرد
تشییع،  مراسم  در  که  بزرگواری  تمامی سروران  از  تشکر  ضمن 

،ترحیم و خاکبندان مادر مهربانمان؛

حاجیه جانی رکیمی
)همسر  شادروان حاج غالمعباس پورمعصومی(

شرکت فرموده و ابراز محبت نمودند. به اطالع می رسانیم مراسم چهلــــم آن مرحومه،  عصر روز چهارشنبه 
۶ اسفند ماه  از ساعت 3 الی 5 در جوار آرامگـــاه ابدی اش واقع در قطعـه ایثـــارگراِن آرامستـان برگزار می گردد.

ساعت حرکت : 3 عصر از خیابان حجر بن عدی، منزل عنایت اهلل پورمعصومی
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4 فردای کرمان:  مرغ در بازار کرمان برای مدتی مطابق نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار کشور عرضه شد و بازار روند 
نسبتا آرامی را طی کرد اما در روزهای گذشته باز هم کمبود مرغ در کرمان افزایش یافته به صورتی که بسیاری از مغازه ها 
مرغ برای فروش ندارند و در برخی مغازه ها هم مرغ با قیمتی بسیار بیشتر از نرخ تعیین شده به فروش می رسد. به گفته ی 
مدیرعامل اتحادیه مرغداران استان کرمان، قیمت مرغ در حال حاضر در کرمان 22 هزار و 82۰ تومان است اما با وجود 
جوجه ریزی های انجام شده در سطح استان و حتی بیش از گذشته، کمبود مرغ در کرمان به بیش از 45 درصد رسیده 

است که یکی از دالیل آن وزن پایین مرغ های کشتار شده به دلیل میزان تخصیص محدود نهاده های دامی است.

 قیمت مرغ 
در استان 

بازنگری شود 

فردای کرمان: معاون تربیت بدنی و سالمت آموزش و پرورش استان کرمان گفت: »ثبت اطالعات ثانویه ی وزن دانش آموزان در سامانه ی سناد به 
منظور کنترل وزن و چاقی دانش آموزان از سوم اسفندماه آغاز شده و تا بیستم اسفندماه جاری ادامه دارد«. به گفته ی وی با کارنامه ی آموزشی نیمسال اول 
دانش آموز، کارنامه ی طرح کوچ هم صادر می شود که در این کارنامه به اقتضای وضعیت هر دانش آموز توصیه های الزم به خانواده و دانش آموز داده خواهد 
شد.  میرزاحسینی درباره ی اجرای سنجش ثانویۀ کنترل چاقی و الغری دانش آموزان در طرح کوچ اظهار کرد: »اکنون در دوره ی مداخله به سر می بریم در 
واقع در این مرحله آموزش های الزم که به نیروی انسانی داده شده است مورد استفاده قرار می گیرد«. وی ادامه داد: »اطالع رسانی الزم به دانش آموزان از 

طریق شبکه شاد انجام می شود همچنین شش نمره درس تربیت بدنی به موضوع کنترل وزن و چاقی دانش آموزان اختصاص پیدا کرده است«.

خبــر  سنجش ثانویۀ کنترل چاقی و الغری دانش آموزان انجام می شود 

سرعت اینترنت این روزها صدای بسیاری از کاربران 
را در سیرجان درآورده است. کم بودن پهنای باند، 
منصفانه مصرف نکردن مردم و ... بهانه هایی از این 
از دالیل مسووالن  به دهی نمی برد  دست که راهی 
است که از نظر گروهی از افراد پذیرفته نیست؛ در 
از  بسیاری  روزمره  زندگی  و  کار  و  میان کسب  این 
اکنون  و  بوده  اینترنت  با  دانش آموزان  حتی  مردم 
تحت تاثیر قرار گرفته است زیرا با شیوع کرونا اکثر 
کاسبان به فروش اینترنتی روی آورده اند چون سود 
است  کرده  پیدا  بیشتری  مخاطب  و  بیشتر  خالص 
برای  بانکی  کارهای  اینترنتی  انجام  دیگر  سوی  از 
در  است.  فزونی  به  رو  بانک ها  به  نکردن  مراجعه 
ادامه تحصیل دانش آموزان و دانشجویان  این میان 
روزها  این  و  نیست  پذیر  امکان  مهم  این  بدون  نیز 
درس، مشق و کتاب شان داخل شبکه های اینترنتی 
است. پس واضح است که شیوع کرونا اقشار مختلف 
جامعه را بیش از پیش به اینترنت وابسته کرده حال 
چه کاسب باشی، دانشجو باشی یا حتی مادربزرگی 

بازنشسته برای دیدن تماس تصویری نوه هایش. 

مشکالت مخابرات یکی دو تا نیست 
به همین میزان مشکالت خرابی تلفن ها و عدم رسیدگی 
مخابراتی،  برق  کافوهای  نگهداری  و  تعمیر  عدم  آنها،  به 
نداشتن اشتراک تلفن ثابت و افزایش متقاضیان، عدم آنتن 
دهی اینترنت در نقاط کور روستایی و حتی درون شهری و 

غیره نیز پر رنگ شده است.
11۸بداخالق

بسیاری از مردم می گویند زمان بسیار طوالنی را مجبوریم 
پشت خط 118بمانیم و وقتی به اپراتور وصل می شویم با 
تندی جواب می دهند و اگر یک شماره را دو مرتبه پشت 

سر هم بخواهیم شماره های متفاوتی دریافت می کنیم.
رابطه  این  در  سیرجان  مخابرات  شرکت  رییس  کاشانی؛ 
ابتدا  می گیرید  تماس   118 شماره  با  که  زمانی  گفت: 

می کند  اعالم  کاربر  کد  یک  اتومات  صورت  به  سیستم 
و  بفرمایید  یادداشت  را  لطفا کد  برقرار می شود  تماس  و 
کاربر،  آن  پاسخگویی  نحوه  از  داشتن شکایت  در صورت 
کد کاربر مورد نظر را به سازمان بازرسی مخابرات کرمان 
هر  شنبه های  سه  داشتیم  قصد  افزود:  وی  دهید.  اطالع 
هفته به صورت حضوری در سالن اجتماعات به شکایات 
همشهریان رسیدگی کنیم اما به دلیل شیوع ویروس کرونا 

معذوریم.
خرابی تلفن 20117 پیگیری نمی کند

عدم  ما  رسانه  به  مخاطبین  روزمره  شکایات  دیگر  از 
رسیدگی به موقع به ثبت خرابی تلفن است یکی می گوید 
بعد از چند بار تماس با شماره 2۰117 که درخواست ثبت 
اصال  دارد  را  پیگیری  برای  موبایل  و شماره  تلفن  شماره 
بعد از گذشت یک هفته هیچ تماسی گرفته نشده و تلفن 

همچنان قطع است. 
کاشانی در این مورد گفت: در رابطه با ثبت خرابی تلفن از 
طریق تلفن 2۰117 به عرض مشترکین محترم می رسانم 
که تمامی شکایات روزانه تک به تک بررسی می شوند. در 
این سیستم یک شماره تماس جهت پیگیری ثبت می شود 
و سیستم برای رفع خرابی تلفن شما یک تیکت باز می کند 
تمامی  بسته نمی شود.  نگردد  تلفن شما رفع  تا خرابی  و 
شماره های ثبت شده از مرکز کرمان و مخابرات شهرستان 
رندم  صورت  به  و  می گیرند  قرار  بررسی  مورد  سیرجان 
به  را  رضایت  میزان  و  می گیریم  تماس  مشترک  چند  با 

صورت درصد ثبت می کنیم و این درصد را به کل تعمیم 
می دهیم اگر میزان رضایت پایین باشد مجدد مورد بررسی 
قرار می گیرند. پس می توانیم بگویم تمامی شکایات بررسی 

می شوند و از سیرجان و کرمان پیگیری می گردد.
کافوهای بدقواره ی شهر

قیافه  بد  و  اداره مخابرات درمورد کافوهای خراب  رییس 
مخابرات که هم چهره شهر را زشت کرده اند و هم روزهای 
خرابی  با  رابطه  در  گفت:  چنین  می شوند  خراب  بارانی 
مخابراتی-  پست های  و   -کافو  مخابراتی  برق  تابلوهای 
طریق  از  را  نظر   مورد  آدرس های  می توانند  مشترکین 
در  تا  دهند  اطالع  مخابرات سیرجان  به شرکت  رسانه ها 

اسرع وقت برای تعمیر آن ها اقدام گردد.
سیرجان  مخابرات  شرکت  متاسفانه  گفت:  ادامه  در  او   
سیستمی برای ثبت شکایات مردمی ندارد که در تالشیم 
مهم  این  برای  گویا  سیستم  یک  آینده  هفته  دو  طی 
راه اندازی کنیم که به محض راه اندازی شماره تماس آن 
از طریق رسانه ها به سمع و نظر همشهریان خواهد رسید.

شکایت دهیار را به کرمان ببرید
یه  دهیاری ها  طریق  از  که  سیرجان  حومه  روستاهای 
از عدم  بسیاری  مشکالت شان رسیدگی می شود شکایات 

سوی  از  بی توجهی  و  اینترنت شان   مشکل  به  رسیدگی 
مخابرات  با  نیز  را  مشکل  این  دارند  مناطق  این  دهیاری 
سیرجان در میان گذاشتیم و اینگونه پاسخ دادند: باید به 
شرکت  کشوری  ارتباطات  بخش  در  برسانم  مردم  اطالع 

مخابرات یک بخش خصوصی محسوب می گردد. 
جهت ارتباط دهی روستاها از پروژه USO دولتی استفاده 
رسیدگی  منطقه ای  بخشداری  و  دهیاری  اگر  و  می شود 
کل  اداره  به  را  خود  شکایات  می توانند  مردم  نمی کند 
مقابل  سعدی  خیابان  در  واقع  کرمان  اطالعات  فناوری 
داروخانه ی هالل احمر نزد آقای الهامی ببرند. این موضوع 
در حیطه مخابرات و دو اپراتور فعال همراه نیست و اداره 
کل تصمیم می  گیرد که مشکل آن روستا از طریق کدام 

اپراتور حل شود.
تلفن ثابت نمی دهیم

از سال 88 به هیچ  انتهای گفت و گو گفت:  کاشانی در 
نام هم نمی کنیم  عنوان مشترک در نوبت نداریم و ثبت 
امکانات فنی اجازه نمی دهد که تلفن ثابت جدید به کسی 

بدهیم و سیاست مخابرات کشوری این است که چیزی 
به نام توسعه شبکه مخابرات و تلفن ثابت نداشته باشیم 
زیرا هزینه های انجام این کار بسیار باال است. اما اگر کسی 
در نوبت دریافت انشعاب بوده است به منزله این است که 
ثبت نام کرده است و فکر نمی کنم مشترکی داشته باشیم 
که از سال 88 ثبت نام کرده و دریافت نکرده باشد اگر 
چنین مواردی وجود دارد لطفا به مخابرات مراجعه کنند. 
برای گرفتن تلفن ثابت در صورت دارا بودن امکانات در 
کم  آن  امکان  که  دهیم  ثابت  تلفن  می توانیم  محله  آن 

است.
برای پیگیری مشکالت به کرمان بروید

رییس  با  گو  و  گفت  این  اتمام  از  بعد  تازه:  سخن 
مخابرات سیرجان احساس می شد که هیچ راه حلی برای 
انگار  نیست.  سیرجان  مخابراتی  مشکالت  کردن  درست 
سیرجان نمی خواهد از لحاظ سیستم مخابرات پیشرفت 
کند نزدیک به 11 سال اصال ثبت نام تلفن ثابت انجام 
به سازمان  باید  است  بداخالق  کاربر 118  اگر  نمی شود 
این عدم  نیستند  ببرید و حاضر  بازرسی کرمان شکایت 
رضایت را به کاربران اطالع دهند و توجیه کنند که با مردم 

مداراتر برخورد کنند. 
اگر خرابی تلفن پیگیری نمی شود باید از کرمان پیگیری 
و رضایت مشترکین را جلب کنند. اگر پست های مخابراتی 
و کافوها خراب است به رسانه ها اطالع دهید به گوش ما 
برسانند.!! اگر روستایی مشکل اینترنت ثابت دارد باید به 
اداره کل فناوری اطالعات کرمان مراجعه کنند. اگر خط 
بازرسی  اداره  به  نمی دهیم  ما  تلفن هم می خواهید  ثابت 
مخابرات کرمان شکایت ببرید. این یعنی شرکت مخابرات 
سیرجان هیچ استقاللی در رفع نیاز مردم ندارد  و جهت 

بروکراسی اداری کامال وابسته به کرمان است؟
و  ندارد  مردمی  شکایات  ثبت  شماره  خود  که  مخابراتی 
هنوز قول آن را به رسانه ها می دهد و در این عصر ارتباطات 
با مردم مشکالت  هنوز فکر می کند که مالقات حضوری 
را رفع کرده نیز تناقض باالیی دارد. ای کاش می شد راه 
رفع مشکالت این شهر دیگر به مرکز استان ختم نمی شد.

گزارش اختصاصی سخن تازه از مشکالت مخابراتی سیرجان؛

کوزه گر از کوزه شکسته آب می خورد
شــرکت مخابرات سیرجان سیستمی برای ثبت شکایات مردمی ندارد

     معظمه صادقی

  عکس : سید محسن فروزنده

    مـردم می توانند شـکایات خود را از مشـکالت 
مخابـرات سـیرجان بـه اداره کل فنـاوری اطالعات 
کرمـان واقـع در خیابان سـعدی مقابـل داروخانه ی 

هالل احمـر نزد آقـای الهامـی ببرند.
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سه  که  روزی  ماه ۹۹؛  بهمن  پنجشنبه ۳۰  روز 
طرح ملی از شمال تا جنوب کشور افتتاح گردید و 
کارخانه ی بزرگ گندله سازی گهرزمین نیز از جمله 
همین طرح ها بود که با همراهی ریاست جمهوری 
محمدصادق  حضور  و  کنفرانس  ویدیو  طریق  از 
کرمان،  استاندار  امنیتی  معاون سیاسی  بصیری، 
فرماندار ویژه ی سیرجان،  امام جمعه شهرستان، 
گل  گهر  صنعتی  و  معدنی  شرکت  عامل  مدیر 
شد. برگزار  شهرستان  و  استان  مدیران  دیگر   و 

محمد فالح، مدیر عامل شرکت گهرزمین در آغاز 
این مراسم ضمن خوش آمد گویی و قدردانی از 
حضور و همراهی تمام مسوولین، در خصوص این 
طرح بزرگ ملی توضیح داد: کارخانه ی گندله سازی 
گهرزمین با ظرفیت پنج میلیون تن و با سرمایه ای 
۳ هزار و ۳8۰ میلیارد تومانی راه اندازی شد که 
افتتاح و بهره برداری از آن باعث اشتغال 5۰۰ نیرو 
به صورت مستقیم و 12۰۰ نیرو به صورت غیر 
مستقیم است و جا دارد همین جا از تمام زحماتی 
که در ادوار مختلف برای پیشرفت این پروژه ی بزرگ 
و مهم کشیده شده و تمام مدیران گذشته و یکایک 
نمود. تشکر  و  تقدیر  زمین  دلسوز گهر   کارکنان 

دشوار  شرایط  در  که  بود  پروژه  یک  این 
دانش  بر  تکیه  با  و  اقتصادی  تحریم های 
افتخارات  از  و  شد  تکمیل  داخلی  مهندسین 
این  از  درصد   47 بگوییم  می توانیم  که  ماست 
 طرح با توان مهندسی ایرانی ساخته شده است.

این  در  کنسانتره  تن  هزار   ۶۰ کنون  تا 
خواهیم  زودی  به  و  شده  تولید  شرکت 
کنیم. پیدا  دست  نهایی  ظرفیت  به   توانست 

و  معدن  صنعت،  وزیر  حسینی،  رزم  علیرضا 
ریاست  با  همراه  مراسم  این  در  که  تجارت 
جمهوری از طریق ویدیو کنفرانس حضور داشت 
و 8۳  فوالد خام  تولید  رشد 77 درصدی  از  نیز 
بر  افزود:  و  گفت  فوالدی  محصوالت  درصدی 
درصدی  نیم  و    ۶ رشد  ایران  شاخص ها  اساس 
کسب  و  تنی  میلیون   ۹ صادرات  با  را  صنعتی 
آورد. دست  به  گذشته  دوسال  در   1۶ ی   رتبه 

و  پیشرفت  موجب  پروژه ها  و  طرح ها  قبیل  این 
 بالندگی در زمینه های صنعتی و معدنی خواهند بود.

نشست  این  در  جمهور،  رئیس  روحانی،  حسن 
اشاره به طرح های بزرگ و مهمی که  با  مجازی 
در مدت زمان کوتاه و نیم سال دوم افتتاح شدند و 
همین موضوع نیز نشان از توان و همت داخلی دارد 
بیان داشت: پیش از افتتاح این طرح، ابر پروژه ی 
انتقال آب خلیج فارس را داشتیم که به زودی فاز 

 دوم آن نیز افتتاح و به بهره برداری خواهد رسید.
پروژه ی بزرگ ملی انتقال آب از خلیج فارس یک اتفاق 
 مهم تاریخی و امتیاز مثبت برای همگان خواهد بود.

لحاظ  از  تنگنا  در  همواره  کشور  شرق  و  جنوب 
تامین آب بود که با افتتاح فاز 2 و ۳ خط انتقال 
راحتی  به  و  گردد  مرتفع  معضل  این  امیدواریم 
 بتوانیم کمبود آب مناطق مختلف را جبران کنیم.

رئیس  و  وزیر  معاون  جعفری،  اهلل  وجیه  دکتر 
صنایع  و  معادن  نوسازی  و  توسعه  سازمان 
افتتاح کارخانه گندله  آیین  نیز در  ایران  معدنی 
این  افتتاح  با  کرد  امیدواری  اظهار  گهرزمین 
بیشتر  توسعه  راستای  در  جدیدی  گام  گندله 

شود.  برداشته  صنعت  بخش  در  ویژه  به   کشور 
درخصوص تولیدات صنعت آهن و فوالد جعفری 
تولید 72 درصد فوالد، ۶8 درصد آهن اسفنجی 
و 82 درصد گندله و 7۶ درصد کنسانتره را جزو 
برنامه 14۰4 وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم 
امروز77  تا   1۳۹2 سال  ابتدای  از  افزود:  و  کرد 
درصد فوالد، 84 درصد در اسفنجی و 7۶ درصد 
در گندله و 8/1 دهم برابر در کنسانتره رشد داشته 
آهن  سنگ  گندله  تولید  میزان  همچنین  ایم. 
تولید  و  را در منطقه گل گهر ۳4 درصد  کشور 
آهن اسفنجی را نیز 15 درصد اعالم کرد و گفت: 
علی رغم تاخیراتی که بابت تحریم ها در این پروژه 
پیش آمد، فرصتی دست داد تا 47 درصد قطعات و 

تجهیزات این کارخانه را با وجود متخصصین ایرانی 
بومی سازی  دیار  این  مهندسین  توان  و  دانش  و 

کنیم و به تولید برسانیم.
بزرگترین  این  از  یکی  داد:  ادامه  جعفری 
گهرزمین  شرکت  و  گل گهر  شرکت  کارهای 
است  فارس  خلیج  از  آب  انتقال  در  مشارکت 
اجراست.  دست  در  هم  آن   ۳ و   2 فاز   که 
بزرگ  شرکت های  از  یکی  گهرزمین  شرکت 
فعال در منطقه گل گهر است که تاکنون مجری 
طرح های بزرگی بوده است و یکی از این طرح ها 
احداث کارخانه ی گندله سازی پنج میلیون تنی 

است.
 شرکت گهرزمین در انجام مسوولیت های اجتماعی 

و ایجاد زیرساخت ها هم بسیار خوب عمل کرده و 
امیدواریم در توسعه مراحل بعدی در بحث زنجیره 
تامین فوالد نیز این شرکت مثل همیشه پویا باشد و 
 در خدمت مردم و توسعه رشد اقتصادی کشور باشد.

مردم  نماینده  حسن پور  شهباز  مراسم  این  در 
اسالمی،  شورای  مجلس  در  بردسیر  و  سیرجان 
افتتاح کارخانه گندله سازی گهرزمین را یکی دیگر 
از ابرپروژه ها بعد از پروژه انتقال آب خلیج فارس 
در منطقه ی معدنی و صنعتی گل گهر قلمداد کرد 
و گفت: افتتاح این کارخانه در سال جهش تولید، 

کشور را بی نیاز خواهد کرد. 
از  سیرجان  شهرستان  اینکه  بیان  با  حسن پور 

داد:  ادامه  است،  برخوردار  خوبی  ظرفیت های 
شناسایی  را  قدرت  و  ضعف   نقاط  باید  مدیران 
را  دارد  وجود  مجموعه ها  در  که  ایراداتی  و 
هیئت مدیره ها  بایستی  که  آنچه  کنند.  برطرف 
بحث  دهند  قرار  توجه  مورد  مدیران  و 
است. مجموعه ها  این  اساسی  و  اصلی   مسایل 

نماینده ی مردم سیرجان و بردسیر در مجلس، 
عنوان  به  را  کارگران  همسان سازی حقوق  بحث 
صنعتی  و  معدنی  مجموعه های  ایرادات  از  یکی 
خواند و افزود: مدیران بایستی به کارگرانی است 
که شبانه روز زحمت می کشند و فعالیت می کنند، 
توجه ویژه داشته باشند زیرا حرکت چرخ صنعت با 

وجود این عزیزان میسر است. 
امروز به صنعتی شدن و بومی سازی و همچنین 
نیروهایی نیاز داریم که باعث شدند سیرجان به 
با توجه  امیدوارم  یک شهر صنعتی تبدیل شود. 
به نیروی جوان و متخصصی که در کشور و شهر 
سیرجان داریم هیچ تحریمی تاثیرگذار بر پیشرفت 
صنعت کشور نباشد و حتی با نیروهای متخصص 
سایر  رسان  کمک  بتوانیم  داریم،  که  بومی  و 
کشورها باشیم. وی تصریح کرد: سرمایه ی اصلی 
مسوولیت های  به  باید  و شرکت ها  مردم هستند 
اجتماعی شان بیش از پیش توجه داشته باشند و 
رسیدگی به این مساله را به طور جدی در دستور 

کار قرار دهند. 
مهندس حسن امیرزاده، مدیر پروژه گندله سازی 
5 میلیون تنی شرکت سنگ آهن گهرزمین در 
حاشیه این مراسم افتتاحیه در خصوص این طرح 
توضیح داد: این پروژه با رقمی بالغ بر 4 میلیارد 
تومان سرمایه گذاری شده است. با بهرهبرداری از 
این پروژه ۳ و نیم میلیون تن به ظرفیت فوالد 
سازی  گندله  پروژه  شد.  خواهد  افزوده  کشور 
گهرزمین با استفاده از دو پیمانکار داخلی و خارجی 

حدود 17 هزار تن تجهیز مکانیکی نصب کردیم. 
یکی از افتخارات پروژه گندله سازی این است که با 
توجه به شرایط سخت تحریم ها و پس از آن شیوع 
و همه گیری بیماری کرونا، بدون حضور نمایندگان 
خارجی که با آنان قرار بر ساخت و تکمیا پروژه 
داشتین، به دست توانمند مهندسان داخلی این طرح 
 اجرا و تکمیل شد و به مرحله ی بهره برداری رسید.

دایر  نمایشگاه  از  بازدیدی  مراسم  این  پایان  در 
شده در گهر زمین با عنوان بومی سازی شرکت 
سنگ آهن گهرزمین و دستاوردهای بومی سازی 
متخصصان این شرکت و مهندسین داخلی بازدید 
کردند و کلنگ احداث فاز دوم کارخانه ی گندله 

سازی نیز زده شد.

 با افتتاح کارخانه ی بزرگ گندله سازی گهر زمین:

توسعه  در صنعت فوالد کشور



اول  هفته  سیرجان  شهرداری  فوتبال  تیم   
شکست  را  وچان  تیم  پایانی،  مرحله  رقابت های 
در  اسفند  یکشنبه 3  داد، سبزپوشان سیرجانی 
هفته دوم این مرحله از رقابت ها تیم سپاهان را در 
اصفهان شکست داد، تا دومین برد دور نهایی را به 
دست آورده باشد. حال باید دید نماینده سیرجان 
در 4 بازی پایانی فصل چه نتایجی را برابر حریفان 
دست  به  را  عنوانی  چه  و  زد  خواهد  رقم  خود 

خواهد آورد.
هفته دوم دور نهایی لیگ برتر فوتبال بانون

بانوان،  فوتبال  برتر  لیگ  نهایی  دور  دوم  هفته 
یکشنبه ۳ اسفند، ساعت 1۳:۰۰، با دو دیدار بین 
وچان  و  سیرجان  شهرداری   - اصفهان  سپاهان 

کردستان - شهرداری بم برگزار شد. 
نتایج هفته اول دور نهایی لیگ برتر بانوان

سپاهان اصفهان ۶ )زهرا علیزاده ۳، زهرا چترنور 
2، شبنم بهشت 1( - سپاهان اصفهان 2)شقایق 

روزبهان 1، هاجر دباغی 1(.
وچان کردستان ۰ - شهرداری بم ۰

گلیم سیرجان در نصف جهان 
تیم فوتبال بانوان شهرداری سیرجان، در هفته دوم 
دور نهایی مسابقات لیگ برتر، یکشنبه ۳ اسفند، 
در ورزشگاه صفائیه مبارکه اصفهان به مصاف تیم 
سبزپوشان  که  دیداری  رفت.  اصفهان  سپاهان 
سیرجانی با نتیجه ۳ بر 1 نیمه اول را به پایان و به 
رختکن رفتند، بانوان سیرجانی در نیمه دوم این 
بازی، ۳ گل دیگر زدند و 1 گل  هم دریافت کردند، 
تا نه تنها پس از سوت پایان این دیدار، زمین را با 
نتیجه ۶ بر 2 ترک کرده باشند، بلکه صدر جدول 
را از تیم شهرداری بم بگیرند و صدر نشین لیگ 

برتر فوتبال بانوان ایران شوند.  
دبل 6 تایی!

تیم شهرداری سیرجان جمعه 28 آذر در ورزشگاه 
برتر  لیگ  چهارم  هفته  در  رشت،  جنگل  سردار 
روزی که مهمان انزلی  چی ها بود، تیم ملوان بندر 
با نتیجه ۶ بر 1 شکست داد، شهرداری  انزلی را 
در  اسفند(   ۳ )یکشنبه  بعد  روز   ۶5 سیرجان 
دوازدهم  هفته  اصفهان،  مبارکه  صفائیه  ورزشگاه 
لیگ برتر در روزی که مهمان نصف جهانی ها  بود، 
تیم سپاهان اصفهان را با نتیجه ۶ بر 2 شکست 
داد، تا در فصل سیزدهم برای دومین بار موفق به 

۶ تایی کردن حریفان شود. 

جهان نجاتی سرمربی شهرداری سیرجان؛
جهان نجاتی سرمربی تیم شهرداری سیرجان بعد 
بیان کرد:  و شهرداری سیرجان  بازی سپاهان  از 
فکر می کنم یکی دیگر از بازی های جذاب و زیبای 
لیگ را شاهد بودیم، تیم سپاهان نیمه اول را خیلی 
ما طی  اول  دقیقه  توی 1۰  کردند،  خوب شروع 
خیلی  داشتیم،  سپاهان  تیم  فیلم  از  که  آنالیزی 
زود به گل رسیدیم و فکر می کنم این به زود گل 

رسیدن ما یک کم کار را برای آنها سخت تر کرد.
نیمه اول را ۳ بر 1 بیرون آمدیم و ۳ گل بعدی 
هم توی نیمه دوم به ثمر رسید، می دانستیم که 
گل  برایشان  چطور  و  بکنیم  حمله  کجا  از  باید 
بزنیم، این هفته برای ما هفته ی حساسی بود، ما 
با مصدوم های که بعد از بازی وچان داشتیم، کار 
سختی بود جوان ترها را با بچه ها هماهنگ کردن، 
اما خدا را شکر می کنم از بچه هایم تشکر می کنم، 

واقعا بازی بسیار زیبایی را به نمایش گذاشتند.
جهانجاتی در پاسخ با سوال خبرنگار که پرسید؛ 
»فکر این را می کردیم که ۶ گل به ثمر برسانید؟« 
بیان کرد: نه اصال. داوری خوب بود، بازی اینقدر 
در جریان بود اینقدر دو تیم داشتند فوتبال بازی 
می کردند و توپ در جریان بازی بود، کمتر صحنه 

خاص و عجیب قریبی داشتیم.
در پایان خبرنگار سوال جالبی پرسید؛ »مشکلی 
لباس  رنگ  هم  داور  لباس  بود  بازی  این  در  که 
سپاهان بود، بعد یکی از بازیکنانتان به جای بازیکن 
سپاهان، داور را گرفته بود؟«، جهان نجاتی هم در 
پی پاسخ به این سوال گفت: کامال صحیح هست، 
دقیقا این اتفاق افتاد، من نمی دانم چی شده که 
جلسه شب گذشته این ناهماهنگی به وجود آمد، 
ولی بالفاصله هم برطرف شد و در شروع نیمه دوم 

داور لباسش را عوض کرد.
کاور  باید  داور  سپاهان؛  سرمربی  شقاقی  امیر 

می پوشید!
بازی خیلی خوب بود، همش تو بازی فکر می کردم 
خودم  بچه های  هست،  ملی  تیم  تمرین  اینجا 

نصفشان تو تیم سپاهان و نصفی در تیم شهرداری 
سیرجان، چون بچه های خودم، جلوی خودم بازی 
انتظاری  همچین  کردند  بازی  هم  خوب  کردند. 

داشتم.
بازی قشنگی بود، منتها ما از اول بازی گفتیم که 
داور لباسش را عوض بکند، 25 دقیقه اول بازی 
بچه های ما فکر می کردند که داور هم تیمی مان 
هست، ۳ گل اولی که در نیمه اول دریافت کردیم 
به همین دلیل بود، داور مشکی پوشیده، ما از همان 
اول هم گفتیم که این لباس را عوض بکند، یا کاور 
بپوشد من نمی دانم چرا باید این اتفاق بیفتد، سر 
این قضیه واقعا معترضم، ولی در خصوص بازی، 
بازی فوق العاده قشنگ بود، حتی نیمه دوم ما بازی 
را دستمان گرفتیم، ولی خب همان ۳ تا گل اول 
دیگه شیرازه تیم ما را به هم ریخت، تا این نتیجه 

در نیمه اول رقم بخورد.
برای یک تیم دریافت ۳ گل، زیاد هست و یک ذره 
جبران کردنش سخت هست، ولی خب بازی خیلی 
قشنگ بود، عالی بازی کردند، ما هم خوب بازی 

کردیم، منتها دو تا از بازیکنانمان که آسیب دیدند 
و مجبور شدیم که تعویض اجباری بکنیم، این بود 

که یک مقدار تیممان از هم پاشید.
فکر می کنم که فیلم بازی را کارشناسی کنید، من 
نمی خواهم که در مورد داور صحبت بکنم، قطعا 
نظر داور با نظر من یکی نیست، شاید زاویه دید ما 
نداریم و تمی خواهم حرفی بزنم ولی خیلی دوست 
دارم که این فیلم در اختیار کارشناسان قرار بگیرد، 
کارشناسی  را  بوده  بد  یا  بوده  خوب  که  ببینیم 

بکنند.
رنگ لباس داورها روی گلها تاثیر نداشت

در پی صحبت های مهناز امیر شقاقی سرمربی تیم 
سپاهان در راستای لباس داوران دیدار شهرداری 
خسروی  علی  اصفهان،  سپاهان  و  سیرجان 
»خب  کرد:  بیان  کشورمان  داوری  کارشناس 
کامال  فوتبال  بازی  قوانین  در  اینکه  به  توجه  با 
رنگی  چه  به  لباس ها  رنگ  که  شده  بینی  پیش 
یک  واقعا  داورها(،  و  بازیکنان  لباس  )رنگ  باشد 
اشتباه بزرگ بوده که در نیمه اول داورها لباسی 

پوشیدند که همرنگ لباس بازیکنان 
سپاهان بوده، ولی با توجه به رصدی 
کردم،  گل   8 حدود  روی  من  که 
نیمه  گل   ۳ روی  علی الخصوص 
اول، داور دخالتی توی این موضوع 
نداشت یعنی دخالتی در بازی تیم ها 
نداشته. ای کاش نماینده فدراسیون 
و ناظر بازی بیشتر دقت می کردند 
می کردند،  مشخص  جلسه  در  و 
داورن همان لباس زرد فسفوری را 
برتر  لیگ  در  باالخره  می پوشیدند، 
این کار به نظر من اشتباه بوده، ای 

کاش انجام نمی شد«.  
به  نهایی  دور  دوم  هفته  سیرجان 

صدر رسید
نهایِی  دور  دوم  هفته  پایاِن  در 
تیم  ایران،  بانوان  فوتبال  برتر  لیگ 
شهرداری سیرجان با تفاضل گل 5 و ۶ امتیاز در 
صدر جدول رقابتها قرار گرفت، تیم های  شهرداری 
به   هم  اصفهان  سپاهان  و  کردستان  وچان  بم، 
ترتیب در رده های دوم تا چهارم جدول قرار دارند. 

تیم بدون باخت لیگ برتر فوتبال ایران
هفته  از  سیرجان،  شهرداری  بانوان  فوتبال  تیم 
نخست تا هفته ششم تمامی حریفان را شکست 
داد، شهرداری در هفته هفتم در ورزشگاه عدالت 
ایالم، برابر تیم پاالیش گاز ایالم با تساوی 2 بر 2 
بازی را به پایان رساند تا اولین دیداری باشد که ۳ 
امتیاز کامل را دریافت نکرده )اولین تساوی(، بعد 
از این تساوی نماینده سیرجان از هفته هشتم تا 
را  دیدار خود  هر 4  دیدار(،  )آخر  دوازدهم  هفته 
پیروز شد، تا کماکان تنها تیم بدون باخت لیگ 

برتر فوتبال بانوان ایران بوده باشد.
تیم سیرجان سومین شکست سپاهان را رقم زد

سپاهان اصفهان فقط به کرمانی ها باخته؛ در این 
فصِل متفافت کرونایی، تیم سپاهان طی 1۰ بازی 
به  بر ۰  نتیجه 1  با  داده، هفته هشتم  انجام  که 

تیم شهرداری بم باخت، زردپوشان اصفهانی هفته 
جالب  باخت،  بم  تیم  به  باز  هم  نهایی  دور  اول 
اینکه هفته دوم دور نهایی هم برابر تیم شهرداری 
سیرجان شکست خورد، تا هر ۳ باخِت این فصل 
رقم  هشتی  استان  تیم  دو  برابر  جهانی ها  نصف 

خورده باشد. 
مهاجم سیرجان از مهاجم کردستان پیشی گرفت

افسانه  نهایی،  دور  دوم  هفته  بازی های  از  پیش 
زهرا  و  سیرجان  شهرداری  تیم  مهاجم  چترنور 
زدن 1۹  با  کردستان،  وچان  تیم  مهاجم  قنبری 
گل عنوان بیشترین گِل زده رقابتها را در اختیار 
به  که  گلی  دو  با  چترنور  دوم  هفته  در  داشتند، 
)قنبری  گرفت  پیشی  قنبری  از  زد،  سپاهان 
نتوانست به تیم شهرداری بم گلی به ثمر برساند(، 
تا به تنهایی با 21 در صدر جدول گلزنان لیگ برتر 

قرار یگیرد.
شبنم بهشت هم با زدن 1 گل به سپاهان خود را 
1۳ گله کرد. حال باید دید در 4 هفته پایانی کدام 

مهاجم عنوان خانم گلی را به دست خواهد آورد.
4 گام دیگر تا تکرار قهرمانی 

تیم صدر نشین شهرداری سیرجان تنها 4 بازی 
تا قهرمانی این فصل لیگ برتر فوتبال بانوان ایران 
توان  سیرجان  نماینده  که  دید  باید  دارد،  فاصله 

تکرار قهرمانی فصل ۹5-۹4 را دارد.
دربی کرمان در بم

ساعت  اسفند   ۹ شنبه  سیرجان،  شهرداری  تیم 
1۳:۰۰، از سری مسابقات هفته سوم مرحله نهایی 
لیگ برتر فوتبال بانوان ایران، در ورزشگاه فجر بم 
از آنجا  به مصاف تیم شهرداری بم خواهد رفت، 
گروه  یک  در  گروهی  مرحله  در  تیم  دو  این  که 
نبودند، برای اولین بار در این فصل رو در روی هم 
قرار خواهند گرفت. دو تیم  سپاهان و وچان هم 
۹ اسفند در ورزشگاه صفائیه مبارکه به مصاف هم 

خواهد رفت.
سومین دربی فصل لیگ برتر فوتبال بانوان

تیم  فصل،  دربی  اولین  در  برتر  لیگ  دوم  هفته 
سپاهان اصفهان با نتیجه ۳ بر 2 ذوب آهن، دیگر 
تیم اصفهانی را از پیش رو برداشت، در دور برگشت 
اصفهانی  تیم  این دو  مرحله گروهی هفته هفتم 
2 بر 2 به تساوی رسیدند، تا دومین دربی لیگ 
برنده ای نداشته باشد؛ سومین دربی فصل جدال 
شهرداری  و  سیرجان  شهرداری  کرمانِی  تیم  دو 
چه  فصل  دربی  سومین  که  دید  باید  هست،  بم 

نتیجه ای رقم خواهد خورد. 

     مرتضی شول افشارزاده

جهان نجاتی سرمربی شهرداری سیرجان پس از برد ۶ بر 2 تیمش برابر سپاهان عنوان کرد: »قطعاً 
با قهرمانی در لیگ برتر ثمره سال ها تالش در راه بازیکن سازی را خواهیم دید که در این عرصه 
مدیران باشگاه نیز زحمات فراوانی متحمل شدند. وی گفت: قطعا می خواهیم جواب سرمایه گذاری 
روی بازیکنان جوانی که سال ها پرورش دادیم و تحویل فوتبال بانوان دادیم را بگیریم که در این 
راه سخت باشگاه نیز با تمام توان امکانات را در اختیار پیشرفت این بازیکنان قرار داده است. ما 

همین روند را ادامه خواهیم داد تا به هدف مان در لیگ امسال برسیم 

جهان نجاتی؛ 
با همین روند 
تا رسیدن به 

هدفمان می رویم

خبــرانتصاب ها در باشگاه گل گهر

به گزارش خبرنگار فوتبال و فوتسال گروه ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان، پس از شکست سنگین تیم فوتبال گل گهر سیرجان 
مقابل پرسپولیس، چند عضو جدید به هیئت مدیره باشگاه گل گهر اضافه شدند. 

محمد اسفندیارپور در جلسه اعضای هیئت مدیره باشگاه گل گهر سیرجان، به عنوان رئیس جدید هیئت مدیره انتخاب شد.  
اصغر حدیدی هم به عنوان نایب رئیس انتخاب شد. پیش از این محمد جواهری در سمت مدیرعاملی ابقا شده بود.

شماره 638
6 اسفند 1399 ورزش

۶

                        هفته دوم دور نهایی لیگ برتر فوتبال بانوان؛

      درخشش تیم شهرداری سیرجان در نصف جهان

بیش از 100 مدل انواع مبلمان راحتی، کالسیک، اِل و سلطنتی تولیدی و بازار مبل امام علی )ع(

 میـــز و صندلی هــای باغــــــــی و ویالیـــی

تاب های ریلکسـی و تابهای سه نفره باغی و ویالیــی

میز LCD تمام MDF به قیمـت درب کارخانــــــه

 لطفا و حتما قبل از خرید 

قیمت ها را مقایسه کنید

تعطیل و روزاهی جمعه  باز هستیم
ایام 

 سرویس چوب کامل ویژه جهیزیه عروس شامل؛

رختکن،جاکفشی
پا تختیمیز جلو مبلیمیز ناهارخوری

کمد لباسی

بوفه بزرگ

تشک طبی فنری سرویس خواب
میز آرایش مبـــل

در این شرایط اقتصادی هوای شما را داریم شرایط نقد و اقساط به مدت محدود

 انتهای بلـوار اصلی حجــت آبــاد  
     تلفـن تماس : 

0 9 1 2 4 1 5 8 0 0 همگی یکجا : 24/500/000 تومان1

قالــی محلــی 
دستبـاف سیرجانی

)نو و دست دوم(شما را خریداریم.

0 9 9 1 7 ۶ ۶ 5 9 ۶ 9

ل (
 او

ت 
نوب

 ( 
ان

رج
سی

ی 
دار

هر
ه ش

صـ
ناق

م

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 1399/12/06 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشـــار اسنــاد مناقصـــه تا ساعت 18:00 روز پنجشنبـــه 
تاریخ 1399/12/14

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: از تاریخ  دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز یک شنبه  تاریخ 1399/12/24
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 12:00 روز دوشنبه  تاریخ 1399/12/25 

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:
دمرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان مرکز تماس: 41934-021     دفتر ثبت نام: 85193768-88969737

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 
خریـــــد یک دستگاه تراکتــــور   دو  دیفرانسیل  110 اسب بخار

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

به شماره  خریـــــد یک دستگاه تراکتــــور   دو  دیفرانسیل  110 اسب بخار ( 

2 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. 0 9 9 0 0 5 ۶ 7 4 0 0 0 1 4 7

در اجرای بند 2 ماده 1 قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن بدینوسیله به اطالع می رساند در اجرای قانون فوق الذکر آقای 
ناصر بلوردی فرزند محمود به شناسنامه 22 کد ملی 3071517696 صادره از سیرجان  با نمایندگی بنیاد مسکن  انقالب اسالمی سیرجان درخواست صدور سند 
شش دانگ یک باب منزل مسکونی پالک 1 فرعی از 279 اصلی به مساحت 398/26 متر مربع واقع در بلورد سیرجان بخش 39 کرمان را نموده است که پس 
از رسیدگی رای شماره 10029 مورخ 1399/11/21 هیات حل اختالف موضوع ماده 7 آیین نامه اجرایی قانون فوق الذکر رای به صدور سند ملک متصرفی 
نامبرده صادر نموده، بدینوسیله به اطالع عموم می رساند ظرف مدت 20روز از تاریخ انتشار این آگهی چنانچه کسی به تقاضای نامبرده معترض است اعتراض 
خود را کتبا به اداره ثبت اسناد سیرجان  تسلیم و از تاریخ تسلیم ظرف مدت یک ماه دادخواست اعتراض بر ثبت به مرجع صالح قضایی تسلیم و گواهی مربوطه 
را به اداره ثبت اسناد  سیرجان ارائه نماید. چنانچه ظرف مدت 20 روز از انتشار آگهی اعتراض نرسد و یا معترض ظرف یک ماه از تاریخ اعتراض گواهی تنظیم 
دادخواست به مرجع صالح قضایی را ارائه ننماید. سند مالکیت به نام متقاضی صادر و تسلیم می گردد.     م الف 936  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1399/12/06

محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی رای هیات

در اجرای بند 2 ماده 1 قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن بدینوسیله به اطالع می رساند در اجرای قانون فوق الذکر آقای 
اصغر فیروزآبادی فرزند نوراهلل به شناسنامه 4 کد ملی 3071391749 صادره از سیرجان  با نمایندگی بنیاد مسکن  انقالب اسالمی سیرجان درخواست صدور 
سند شش دانگ یک باب منزل مسکونی پالک 2372 فرعی از 6518 اصلی به مساحت 350/14 متر مربع واقع در سمنگان سیرجان بخش 37 کرمان را نموده 
است که پس از رسیدگی رای شماره 10024 مورخ 1399/11/21 هیات حل اختالف موضوع ماده 7 آیین نامه اجرایی قانون فوق الذکر رای به صدور سند ملک 
متصرفی نامبرده صادر نموده، بدینوسیله به اطالع عموم می رساند ظرف مدت 20روز از تاریخ انتشار این آگهی چنانچه کسی به تقاضای نامبرده معترض است 
اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد سیرجان  تسلیم و از تاریخ تسلیم ظرف مدت یک ماه دادخواست اعتراض بر ثبت به مرجع صالح قضایی تسلیم و گواهی 
مربوطه را به اداره ثبت اسناد  سیرجان ارائه نماید. چنانچه ظرف مدت 20 روز از انتشار آگهی اعتراض نرسد و یا معترض ظرف یک ماه از تاریخ اعتراض گواهی 
تنظیم دادخواست به مرجع صالح قضایی را ارائه ننماید. سند مالکیت به نام متقاضی صادر و تسلیم می گردد.     م الف 938  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1399/12/06

محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی رای هیات

در اجرای بند 2 ماده 1 قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن بدینوسیله به اطالع می رساند در اجرای قانون فوق الذکر آقای 
ناصر  پور نظری فرزند رحمت اهلل به شناسنامه 616 کد ملی 3070561985 صادره از سیرجان  با نمایندگی بنیاد مسکن  انقالب اسالمی سیرجان درخواست 
صدور سند شش دانگ یک باب منزل مسکونی پالک 10808 فرعی از 5087 اصلی به مساحت 225 متر مربع واقع در بلورد سیرجان بخش 37 کرمان را 
نموده است که پس از رسیدگی رای شماره 10028 مورخ 1399/11/21 هیات حل اختالف موضوع ماده 7 آیین نامه اجرایی قانون فوق الذکر رای به صدور 
سند ملک متصرفی نامبرده صادر نموده، بدینوسیله به اطالع عموم می رساند ظرف مدت 20روز از تاریخ انتشار این آگهی چنانچه کسی به تقاضای نامبرده 
معترض است اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد سیرجان  تسلیم و از تاریخ تسلیم ظرف مدت یک ماه دادخواست اعتراض بر ثبت به مرجع صالح قضایی 
تسلیم و گواهی مربوطه را به اداره ثبت اسناد  سیرجان ارائه نماید. چنانچه ظرف مدت 20 روز از انتشار آگهی اعتراض نرسد و یا معترض ظرف یک ماه از تاریخ 

اعتراض گواهی تنظیم دادخواست به مرجع صالح قضایی را ارائه ننماید. سند مالکیت به نام متقاضی صادر و تسلیم می گردد. 
 م الف 937  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1399/12/06

محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی رای هیات



یک سال است با شیوع کرونا زندگی مان عجین 
عنصر  به حضور یک  ایم  کرده  عادت  حاال  شده. 
اضافی در خانه های مان به اسم کرونا. روزهای اول 
کشور  در  حاشیه  پر  اما  کوچک  ویروس  این  که 
شایع شده بود صحبت های زیادی رواج پیدا کرد 
مبنی بر اینکه اگر به سراغ داروهای گیاهی بروید 
به کرونا واکسینه  ابتال  برابر  را در   می توانید بدن 
با  هم  مردم  کنید.  تامین  را  بدن  ایمنی  و  کرده 
شنیدن این صحبت ها به سراغ عطاری ها رفته و 
به دنبال تامین مواد گیاهی برای حفظ ایمنی بدن 
روال  یک  به  تبدیل  امر  این  چنانکه  بودند.  خود 
عادی شد و از ابتدای شیوع کرونا تا االن خیلی ها 
روزانه  برنامه  را جزو  گیاهی  داروهای  از  استفاده 

خود قرار داده اند.

بازار داغ دوای سرماخوردگی، گل گاوزبان، بابونه 
و آویشن

مردم  شهر  می گوید:  سطح  عطاری های  از  یکی 
بیشتری  مراجعه  گیاهی  داروهای  دریافت  برای 
در زمان کرونا دارند. خیلی ها بر این باور هستند 
به  ابتال  از  را  آن ها  می تواند  گیاهی  داروهای  که 
به  که  مشتری هایی  معموالً  دارد.  نگه  دور  کرونا 
گل  سرماخوردگی،  دوای  مراجعه  می کنند  من 
گاوزبان، بابونه و آویشن می برند. این 4 قلم جزو 
بیشترین داروهای گیاهی است که در مدت کرونا 
از عطاری ها در  او می پرسم بعضی  از  ام.  فروخته 
دوران کرونا اقدام به ساخت داروهای گیاهی دست 
ساز به صورت ترکیبی کرده اند؛ آیا شما هم از این 
داروها به مشتری ها  می دهید؟ پاسخ می دهد: نه. 
خوشبختانه من کاری به ترکیب داروهای گیاهی 
ندارم. هر دارویی که در طبیعت وجود داشته باشد 
را  می آورم و به مشتری  می فروشم. همان طور که 
گل  سرماخوردگی،  دوای  کرونا  دوران  در  گفتم 
که  بود  داروهایی  جزو  آویشن  و  بابونه  گاوزبان، 
مردم بیشترین مصرف را داشتند. داروهای دست 
داخل شان چی هست؟ ممکن  نیست  معلوم  ساز 
است مردم مصرف کنند و عواقب داشته باشد. آن 

وقت باید جواب خدا را هم بدهیم. 
مصرف داروی گیاهی در کرونا زیاد شده

که  شهر  سطح  عطاری های  از  دیگر  یکی 
رواج  خصوص  در  دارد  هم  زیادی  مشتری های 
مردم  می گوید:  توسط  گیاهی  داروهای  مصرف 
بودند  باور  این  بر  محلی  قدی می و  مردم  معموالً 
از  خیلی  درمان  در  گیاهی  می تواند  داروهای  که 
اینطور  آمد  که  هم  کرونا  باشد.  موثر  بیماری ها 
شایع شد که این همه داروهای گیاهی برای حفظ 
سیستم ایمنی بدن موثر هستند. بنابراین همانطور 
از کرونا به هر چیز  که مردم برای حفاظت خود 
دیگری چنگ  می زدند، به سراغ داروهای گیاهی 
هم آمدند و مصرف آن ها افزایش پیدا کرد. البته 
داروهای گیاهی  بی رویه  نماند که مصرف  ناگفته 
شیمیایی  داروهای  مصرف  مثل  هم  می تواند 
که  سوال  این  به  پاسخ  در  وی  باشد.  خطرناک 
می تواند  گیاهی  داروهای  این  مداوم  مصرف  آیا 
هر  بله.  نه؟ می گوید:  یا  کند  آن ها کم  کارایی  از 
چیزی که در مصرف آن افراط و تفریط بشود بی 
طور  به  ماه   2 کنید  فکر  مثاًل  شما  اثر  می شود. 
ماه  دو  از  بعد  خب  کنید،  مصرف  آویشن  مرتب 
دیگر آویشن تاثیر خودش را در بدن شما از دست 
طوری  ما  مردم  فرهنگ  متاسفانه  ولی   می دهد. 
است که اگر بگویند فالن چیز برای فالن درد خوب 
است دیگر امان نمی دهند و به طور افراطی از آن 
این فروشنده عطاری هم اشاره  مصرف می کنند. 
می کند که در زمان کرونا به سراغ ساخت داروهای 
ترکیبی و دست ساز نرفته و  می گوید: حقیقتش 
با هم چیزی  این داروهای گیاهی  از ترکیب  من 
سر در ن می آورم. دانش و اطالعات ما در خصوص 
مصرف این داروهای گیاهی در حد همان اطالعات 
پدران مان است که مثاًل می دانستند آویشن برای 
اعصاب  گاوزبان  یا گل  است،  رفع دل درد خوب 
مشتری  به  هم  حد  همین  در  می کند.  آرام  را 
می گویم که اگر خودش مایل بود از این داروهای 
گیاهی مصرف کند و گرنه چون نمی دانم نتیجه 
وقت  هیچ  چه  می شود  گیاهی  ترکیبی  داروهای 
سراغ ساختن این داروها نرفتم. مردم هم به نظرم 
نباید بروند چون نمی دانند داخل آن ها چی هست 

و ممکن است به خودشان ضربه بزنند.
جنبه روانی تفکر درمان کرونا با داروی گیاهی 

گیاهی  داروهای  تاثیر  داخلی:  متخصص  پزشک 
ثابت شده نیست، امین ایران نژاد متخصص داخلی، 
درمان  برای  گیاهی  داروهای  تاثیر  خصوص  در 
ثابت  چیز  گیاهی  داروهای  تاثیر  کرونا  می گوید: 
مشخصی  مصرف  میزان  چون  نیست  ای  شده 
به  خودش  مقیاس  اساس  بر  کس  هر  و  ندارد 
علمی ندارد  پایه  هیچ  آن ها می رود.  سراغ مصرف 
که بگوییم این داروهای گیاهی نقش پیشگیری در 
کرونا دارند حتی برخی موارد مصرف آن ها می تواند 
هم  به  را  کبد  آنزیم های  چون  باشد  خطرناک 
 می ریزند و سیستم ایمنی را دچار نوسان  می کنند 
با  گیاهی  داروهای  این  هم  موارد  از  برخی  در  و 
داروهای شیمیایی که بیمار مصرف  می کند تداخل 
پیدا می کنند و ممکن است روند درمان بیمار را 
دست  این  از  را  مواردی  اینکه  کما  کنند.  کندتر 
داشتیم که دچار تداخل دارویی شده اند. بنابراین 
از نظر علمی،  نه  می توان مصرف داروهای گیاهی 
را صددرصد رد کرد و نه می توان آن را صد درصد 
از آن ها  تایید کرد. در حد وسط مردم می توانند 

مصرف کنند. وی به یک معضل بسیار مهم در این 
از  بعضی  متاسفانه  و  می گوید:  کرده  اشاره  حوزه 
عطاری ها اقدام به ساخت داروهای گیاهی ترکیبی 

با نظر خودشان به مشتری  می دهند.  می کنند و 
کار بسیار اشتباهی است و بیشتر جنبه بازاریابی 
باید  اقدام  این  برای  دارد.  اقتصادی  و  تبلیغاتی  و 
یک مطالعه علمی صورت بگیرد نه اینکه یکی دو 
خوب  بگویند  و  کنند  مصرف  را  داروها  این  نفر 

واقع  در  کنند.  پیروی  آن ها  از  بقیه هم  و  شدیم 
برای  گیاهی  داروهای  تاثیرگذاری  گفت   می توان 
تاکید  داخلی  متخصص  این  نیست.  قطعی  کرونا 

 می کند: می توان گفت تاثیرگذاری داروهای گیاهی 
برای کرونا بیشتر جنبه تلقین و روانی دارد. مثل 
بشوید  بخورید و خوب  بگویند آب  این است که 
این توصیه، آب مصرف کند و  به دنبال  و فردی 
فکر کند واقعا خوب شده است. اینها همه تلقین 

ذهنی است. برای ساخت داروی گیاهی باید دوز 
توکسیک آن مشخص شود. حداقل )دوز سمی( و 
حداکثر )دوز موثر( دارو مشخص شود و بر اساس 

آن یک داروی گیاهی ساخته شود. 
برای افراد مختلف هم امتحان شود. اما متاسفانه 
فرض  سنتی  پزشک  را  خود  عطاری ها  برخی 
می کنند و اقدام به این کار  می کنند. این امر تبدیل 
به آفت پزشکی در سیرجان شده. ایران نژاد از مردم 
را  تعادل  گیاهی  داروهای  مصرف  در  می خواهد 
رعایت کنند و تصریح می کند: مصرف این دارو های 
گیاهی با هدف درمان کرونا مثل همان شایعه ای 
است که پخش شد و گفتند مصرف مواد مخدر از 
نتیجه اش هم  و  کرونا جلوگیری  می کند  به  ابتال 
شد افزایش آمار بیماران معتاد کرونایی. مردم اگر 
می خواهند داروی گیاهی مصرف کنند با مقدار کم 
به  تا  کنند  مصرف  را  آن  متوالی  به صورت  نه  و 
کبدشان آسیب نرسد. برای کرونا هیچ پیشگیری 
قطعی وجود ندارد؛ نه از نظر داروی گیاهی و نه از 

نظر داروی شیمیایی.
بر اساس تجارب ثبت شده، آنچه مشخص است 
توجه بیش از حد مردم به شایعاتی است که در 
بازار کرونا داغ شده است. شایعاتی هم برای درمان 
کرونا و هم برای پیشگیری از آن. روی آوردن به 
مصرف بیش از اندازه داروهای گیاهی، مصرف مواد 
عنوان  به  کننده  عفونی  الکل ضد  مخدر، مصرف 
الکل خوراکی برای ضدعفونی کردن اعضای داخلی 
بدن و بسیاری از این شایعات از جمله حرف هایی 
دنبال شیوع  به  یک سال گذشته  که طی  بودند 
کرونا شنیده شد و متاسفانه عده ای به دنبال آن ها 
رفته و حتی بر اثر آن جان خود را از دست داده 
اند. آنچه مهم است رعایت افراط و تفریط در هر 
کاری ست. داروهای گیاهی شاید بصورت محدود 
انسان  بدن  سالمتی  در  اثربخشی  نتایج  بتوانند 
می تواند  آن ها  رویه  بی  مصرف  اما  باشند.  داشته 
به یک ماده مخرب تر تبدیل شده و حتی به بدن 
ضربه نیز بزند. بنابراین بایستی ابتدا دانش و آگاهی 
الزم پیرامون خواص هر یک از داروهای گیاهی را 
کسب و سپس به دنبال استفاده از آن ها برای تأثیر 

محدود و موقت رفت.

شماره 638
6 اسفند 1399 سالمت

7
خبــر

کرمان نو: یک مورد بیمار مبتال به کووید1۹ از نوع جهش یافته انگلیسی در سیرجان شناسایی شده است. 
سابقه ارتباطات بین سیرجان و بندرعباس در ماه های گذشته از جمله مهرماه که وضعیت بحرانی در سیرجان را 
شاهد بودیم، هر زمان هرمزگان دچار پیک بیماری شده است با فاصله ای سیرجان و کرمان هم گرفتار افزایش 
تعداد بیماران شده است. هر چند در روزهای گذشته اتاق اصناف سیرجان خبر از اعمال محدودیت های کرونایی 
در مشاغل گروه ۳ و 4 در سیرجان داده است  اما به نظر می رسد ستاد کرونا پس از شروع به کار زینی وند در سه 
ماه گذشته خاصیت سابق خود را از دست داده است و تنها محلی برای قرائت مصوبات ستاد ملی کرونا شده است.

محدودیت 
کرونایی در 
گروه مشاغل

 3 و4 سیرجان

بستری ۱۴۲ بیمار مبتال به کرونا در بیمارستان های کرمان
فارس:  شفیعی در تشریح آخرین آمار از وضعیت بیماری کرونا در استان کرمان اظهار داشت: موارد بستری قطعی مبتال به کرونا 
هم اکنون در بیمارستان های استان کرمان 142 مورد است که در حوزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان 72 نفر،  حوزه دانشکده علوم پزشکی 
سیرجان 4۰ نفر بستری هستند. سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان تعداد کل موارد بستری مثبت کرونا در استان کرمان از ابتدا 
تاکنون را 1۶هزار و 558 مورد و موارد جدید بستری در 24 ساعت گذشته در بیمارستان های دانشگاه های علوم پزشکی استان کرمان را 2۶ 
نفر عنوان کرد. شفیعی تعداد فوتی های قطعی ابتال به کووید 1۹ در 24 ساعت گذشته را 2 نفر و مجموع فوتی های قطعی ابتال به کرونا از 

ابتدا تاکنون در استان کرمان را 2 هزار و 5۰۰ نفر اعالم کرد.   

داروی گیاهی؛ تلقین بهبودی، نه درمان کرونا
        هدی رضوانی پور

  تاثیـر داروهـای گیاهی چیز ثابت شـده ای نیسـت چون میـزان مصرف 
مشـخصی نـدارد و هـر کس بر اسـاس مقیـاس خـودش به سـراغ مصرف 
آن هـا مـی رود. هیـچ پایـه علمی نـدارد کـه بگوییم ایـن داروهـای گیاهی 
نقش پیشـگیری در کرونـا دارند حتی برخـی موارد مصرف آن هـا می تواند 
خطرنـاک باشـد چون آنزیم هـای کبد را به هـم  می ریزند و سیسـتم ایمنی 
را دچـار نوسـان  می کننـد و در برخـی از مـوارد هم ایـن داروهـای گیاهی 
بـا داروهـای شـیمیایی که بیمـار مصـرف  می کند تداخـل پیـدا می کنند و 

ممکن اسـت رونـد درمان بیمـار را کندتـر کنند. 



ویترین آخر

کدام طرف گام نخست را برخواهد داشت؟
احیای  برای  گرفتن  تصمیم  نظری،  لحاظ  از  آفتاب  نیوز: 
برجام کار دشواری نیست از نظر عملی اما دو چالش پیش رو 
قرار دارند: نخست حجم باالی تحریم های وضع شده ترامپ 
علیه ایران و دیگری کاهش تعهدات برجامی از سوی ایران در 
طول ماه های اخیر. موضوع اصلی آن است که کدام طرف گام 

نخست را برخواهد داشت.
بودن  دشوار  به  اشاره  با  گزارشی  در  "رویترز"  خبرگزاری 
احیای مذاکرات هسته ای می نویسد: "هفت سال از تابستان 
و  امریکایی  دیپلمات های  که  زمانی  میالدی   2۰۰8 سال 
ایرانی برای نخستین بار پای میز مذاکره نشستند تا زمانی که 
توافق هسته ای در سال 2۰15 میالدی حاصل شد گذشت. 
اکنون "جو بایدن" اعالم آمادگی کرده که می تواند "رابرت 
مالی" نماینده ویژه دولت اش در امور ایران را برای مذاکره با 
مقام های ایرانی اعزام کند تا راه برای بازگشت به برجام هموار 

شود . ایران اما پیام سرسختانه ای را ارسال کرده است.
وزیر خارجه  "محمد جواد ظریف"  آفتاب نیوز؛  گزارش  به 
دوباره  بازگشت  امکان  تحریم ها  لغو  از  ایران گفته که پیش 
امریکا به برجام وجود ندارد. از لحاظ نظری، تصمیم گرفتن 
اما دو  از نظر عملی  برجام کار دشواری نیست  احیای  برای 
تحریم های  باالی  نخست حجم  دارند:  قرار  رو  پیش  چالش 
تعهدات  کاهش  دیگری  و  ایران  علیه  ترامپ  شده  وضع 
برجامی از سوی ایران در طول ماه های اخیر. موضوع اصلی 

آن است که کدام طرف گام نخست را برخواهد داشت.
بایدن  برای  تحریم ها  "لغو  می افزاید:  ادامه  در  "رویترز" 
بر  عالوه  که  چرا  است  غیرممکنی  و  دشوار  بسیار  کار 
جمهوری خواهان، دموکرات های زیادی نیز در کنگره مخالف 
حساس  موضوع  این  به  آنان  هستند.  ایران  تحریم های  لغو 
هستند چرا که بخش مهمی از تحریم ها مربوط به تروریسم 
هستند. چالش مهم دیگر حمایت ایران از برخی جریان ها در 
منطقه است که کار را برای امتیازدهی بایدن به ایران دشوار 
می سازد. نکته مهم برای نمایندگان امریکایی حساسیت آنان 
نسبت به ادامه حمالت شبه نظامیان در منطقه است. موضوع 
امریکایی در  بازداشت برخی شهروندان  تداوم  حساس دیگر 
ایران است. نکته دیگر آن است که ایران در شرایط دشواری 
که  است  پیش  در  ریاست جمهوری  انتخابات  و  دارد  قرار 
نارضایتی  با  اکنون  که  بود  خواهد  همه پرسی ای   منزله  به 
مواجه  اقتصادی  دشوار  وضعیت  دلیل  به  ایرانی  شهروندان 
امریکا  تحریم های  دلیل  به  اقتصادی  بد  وضعیت  است. 
با  را  ایرانی  سیاستمداران  کرونا  شیوع  با  آن  همزمانی  و 

گزینه های محدودی مواجه ساحته است.

آفتاب  نیوز :مشاور امنیت ملی آمریکا شامگاه یکشنبه در مصاحبه ای مدعی شد که 
دیپلماسی بهترین مسیر برای بازگرداندن محدودیت های برنامه هسته ای ایران است. 
»جیک سالیوان« مشاور امنیت ملی دولت آمریکا شامگاه یکشنبه )به وقت تهران( 
گفت که واشنگتن ارتباط با تهران درباره محکومان آمریکایی که در زندان های ایران 
به سر می برند را آغاز کرده و به آن ادامه خواهد داد و بازگرداندن این محکومان را 

یکی از اولویت های مهم دولت جدید آمریکا توصیف کرد.

مهر: نمایندگان در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسالمی و در جریان بررسی 
بخش درآمدی الیحه بودجه سال 14۰۰، با بند )الف( تبصره ۶ ماده واحده الیحه 
بودجه موافقت کردند. مطابق با این مصوبه، وزارت نیرو از طریق شرکت های آب و 
فاضالب استانی سراسر کشور مکلف است عالوه بر دریافت نرخ آب بهای شهری، به 
ازای هر مترمکعب فروش آب شرب باالتر از الگوی مصرف تعیین شده توسط هیأت 
وزیران  دویست )2۰۰( ریال از مشترکان آب شهری، دریافت و به خزانه واریز کند.

       گوناگون

 مشاور امنیت ملی آمریکا: 
ارتباط با مقامات ایرانی را آغاز کرده ایم

دارایی های ایران پس از رایزنی با آمریکا آزاد می شود

چرا حقوق یک مدیر دولتی باید به اندازه 
دستمزد یکساِل یک کارگر باشد؟ قانونی 
کردن این ماجرا، واقعاً به معنای رسمیت 
بخشیدن به فاصله طبقاتی در اجتماع است 
و از مجلسی که با شعار حمایت از محرومان 
سر کار آمده، به هیچ عنوان انتظار نمی رود 
که بر فاصله طبقاتی ده یا پانزده برابری، مهر 
تایید بزند و چنین سقف حقوق نجومی ای 

را برای مدیران دولت، مصوب کند!
آفتاب  نیوز:بحث حقوق و دستمزد در 
ماه پایانی سال بسیار داغ است؛ کارگران 
حداقل بگیر )بیش از 7۰ درصد بیمه شدگان 
فعلی سازمان تامین اجتماعی( که در سال 
۹۹، با تمام مزایا و ملحقات، فقط 2 میلیون 
و 8۰۰ هزار تومان دریافتی ماهانه داشته اند، 
در انتظار به ثمر رسیدن مذاکرات مزدی 
در این سوی سال هستند؛ مذاکراتی که با 
فرافکنی ها و قانونگریزی های متعدد دولت و 
کارفرمایان مواجه شده و دست کم از نگاه 
برخی فعاالن کارگری به نظر نمی رسد در 
بیست و چند روز باقیمانده تا شروع سال 

جدید، نتیجه قابل قبولی داشته باشد.
بهانه هایی که تاکنون شرکای اجتماعی 
کارگران از کیسه جادویی فرار خود بیرون 
کشیده اند تا از قانون فرار کنند، متعدد بوده 
و گاهی موجب بهت و حیرت می شود: چرا 
باید سبد معاش محاسبه شود؛ چرا دولت 
سهم پذیری ندارد؛ چرا اندازه خانوار متوسط 
سالهاست ثابت مانده و چرا میزان درآمد 
خانوارها و درصِد کارگران مجرد مشخص 

نمی شود؟!
و دولتی ها در اصالحیه  حقوق مدیران 

الیحه بودجه

اصالحیه  یکباره  گیرودار،  همین  در 
هفتم  و  بیست  در   14۰۰ بودجه  الیحه 
بهمن ماه توسط دولت به مجلس شورای 
اصالحیه،  این  در  می شود.  ارائه  اسالمی 
بازهم سهم کارمندان یقه سفید و مدیران 
از  شبه دولتی  و  عمومی  دولتی،  نهادهای 
می کشد؛  فلک  به  سر  بیت المال،  خزانه 
بازهم به سمتی گام برداشته اند که »تضاد 
طبقاتی« را در کشور، هم عمیق تر نمایند و 

هم نهادینه کنند. 
اصالحیه  در  مندرجات  این  بررسی 
بودجه 14۰۰، چند نکته را نشان می دهد؛ 
اول اینکه همه حقوق بگیران ذیل دستگاه 
مشمول  آینده  سال  در  است  قرار  دولت، 
افزایش 25 درصدی حقوق و مزایای مزدی 
شوند به جز کسانی که در سال جاری، ۳1 
میلیون و 5۰۰ هزار تومان یا بیشتر از این 

رقم، حقوق می گرفته اند!
با این حساب، اگر یک کارمند رده باالی 
تومان  دولت، در سال جاری ۳۰ میلیون 
دریافتی ماهانه داشته، در سال بعد، بازهم 
مشمول افزایش 25 درصدی حقوق خواهد 
شد و در نتیجه دریافتِی 14۰۰ این فرد به 
۳7 میلیون و 5۰۰ هزار تومان خواهد رسید! 
که البته سقف حقوق را نیز پشت سر خواهد 

گذاشت.
سوال اینجاست که آیا مجلس یازدهم 
که عموم نمایندگان آن قبل از نشستن بر 
کرسی های نمایندگی، شعار انقالبی گری و 
دفاع از محرومان اجتماع سر داده اند، سقف 
۳1 میلیون و 5۰۰ هزار تومانی حقوق را 
در  آنهم  پذیرفت؟  خواهند  مدیران  برای 
شرایطی که یک کارگر زحمتکش معدن 

یا یک کارگر چاههای نفت که سراپایش از 
دوده و گرد ذغال و نفت، سیاه و قیراندود 
است، زیر ۳ میلیون تومان حقوق ماهانه 
یک  ماهانه  حقوق  باید  چرا  اصوالً  دارد؟ 
اندازه دستمزد یک ساِل  مدیر دولتی، به 

یک کارگر باشد؟!
عموماً در پاسخ انتقادات به نجومی بودن 
حقوق مدیران دولتی و شبه دولتی، گفته 
می شود که مدیران با کمتر از این رقم ها 
کار نمی کنند و اگر دولت حقوق مدیران 
را افزایش ندهد، آنها از خدمت برای دولت 
کوچ  خصوصی  بخش  به  و  داده  انصراف 

می کنند!
در حالی مطرح  بی بنیان  استدالل  این 
همیشه  دولتی  مدیر  یک  که  می شود 
پشت میز و زیر کولر نشسته و از یخچال 
آبمیوه  و  سرد  آب  اتاقش،  مدل  آخرین 
خنک می نوشد اما یک کارگر عسلویه یا 
یک کارگر معدن، باید در بدترین شرایط 
ممکن، در گرمای باالی 4۰ درجه جنوب یا 
در خفگی و بی هوایِی چندین کیلومتر در 
اعماق زمین، با حداقل دستمزد کار کند و 
چرخ های سنگین تولید و سازندگی کشور را 
بگرداند. اگر یک مدیر با کمتر از ۳1 میلیون 
تومان  میلیون  ده  چند  و  رسمی  تومان 
پاداش و فوق العاده-مشاوره ی غیررسمی، 
حاضر به خدمت کردن نیست؛ چرا چندین 
میلیون کارگر کشور باید با زیر ۳ میلیون 
تومان، همه سختی ها و خطرات را تحمل 
کنند و از جان و دل خدمتگزار باشند؛ آیا 
کاخ های  ریزش  و  »برابری«  وعده های 
قدرتمندان و مستکبران باید به اینجا ختم 

می شد، به عمیق تر کردن تضاد طبقاتی؟!

هفته نامه سیاسی، اجتماعی
صاحب امتیاز : بتولهاشمیمعصومی
مدیرمسوول: ابوالقاسممحمودآبادی
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کتاب روستای نصرت آباد نوشته کتاب فروش شهرمان؛ اکبر حافظی قهستانی 

وزارت خارجه کره جنوبی گفت دارایی های مسدود شده ایران بعد از رایزنی با 
آمریکا آزاد خواهد شد. این وزارتخانه در بیانیه ای گفت حدود 7 میلیارد دالر از 
دارایی های ایران که به دلیل تحریم های آمریکا در دو بانک کره جنوبی مسدود 
شده بعد از رایزنی با آمریکا آزاد خواهند شد. ایران دوشنبه اعالم کرد این توافق 
در جریان دیدار میان »عبدالناصر همتی«، رئیس کل بانک مرکزی ایران و »رو 

جئونگ-هیون«، سفیر کره جنوبی در ایران حاصل شده است.

آفتاب  نیوز :محمد جواد ظریف در خصوص متوقف نمودن اجرای پروتکل الحاقی 
اظهار داشت: ما از 27 بهمن به صورت رسمی به آژانس بین المللی انرژی اتمی اعالم 
کردیم که از صبح پنجم اسفند ماه قانون مجلس در این باره اجرا خواهد شد و به همین 
دلیل اجرای این قانون از صبح امروز آغاز شده است. ظریف تاکید کرد: پادمان تعهد 
جمهوری اسالمی ای.ران است و مصوبه اخیر مجلس هم اجازه همکاری بیش از پادمان 

را هم به ما نمی دهد.

زوم

تثبیت نجومی بگیری در مجلس انقالبی

آفتاب  نیوز :رهبر انقالب اسالمی عصر روز دوشنبه در دیدار رییس و منتخبان 
ملت در مجلس خبرگان، تأکید کردند: ما برای کسب توانایی های هسته ای متناسب 
با نیازهای کشور مصمم هستیم و به همین علت، حد غنی سازی ایران 2۰ درصد 
نخواهد بود و تا هرجا که الزم و نیاز کشور باشد اقدام خواهد کرد مثاًل برای پیشران 

هسته ای یا کارهای دیگر ممکن است غنی سازی را به ۶۰ درصد هم برسانیم.

رهبر انقالب: ممکن است غنی سازی را
 به 6۰ درصد برسانیم

جاده پر از دست انداز احیای مجدد برجام

مجلس جریمه مشترکان پرمصرف آب را تعیین کرد

ظریف: اجرای پروتکل الحاقی متوقف شد
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کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس  درگاه سامانه تدارکات 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1399/11/29 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشـــار اسنــاد مناقصـــه تا ساعت 18:00 روز شنبـــه 
تاریخ 1399/12/09

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: از تاریخ  دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز سه شنبه  تاریخ 1399/12/19
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 16:30 روز چهارشنبه  تاریخ 1399/12/20 

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:
دمرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان مرکز تماس: 41934-021     دفتر ثبت نام: 85193768-88969737

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 
 تهیه مصالح و اجرای جدولگذاری معابر سطح شهر شماره 3 سال 1399
شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات )شرح مختصر: تهیه مصالح و اجرای 

 2 0 9 9 0 0 5 ۶ 7 4 0 0 0 1 4 جدولگذاری معابر سطح شهر شماره 3  سال 1399  ( به شماره 2

را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
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کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
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 1399/11/29 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشـــار اسنــاد مناقصـــه تا ساعت 18:00 روز شنبـــه 
تاریخ 1399/12/09

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: از تاریخ  دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز سه شنبه  تاریخ 1399/12/19
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 16:00 روز چهارشنبه  تاریخ 1399/12/20 

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:
دمرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان مرکز تماس: 41934-021     دفتر ثبت نام: 85193768-88969737

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 
 تهیه مصالح و اجرای موزائیک فرش معابر سطح شهر شماره 3 سال 1399
و  مصالح  تهیه  مختصر:  )شرح  خدمات  عمومی  مناقصه  دارد  نظر  در  سیرجان  شهرداری 

به شماره  اجــرای موزائیک فرش معابــر سطح شهــر شمــاره 3  سال 1399 ( 

را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.  2 0 9 9 0 0 5 ۶ 7 4 0 0 0 1 4 1


