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 ساخت رول آسیاب غلتکی
 به دست مهندسین داخلی

نقدی بر آسیب های اجتماعی ناشی از توسعه نامتقارن در سیرجان

»سیرجان« یک خوابگاه بزرگ
   شهری که در دهه    شهری که در دهه ۶۰۶۰ با پنجاه هزار جمعیت، یک سالن نمایش تئاتر داشته و هنوز هم در حال حاضر با سیصدهزار جمعیت همان یک سالن اجرا را آن هم فرسوده تر دارد. با پنجاه هزار جمعیت، یک سالن نمایش تئاتر داشته و هنوز هم در حال حاضر با سیصدهزار جمعیت همان یک سالن اجرا را آن هم فرسوده تر دارد.

   شهری که دهه هفتاد با صدوپنجاه هزار جمعیت، یک شهربازی بزرگ و استاندارد و با کیفیت داشته و امروز با داشتن بیش از دوبرابر همان جمعیت دیگر همان را هم دیگر ندارد.   شهری که دهه هفتاد با صدوپنجاه هزار جمعیت، یک شهربازی بزرگ و استاندارد و با کیفیت داشته و امروز با داشتن بیش از دوبرابر همان جمعیت دیگر همان را هم دیگر ندارد.

     شهرستانی که برای حق خوری بودجه اش در مرکز حتا آمار جمعیت باالیش را کم شماری می کنند و هنوز شورایش هفت نفری اداره می شود و تک نماینده اش را با شهرستان دیگر شریک است.  شهرستانی که برای حق خوری بودجه اش در مرکز حتا آمار جمعیت باالیش را کم شماری می کنند و هنوز شورایش هفت نفری اداره می شود و تک نماینده اش را با شهرستان دیگر شریک است. 
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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 به آدرس  الکترونیکی دولت )ستاد(  تدارکات  درگاه سامانه 
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 1401/06/09 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 18:00 روز پنجشنبـه تاریخ 1401/06/17
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز سه شنبـه  تاریخ 1401/06/29

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 15:00 روز چهارشنبه  تاریخ 1401/06/30 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- میدان انقالب، شهرداری مرکزی، امور قراردادها  تلفن:   5077  4132 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 
خرید یک دستگاه خودروی 8 تُن

 شهرداری سیرجان در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی خدمات
 )شرح مختصر ؛خرید یک دستگاه خودروی 8 تُن(

به شماره 2001005674000116  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 به آدرس  الکترونیکی دولت )ستاد(  تدارکات  درگاه سامانه 
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 1401/06/09 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 18:00 روز پنجشنبـه تاریخ 1401/06/17
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز سه شنبـه  تاریخ 1401/06/29

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 14:40 روز چهارشنبه  تاریخ 1401/06/30 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- میدان انقالب، شهرداری مرکزی، امور قراردادها  تلفن:   5077  4132 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 
خرید یک دستگاه خودروی 6 تُن

 شهرداری سیرجان در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی خدمات
 )شرح مختصر ؛خرید یک دستگاه خودروی 6 تُن(

به شماره 2001005674000114  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

آگهي مناقصــه عمومـــي 
شمـــاره  1400/33/ع

شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد
 » بیمه اموال و دارائیها ي خود در سال 1402-1401« را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به شركت بیمه گر 
واجد شرايط )شعب مركزی( واگذار نمايد. لذا كلیه متقاضیان مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به وبسايت 
اين شركت به نشانی WWW.GEG.IR   مراجعه و اسناد مذكور را از بخش مناقصه و مزايده دانلود 
نمايند. آخرين مهلت تحويل پاكات ساعت 14 روز شنبه مــورخ 1401/07/02 در محــل دفتركمیسیون 

معـامالت مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مركزی تهران مي باشد.
 بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه روز دوشنبه مورخ 1401/06/21 مقرر شده است. ضمناً فرمت 
ضمانت نامه های مورد تهیه می بايست عینأ مطابق با فرمت ارائه شده در اسناد مناقصه باشد. شركت 
معدني و صنعتي گل گهر در قبول يا رد هر يك از پیشنهادات بدون نیاز به ذكر دلیل و بدون جبران خسارت 

مختار مي باشد. 

                       كمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر 

مهندس بهبهانی در حاشیه بازدید مسئوالن شهرستان از معدن تخت گنبد عنوان کرد؛

آمادگی تخت گنبد ربای توسعه مناطق اطراف معدن

معاون امور عمرانی فرمانداری، بخشداران بلورد و پاریز، فرمانده انتظامی شهر بلورد، مدیران صنعت، معدن و تجارت، منابع طبیعی، محیط زیست، جهاد کشاورزی، آبفا و اداره امور آب به همراه 
برخی معاونان این دستگاه ها در این بازدید فرماندار را همراهی کردند.بازدید از گود معدن به عنوان محل استخراج از جمله برنامه ها بود که همزمان، این مدیران از نزدیک شاهد چند انفجار برای 
کمک به روند استخراج بودند و مدیران معدن نیز درباره فرآیندهای علمی مربوط به انفجارها که توسط یک شرکت وابسته به وزارتخانه های متولی در کشور و با اصول ایمنی و استاندارد این 
موضوع را مدیریت و اجرا می کنند توضیحاتی ارائه کردند.بازدید از فرآیند استخراج موسوم به لیچینگ با استفاده از اسید از دیگر بخش های مورد بازدید این مدیران بود که در خالل این بازدید 
مدیران معدن مس نیز ضمن توضیح درباره چگونگی ساخت حوضچه نگهداری و کانال های انتقال اسید که با استفاده از الینر و محافظ های مختلف چندالیه صورت گرفته و مانع نشت اسید می شود 
را توضیح دادند. همچنین بازدید از فضای سبز ایجاد شده در محوطه معدن بویژه درختان مثمر واقع در کنار حوضچه اسید و دیگر بخش های تولیدی معدن از جمله دیگر برنامه های مدیران شهرستان 
 سیرجان در معدن مس تخت گنبد بود.مدیران سیرجان در ادامه بازدید درجریان جزییات مربوط به نحوه فرآوری مس، تولید کاتد و نیز طرح های درحال توسعه این شرکت نیز قرار گرفتند.

این منطقه محروم  انجام شده توسط بخش خصوصی در  با تشریح میزان سرمایه گذاری  بازدید  این  بهبهانی مدیرعامل شرکت فرآوری مس درخشان تخت گنبد در جریان  افشین  مهندس 
که در ابتدا فاقد بدیهی ترین زیرساخت ها بوده به تحقق اشتغال مستقیم بالغ بر 2 هزار و 500 نفر اشاره کرد و گفت که این معدن بخش خصوصی با اتکا به سرمایه های غیردولتی، خود 
نورزد. دریغ  منطقه  بومی  نیروهای  کارگیری  به  در  هیچ کوششی  از  کرده  تالش  رویکرد  همین  با  و  داند  می  در کشور  اشتغال  و  توسعه  روند  به  در کمک  مناسب  نقش  ایفای  به  ملزم   را 

یا  مهارت  تخصص،  فاقد  و  بومی  آنان  عمده  بخش  که  انسانی  نیروهای  آموزش  جهت  مناسب  اعتبارات  تامین  معدن،  کار  فرآیندهای  در  زیست  محیط  از  حفاظت  برای  هزینه  انجام  وی 
امسال شرکت  مردادماه  در  بتازگی  اظهارداشت:  و  دانست  این شرکت  های  اولویت  از  را  کار  از  ناشی  های  فعالیت  و سالمت  ایمنی  ارتقای سطح  نیز  و  اند  بوده  دانشگاهی  علمی  مدارک 
درآمد. اجتماعی  تامین  جهانی  اتحادیه  عضویت  به  گهر  گل  و  مس  از  بعد  ایرانی  شرکت  سومین  و  خصوصی  بخش  معدن  نخستین  عنوان  به  تخت گنبد  درخشان  مس   فرآوری 

بهبهانی در عین حال با تشریح اقدامات مختلف انجام گرفته توسط این شرکت در ایفای مسئولیت های اجتماعی برای کمک به توانمندسازی محیط پیرامونی معدن واقع در شهرستان و صرف 
اعتبارات برای ایجاد زیرساخت های مختلف از جمله راهسازی، ایجاد شبکه گاز و بخش بهداشت و درمان برای تداوم این رویکرد و کمک به توسعه مناطق اطراف معدن با هماهنگی مدیران 

شهرستان اعالم آمادگی کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت فرآوری مس درخشان تخت گنبد هفته گذشته فرماندار سیرجان به همراه دیگر مسئوالن شهرستان از بخش های مختلف معدن مس تخت گنبد بازدید 
کرده و در جریان فرآیندهای تولید در این مجموعه بزرگ صنایع معدنی  قرار گرفتند.

به گزارش روابط عمومـــی هلدينگ گهرعمــــران اين جلســـه  روز يکشنبـــــه تاريخ 13 شهريور ماه 1401 
در محل نهاد رياست جمهوری واقع در خیابان پاستور برگزار گرديد.

در اين جلسه كه با حضور رياست محترم جمهور جناب آقای دكتر سید ابراهیم رئیسی و سرپرست محترم 
وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعی و همچنین برخی از وزيران محترم دولت و جناب آقای مهندس ناصر يوسفی 
رئیس محترم هیات مديره هلدينگ گهرعمران برگزار گرديد از شركت تعاونی گهرعمران سیرجان بعنوان 

شركت تعاونی برتر ملی تقدير بعمل آمد.
انتخاب شركت تعاونی برتر ملی در سیستم ارزشیابی هوشمند وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعی صورت 

میگیرد و شركت های تعاونی بر اساس عملکرد خود امتیاز دهی میشوند.
رياست محترم جمهور در اين جلســــه ، فعال شدن تعاونـــــی ها را از مصاديـــق و جلوه های مهـــــم راهبرد 

مردمی سازی دولت بیان نمود.



شهر  شورای  در  فراوان  قوس های  و  کش  از  پس 
غیرعلنی  جلسه  در  سرانجام  شهردار  انتخاب  برای 
20 شهریور ماه 1400 دکتر علی اکبر کریمی پور با ۷ 
رای بعنوان شهردار سیرجان انتخاب شد. وی دکترای 
مدیریت محیط زیست است و از سال 1384 پست های 
معاونت فنی و عمرانی استانداری هرمزگان و معاونت 
عمرانی شهرداری درمناطق مختلف تهران بزرگ را در 
کارنامه خود دارد.  کریمی پور که از ابتدای شروع به 
کار با هدف ادای دین به زادگاهش و رضایتمندی مردم 
و مسووالن بر صندلی شهرداری نشست در رابطه با 
اقدامات 9 ماهه وی در شهر با او به گفتگو نشستیم که 

در ادامه می خوانید: 
   در آغاز ورود شما به شهردای بزرگترین مشکل 
انسانی  منابع  اصالح  حوزه  در  مشکالتی  بود؟  چه 
داشتیم، تغییرات مدیریتی و تعریف  فرایندهای صحیح 
قرار  کار  اولویت  در  را  معیوب  فرایندهای  تعویض  و 
دادیم.  تفویض اختیارات به مناطق، از موضوعاتی بود 
و  خوب  کار  یک  بستر  ایجاد  و  زیرساخت  برای  که 
اساسی برای شهر بوده است.  بحث شهرداری مشکالتی 
و  مجازی  فضای  و  نشریات  توسط  که  شهری ست 
بازدیدهایی که از مناطق مختلف و حاشیه های شهر 
انجام دادیم و توسط مردم مطرح می شد و می توانم 
بگویم این درخواست های بحق مردم است که ضعف 
را  بیشتری  تالش  و  مشخص  شهرداری  سیستم 
می طلبد. بر اساس آنها می توانیم بسنجیم که کجاها چه 
با  برآییم.  آنها  رفع  درصدد  و  دارد  وجود  مشکالتی 
قاطعیت می گویم مشکالتی که توسط مردم به مطرح 
می شوند تماما در دستور کار شهرداری است و بسیاری 

از آنها تا به حال انجام شده است. 
مناطقی  چه  به  مربوط  درخواست ها  بیشترین    
است؟ در حوزه فضای سبز و خدمات شهری. باغ ایرانی، 
ورودی  خیابان ها،  و  معابر  آسفالت  شیراز،  ورودی 
شهرک ثاراله و...  که اکنون عالوه بر نشریات و فضای 
نیز مطرح می شوند. ورودی  مجازی در سامانه 137 
شیراز و باغ ایرانی عملیات عمرانی آنها  شروع شده ، 
ورودی شهرک ثارااله عملیات عمرانی آن تمام و ظرف 
چند روز آینده آسفالت آن شروع می شود. در حوزه 
فضای سبز هم اقدامات خوبی انجام دادیم که مفصل 

شرح خواهم داد.
 در زمینه پروژه های شهرداری چه مشکالتی وجود 
دارد؟ همان گونه مستحضرید بدلیل باال بودن هزینه ها، 
عدم استقبال پیمانکاران از پروژه های مختلف شهرداری 
موجود  امکانات  تمام  با  شهرداری  ولی  دارد  وجود 
کارهای عمرانی را انجام داده و تاکیدمان بر کارهای 
سطحی نیست، کار باید با زیرساخت و اصولی انجام 
شود و همشهریان هم در آینده ما را قضاوت خواهند 
پروژه  ما  محدودیت های  و  مشکالت  از  یکی  کرد. 
فاضالب است، البته پروژه فاضالب برای سیرجان الزم 
االجرا و ضروری ست. در همین رابطه حدود سه ماه 
قبل با اداره آب و فاضالب نامه نگاری کردیم که هر 
و  شود  انجام  سریع تر  دارد  انشعاباتی  که  معبری 
تالش مان بر این است بعد از اینکه هر خیابان و معبری 
که انشعابات، در آن انجام شد، برنامه آسفالت آن را 
داشته باشیم. در حال حاضر آمار و ارقامی که در بحث 
قبول  کامال  سیرجان  شهر  برای  دارد  وجود  اسفالت 

است.
همه  اصلی  نیازهای  از  یکی  آسفالت  بحث     
شهروندان سیرجانی است که به خوبی در حال انجام 
است در این رابطه توضیح بفرمایید؟ مدت هاست در 

سیرجان آسفالت با زیرسازی در خیابان ها و کوچه ها 
انجام نگرفته بود و این نارضایتی مردم را بدنبال داشت، 
هنوز در خیابان های اصلی شهر، کوچه های خاکی داریم 
اما اکنون ما به این توان رسیدیم که آسفالت معابر را با 
زیرساخت مناسب شروع و با سرعت انجام دهیم. بر 
اساس مستندات حوزه عمرانی، هر 32 ساعت آسفالت 
یک معبر انجام می شود و تصمیم مان بر این است با 
برنامه ریزی منظم آنرا ادامه دهیم. بخشی از این کار را 
واگذار کردیم  آسفالت  و پخش  پیمانکاران حمل  به 

حتی این کار سرعت بیشتری هم خواهد گرفت.
    در مورد پرونده هایی که از سال های قبل  تکمیل 
شدند  ودر نوبت آسفالتند چه برنامه ای دارید؟  طبق 
بررسی هایی که انجام دادیم از سال 94 در شهرداری 
که  آسفالتند  نوبت  در  که  شده  تشکیل  پرونده های 
حدود 1000 پرونده است، تمام این پرونده ها بررسی و 
بر اساس اولویت در دستور کار قرار می گیرند، مردم 
نباید توقع داشته باشند در 6 ماه کل شهر آسفالت شود 
ولی همینجا به مردم این قول را می دهم تا 1سال و نیم 
آینده پرونده هایی که دستگاه های همکار اعالم کنند 
انشعابات و حفاری های آنها به پایان رسیده را در برنامه 

آسفالت قرار می دهیم.
   خیابان های مرکزی شهر مثل خیابان بالل، قریب، 
مالک اشتر، مقداد، سعدی و ... هنوز منتظر آسفالت و 
دارید؟  ای  برنامه  چه  هستند  گذاری  جدول  حتی 
اولویت آسفالت با خیابان هایی ست که در هسته مرکزی 
شهر و پرتردد هستند، و این خیابان ها هم در برنامه 

کاری ما قرار دارند.
   در بحث آسفالت حاشیه شهر چه اقداماتی صورت 
گرفته است؟ تمامی حواشی شهر را در برنامه کاری قرار 
دادیم و از چند ماه گذشته خیابان های آباده که هر ساله 
بر اثر بارندگی مشکالت بسیاری داشتند زیرسازی و 
که  اخیر  بارندگی  در  اینکه  کما  شدند  آسفالت 
می توانست فاجعه بار شود، کوچکترین مشکلی وجود 

نداشت.
  در گذشته سد معبر یکی سیاست های شکست 
خورده شهرداری بود. در حال حاضر بحث سد معبر 
سازان  یخچال  بنگاه ها،  فروشان،  میوه  تعمیرکاران، 
یکی از مشکالت عدیده ای است که از گذشته تا کنون 
همچنان وجود داشته است برای حل این مشکل چه 
چاره ای اندشیده اید؟ در بحث سد معبر دو نوع سد 
معبر وجود دارد؛ یکی سد معبری که توسط صنوف 
ایجاد می شود، چندی قبل سایه بان های اضافی این 
صنوف جمع آوری شدند در برخی جاها  با مقاومت 
صاحب صنف روبرو شدیم و ناگفته نماند بسیاری از 
صنوف هم این موضوع را پذیرفتند و همکاری الزم را 
دوم  هستیم.  موضوع  پیگیر  همچنان  و  دادند  انجام 
دستفروشان و میوه فروشان. با توجه به اینکه این قشر 
از این راه امرار معاش می کنند و باید رضایت آنها را 
جلب کنیم  که زیر ساخت روزبازار و جمعه بازار را آماده 
کردیم ولی استقبال کمی از آن شد و ما نمی خواهیم 
درگیری ایجاد شود که همینجا از رسانه ها برای فرهنگ 
سازی این مهم کمک می خواهیم. در مبحث مسوولیت 
شهروندی در شهر شهروندان باید برخی مسایل شهری 

را رعایت کنند.
اقداماتی  با فضای سبز شهرداری چه  رابطه  در    
انجام شده است؟ بیشترین مشکل همشهریان در بحث 
حفظ، نگهداری و ترمیم فضای سبز است از نظر سرانه، 
ما بهترین فضای سبز و تفرجگاه را   در سطح استان و 
می توان گفت در سطح کشور داریم. وقتی پارک های 
سیرجان را حتی با شهرهای کوچک مقایسه می کنیم، 

وضعیت مطلوبی ندارند و دلیل آن عدم نگهداری از این 
گنجینه است هر چه قدر برای نگهداری این فضا هزینه 
بتوان  شاید  اینکه  به جهت  است،  کم  هم  باز  کنیم 
جریمه درختی که خشک شده را از فردی که باعث 
خشک شدن آن شده گرفت اما سال ها زمان می برد، 
درختی به آن سن و سال داشته باشیم. در حال حاضر 
فضای سبز متولی ندارد در آنجا سرقت و عدم نگهداری 
انجام می شود، نمی توانیم تغییر و تحولی در آنجا داشته 
باید کاری  باشیم و این مستلزم کار سطحی نیست 
انجام دهیم و فرایندی را تعریف کنیم که سال های سال 
ادامه داشته و مسیر برگشت به عقب نداشته باشد. در 
با همکاری  ای  نامه  نظام  و  نامه  رابطه شیوه  همین 
شورای شهر تنظیم و در  کمیته انطباق به تصویب 
رسید و همکاران ما در استانداری متقاضی آن بودند که 
این شیوه نامه و نظام نامه به جهت اینکه به صورت جامع 
در   سختگیرانه  نظارت  بر  تاکید  و  شده  بینی  پیش 
شهرداران  شورای  در  داشت،  سبز  فضای  نگهداری 
استان هم مطرح و به عنوان نمونه کار ارائه شود و تمام 
این کارها انجام شد. در همین رابطه به صورت 8 پیمان، 
به  نیست(  بالصاحب  فضای شهری  از  جایی  )یعنی 
پیمانکار تحویل داده می شود و پیمانکار موظف است، 
طبق شیوه نامه با شرایط فنی آن مکان را نگهداری کند 
تمام  معمول  نیست،  جدیدی  فرایند  موضوع  این  و 
شهرهاست در همین رابطه 5 مورد آن از طریق مناقصه 
در سامانه ستاد، پیمانکار مشخص شد که به زودی 
تحویل داده می شود و بقیه هم به زودی تعیین تکلیف 
می شوند و می توانم بگویم از مهرماه شهر نفس می کشد 
و فضای سبز تغییر و تحول جدی پیدا می کند، سالها به 
دلیل برخی کم کاری ها مردم تحمل شان کم شده بود 

ولی باشیب مالیم تمام کارها را پیش می بریم.  
  در حوزه خدمات شهری چه اقداماتی انجام شده 
است؟ از 12 میلیون متر مربع سطح و سطوح شهر 
سیرجان فقط  3 میلیون متر مربع آن در حوزه جمع 
آوری و رفت و روب تحویل پیمانکار بوده است، در حال 
حاضر تمام 12 میلیون متر مربع را با توجه موضوعات 
کاری آنالیز و کارشناسی کردیم و در قالب 2 منطقه و 
4 ناحیه فعال، در وضعیت اخذ پیمانکار است که به 

زودی ارتقا پیدا می کند. 

  چه مقدار بودجه در سال جدید برای شهرداری 
تعیین شده است و چه مقدار از بودجه تصویب شده 
محقق شده است؟ بودجه سال قبل 490 میلیارد تومان 
تومان  و 270  میلیارد  بودجه یک  بوده سال 1401 

است، این افزایش قابل توجه مساعدت اعضای محترم 
شورای شهر، کمیته انطباق و همکاران در استانداری 
بود که با این افزایش بودجه موافقت شد، در غیر این 
صورت در دستوالعمل بودجه، محدودیت سقف برای 
افزایش بودجه هر سال داریم و نمی توانیم فراتر از آن 
افزایش بودجه داشته باشیم، ضمن اینکه همین افزایش 
به  دستمزد  و  حقوق  انسانی  منابع  حوزه  در  بودجه 
قیمت حقوق پایه پرسنل و منابع انسانی 37 درصد 
افزایش داشت که تقریبا از نظر خروجی کار بودجه با 
سال های گذشته تغییر انچنانی نداشتیم.  از نظر تحقق 
بودجه مشکلی نداریم و سال گذشته وارد متمم شدیم 

امسال هم وارد متمم می شویم.
مواجه  بودجه  کمبود  با  شهرداری  امسال  آیا    
می شود؟ در بحث کمبود بودجه اگر فقط بحث آسفالت 
شهر سیرجان را در نظر بگیریم شاید بودجه ای معادل 
کل شهرداری سیرجان نیاز به اعتبار داریم ولی قاعدتا 
با روند افزایشی و برنامه ریزی که باید صورت بگیرد در 

حد معقول بوده است.  
  خیابان گلیم به کجا رسید؟ ثبت شهر جهانی گلیم 
فرایندهای سختی دارد که با تمام مشکالت انجام شده 
بود ولی اینکه هرساله یک مراسمی باشد و تمام شود، 
زیاد جالب نیست باید به صورتی که خروجی داشته 
از  حاضر  درحال  گلیم،  حوزه  در  کنیم.  عمل  باشد، 
موضوعاتی مثل موزه گلیم و مسایل کاربردی گلیم 
خیلی عقبیم. سال گذشته آسفالت و ساماندهی خیابان 
گلیم انجام شد و توانستیم مردم را با موضوع گلیم 
بیشتر آشنا کنیم  ولی برنامه گذر گلیم را به عنوان 
پاتوق مردم و جایی که  نمایانگر صنایع دستی شهر 
باشد، در دستور کار داریم که طراحی اولیه انجام و 
ایراداتی به آن وارد شد و درصدد رفع آنها و اجرایی 

شدن آن هستیم.
  یکی از بزرگترین مشکالت مردم نبود پارکینگ در 
مراکز پزشکی و تجاری شهر است ساختمان های چند 
ساخته  شهر  در  اخیر  سال  چند  طول  در  ای  طبقه 
شده اند که برای آنها پارکینگ یا پیش بینی نشده یا به 
آیا  می باشد  مالکان  برای   فقط  کم  خیلی  تعداد 
مالکان ساختمان های جدید که در شرف  شهرداری 
ساخت هستند را ملزم به ساخت پارکینگ با ظرفیت 
باال می کند یا روال قبل ادامه دارد؟ حذف پارکینگ 
خارج از ضوابط به هیچ وجه در دستور کار شهرداری 
نیست حتی در خیابان ها اصلی شهر و هسته مرکزی 
مانند خیابان امام)ره( و پشت بازار بیشتر زمین ها و 
خانه های قدیمی را با هماهنگی مالکان شان فعال به 

صورت پارکینگ در نظر گرفتیم. 
  پروژه پل صنعت )زیرگذر مکی آباد( بعد از سال ها 
به حال خودش رها شده بود بعد از صرف هزینه زیاد و 
بتن ریزی و سایر هزینه ها به حالت اولیه برگشت، آیا 
این پروژه تمام شد؟ حوزه ترافیک حوزه پیچیده ای در 
تمام شهرها و سیرجان است نمی توان ترافیک سیرجان 
را جدا از باسفهرجان، نجف شهر، مکی آباد و از ورودی 
که  شهری  در  هم  آن  دانست  شهر  خروجی های  و 
موقعیت استراتژیک خاص در حوزه حمل و نقل دارد 
در همین زمینه هر تصمیم مقطعی ایراداتی دارد، این 
کار مستلزم مشاور است، مشاور متخصص که صاحب 
رزومه باشد باید حمل و نقل و ترافیک را از تمام زوایا 
بررسی کند و نتیجه را جهت نیاز زیر گذر و روگذر 
اعالم کند. اکنون مشاور ترافیکی  متخصص و که از 
با  است  کشور  در سطح  رزومه دار  ترافیک  مشاورین 
شهرداری همکار می کند. بعد از بررسی کارشناسانه و 
توسعه  طرح  به  توجه  با  را  الزم  کارهای  طرح  ارائه 

ترافیک انجام می دهیم.  
  در دوره قبل شورا ممنوعیت دفن اموات در بهشت 
زهرا قدیم مصوب شد در حال حاضر این مکان تبدیل 
به مکانی از یاد رفته و در حال تخریب می باشد آیا 
برنامه ای برای این موضوع دارید؟ انتقال بهشت زهرا به 
مکان جدید کار بسیار بزرگی بوده که در گذشته انجام 
شد و حفظ و نگهداری بهشت زهرای قدیم را در دستور 
کار داریم و به زودی انجام می شود. ما مدیون شهدا 
هستیم گلزار شهدا باید تبدیل به مکان فرهنگی شود و 
رسیدگی  مکان  این  به  ویژه  به صورت  داریم  برنامه 

کنیم. 
  برای مشکالت آرامستان جدید چه برنامه هایی 
دارید؟ آرامستان جدید مشکالتی دارد که در آینده 
ممکن است تبدیل به معضالتی شوند، باید در صدد 
آنها باشیم قطعات مختلف، آماده سازی قبور ،  رفع 
تردد، پارکینگ، امکانات رفاهی برای همشهریان، که 
برنامه ها و اعتبار خوبی در نظر گرفتیم که شهروندان 

برای مراسمات عزیزانشان مشکلی نداشته باشند . 
   بحث جاده اختصاصی آرامستان که پیشتر مطرح 
کردید چیست؟ جاده اختصاصی چون از محدوده ی 
شهر خارج است، کارشناس و مشاور ترافیک در این 
رابطه به بررسی موضوع پرداخته و در دستور کار است. 
  از زمان شروع بکار شما در شهرداری آیا اقدامات 
عمرانی فرهنگی طبق روالی که خود شما پیش بینی 
کرده بودید انجام شده است؟ با توجه منابع انسانی و 
بود مشکالت  اوایل خیلی سخت  ابرازی که داشتیم 
زیادی داشتیم در این 10 ماه خیلی اذیت شدیم اما 
اکنون با توجه به شناختی که از موضوع کاری دارم 
کارها مسیر عادی را طی می کند و شهرداری سختی ها 

اعضای  و  و همکاران  ما  گذاشته هدف  پشت سر  را 
شورای شهر رضایت مندی شهروندان است. 

  در مورد سامانه 13۷ که از راه انداری آن زمانی نمی 
گذرد بفرمایید؟سامانه 137 در کلیه شهرداری ها وجود 
و مسوولین  بین مردم  ارتباطی  پل  این سامانه  دارد 
شهرداری است مسوولین را وادار به حرکت و تحرک 
می کند و در این ارتباط تمام مکالمات ضبط و به تمام 
آنها رسیدگی می شود شاید در  مقطع کوتاه زمانی 
نتوانیم تمام درخواست های مردم را پاسخ دهیم ولی 
مطمئن باشند تجریه و تحلیل می شوند و در دستور 
کارمان قرار می گیرند و حتی می توانیم با توجه به آنها 

بودجه شهرداری سال بعد را برنامه ریزی کنیم. 
  در حوزه ایمنی چه اقداماتی انجام شده است؟  

در شهر ساختمان های چند طبقه داریم وا گر در این 
ساختمان ها اتفاقی می افتاد نردبان آتش نشانی نبود که 
توانستیم آنرا خریداری کنیم. تجهیزاتی که برای آتش 
نشانی امسال خریداری کردیم با اطمینان می گویم تا 

10 سال ایمنی شهر تامین می شود. 
  در پایان اگر صحبتی مانده بفرمایید؟متاسفم 
برخی از عزیزان به جای انتقاد سازنده و ابعاد بررسی کار 
فقط کاستی ها را می بینند و ما همیشه به کار اساسی و 
زیرساختی فکر می کنیم و می خواهیم این مقطع زمانی 
البته  شود  ماندگار  سیرجان  شهرداری  تاریخ  در 
همشهریان بسیار هوشیار هستند و بهترین قضاوت ها را 
می کنند و انصاف دارند ولی بعضا در برخی موضوعات 
نیمه خالی لیوان را می بینند و با برخی انتقادهای نابجا 
انگیزه را از همکاران ما می گیرند ولی ما از انتقادهای 
سازنده استقبال می کنیم و می پذیریم برخی جاها ما 

دچار اشتباه بودیم. 

 شهردار سیرجان در گفتگوی اختصاصی با سخن تازه عنوان کرد؛

تحولی چشم گیر در  فضای سبز شهری از مهر ماه  
        ساره میرحسینی

  عکس: سید محسن فروزنده

   آرامستان جدید مشکالتی دارد که 
باید در صدد رفع آنها باشیم جداسازی 

قطعات مختلف، آماده سازی قبور ، تردد، 
پارکینگ، امکانات رفاهی برای همشهریان، 

که برای تمامی آنها برنامه ها و اعتبار 
خوبی در نظر گرفتیم که شهروندان برای 

مراسمات عزیزانشان مشکلی نداشته 
باشند .

  تجهیزاتی که برای آتش نشانی امسال 
خریداری کردیم با اطمینان می گویم تا 10 

سال ایمنی شهر تامین می شود. 

Sokhan.Tazeh@Gmail.com Sokhan_Tazeh
شماره 709

16 شهریور1401 گفتگو2 www.sokhanetazeh.com Sokhan_Tazeh
شماره 709

16 شهریور1401

صفحه 2
فاضالب

سرکار خانم زهرا آرذشین

بدینوسیله ضایعه درگذشت مادر گرانقدرتان را خدمت شما و خانواده محترمتان تسلیت 
عرض نموده، از درگاه ایزد متعال برای آن مرحومه مغفوره علو درجات و برای سرکارعالی 
و دیگر بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت  داریم. ما را در غـم خود شریــک بدانیـد

مدیر  محترم هنرستان شهید موقری

مهدهی احمدی - زهرا صفاری

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

09135320842-09132794372
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کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی 

را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1401/06/16 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 13:00 روز جمعه تاریخ 1401/06/25
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 13:00 روز دو شنبـه  تاریخ 1401/07/04

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 12:00 روز چهارشنبه  تاریخ 1401/07/06 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: نجف شهر- ابتدای بلوار امام خمینی )ره(- شهرداری نجف شهر،امور قراردادها   تلفن:   7380  4239 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

شهرداری  نجف شهر دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

آگهی مناقصه عمومی شهرداری نجف شهر
جدولگذاری و کانیـو  معابر- )نوبت اول(

 شهرداری نجف شهر در نظر دارد به استناد ردیف بودجه 4020401-2070201 تهیه مصالح و اجرای جدولگذاری 
و کانیو بلوار نبوت غربی- بلوار مرکزی اراضی امیری و خیابان 14 متری و بلوار جنب پمپ بنزین مسکن مهر نجف شهـر

به شماره 2001090657000002  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 
درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی 

را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1401/06/16 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 13:00 روز جمعه تاریخ 1401/06/25
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 13:00 روز دو شنبـه  تاریخ 1401/07/04

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 12:00 روز چهارشنبه  تاریخ 1401/07/06 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: نجف شهر- ابتدای بلوار امام خمینی )ره(- شهرداری نجف شهر،امور قراردادها   تلفن:   7380  4239 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

شهرداری  نجف شهر دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

آگهی مناقصه عمومی شهرداری نجف شهر
جدولگذاری و موزائیک گرانیتی- )نوبت اول(

 شهرداری نجف شهر در نظر دارد به استناد ردیف بودجه 4020403-4020401 
تهیه مصالح و اجرای جدولگذاری و موزائیک فرش از نوع گرانیتی بلــوار ولی عصــر نجف شهـر

به شماره 2001090657000001  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 
درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی 

را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1401/06/16 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 13:00 روز جمعه تاریخ 1401/06/25
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 13:00 روز دو شنبـه  تاریخ 1401/07/04

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 12:00 روز چهارشنبه  تاریخ 1401/07/06 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: نجف شهر- ابتدای بلوار امام خمینی )ره(- شهرداری نجف شهر،امور قراردادها   تلفن:   7380  4239 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

شهرداری  نجف شهر دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

آگهی مناقصه عمومی شهرداری نجف شهر
آسفالت معابر - )نوبت اول(

 شهرداری نجف شهر در نظر دارد به استناد ردیف بودجه 4020401 
تهیه ، حمل و پخش قیر mc2  و تهیه، حمل و، پخش و اجرای آسفالت معابر سطح شهر از نوع بیندر0-19

به شماره 2001090657000003  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

 آقای اسماعیل خواجویی نژاد یکی از ورثه ابراهیم خواجویی نژاد    
با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 86 سیرجان 
مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک  10 فرعی  از 3443 
خواجویی  ابراهیم  آقای  بنام  کرمان  بخش 36   در  واقع  اصلی 
نژاد    ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است که بعلت 
جابجایی مفقود گردیده لذا بدستور تبصره یک اصالحی ماده 120 
آیین نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع مردم اگهی می شود تا 
هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می 
باشد ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار روزنامه گواهی  اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم دارد در غیر اینصورت پس از سپری 
شدن مدت قانونی و عدم واخواهی سند مالکیت المثنی بنام مالک 

صادر خواهد شد.
 شناسه آگهی: 1374695 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/06/16

محمد  آرمانپور
 رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 
دفتر  از  استشهادیه  برگ  دو  ارائه  با  نژاد  سعیدی  طیبه  خانم   
اسناد رسمی شماره 194 سیرجان مدعی است که سند مالکیت 
ششدانگ پالک  2 فرعی  از 2270 اصلی واقع در بخش 35  
کرمان بنام خانم  طیبه سعیدی نژاد  ثبت و سند مالکیت صادر و 
تسلیم گردیده است که بعلت جابجایی مفقود گردیده لذا بدستور 
تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب جهت 
اطالع مردم اگهی می شود تا هر کس مدعی انجام معامله یا 
وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت 10 روز از تاریخ 
انتشار روزنامه گواهی  اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارد در 
غیر اینصورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی 

سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد.
شناسه آگهی: 1374700-تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/06/16

محمد  آرمانپور
 رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 

از تعدادی نیروی کار 
ماهر و نیمه ماهر 

در زمینه تولید و نصب 
درب و پنجره های دو جداره
دعوت به عمل می آید

0913   347   5249   

استخدام مدیر فروش 
با حقوق و مزایای عالی

حقوق اداره کار
همراه با بیمه ، عیدی و 

پورسانت فروش باال

0912   092   4246   

از یک پرستـار خانـم)تنها( برای
همنشینی با یک خانم سالمند 

بصورت شبانه روزی
 یا صبح تا عصر 

دعوت به عمل می آید.
»خانم سالمند روی جا افتاده نیست«

مسکن و خوراک رایگان + حقوق مناسب
شماره تماس:

0913   178   2481

جناب آاقی مهندس  اصغر پور امینایی

محترم  خانواده  و  شما  خدمت  را  وارده  مصیبت 
تسلیت عرض نموده و از درگاه باریتعالی برای شما 
علو  مرحوم  آن  برای  و  اجر جزیل  و  صبر جمیل 

درجات را خواستاریم

اتحادهی شرکت اهی تعاونی تولید سیرجان

جناب آاقیان اسکندر و داوود آرذشین

ذخدمت  را  گرانقدرتان  مادر  درگذشت  مصیبت 
شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده و از 
درگاه ایزد منان برای آن مرحومه رحمت و مغفرت 

و برای عموم بازماندگان صبر و اجر مسئلت داریم.

اتحادهی شرکت اهی تعاونی تولید سیرجان



وقت ها  خیلی  آدم ها  که  طور  همین 
برای  همیشه  مرگ  می کنند،  گمان 
همسایه است، جمیع اهالی یک شهر 
هم ممکن است در این توهم بیفتند 
شهرهای  در  بد  خیلی  خبرهای  که 
باقی  مال  همیشه  جهان  گوشه وکنار 
جهان است و در شهر آن ها هیچ وقت 

از این خبرها نخواهد بود. 
دردناک  و  تلخ  اگر  حتا  واقعیت  اما 
نادیده  است  ممکن  گاهی  باشد، 
گرفتنش، تلخ تر و دردناک ترش کند.

از سیرجان به عنوان یک شهر سابقا 
که  است  وقت  خیلی  کویری  کوچک 
از  نمی شود.  مخابره  خوبی  خبرهای 
خبر نزاع و درگیری و دعوا و قتل تا 

فساداختالص رقم درشت و...
چه شده؟ چرا شهرستان های کوچک 
صدر  در  قدر  این  ایران،  در  دیگر 
و  خشونت آمیز  نوع  از  هم  آن  خبرها 

نیستند؟  مفسده اش 
مثل  باشد  زیاد  می تواند  دالیلش 
این  از  و  اینجا  رسانه های  بودن  فعال 
دید  از  دلیلش  اصلی ترین  اما  قبیل. 
یک  سیرجان  که  است  این  نگارنده 
فرق بنیانی و اساسی با شهرستان های 
دیگر حاشیه ی کویر ایران دارد. اینکه 
معادن  و  بودن  چهارراه ترانزیتی 
سود  همه ی  کنار  در  پرشمارش 
داشته،  ما  شهر  برای  که  اقتصادی ئی 
دارد.  خود  با  هم  بزرگ  عیب  یک 
جامعه ی  یک  فرهنگ  که  عیب  این 
دستکاری های  دچار  سنتی  کوچک 

ناخواسته و ندانسته شده است. 
و  اشتغال  به خاطر  سیل مهاجرت ها 
تنها  نه  سیرجان  افتادن  گذرگاه  در 
به  و  را موجب شده  افزایش جمعیت 
از  را  خشن  جرایم  آمار  خود  نوبه ی 
نظر کمی باال برده، که حتا این تغییر 
جمعیتی موجبات فروپاشی اجتماعی 
در سیرجان را نیز فراهم آورده است. 
که  معنا  این  در  اجتماعی  فروپاشی 

کوچک  جامعه ی  دیگر  سیرجان 
نیست  فرهنگی  نظر  از  یکدستی 
و  آدم ها  از  بزرگ  اجتماع  یک  بلکه 
به  نامربوط  کوچِک  جمعی  گروه های 

هم است. 
منظر که هیچ حس  این  از  نامربوط 
به  نسبت  مشترکی  خاطر  تعلق 
این  همه جانبه ی  توسعه ی  و  بالندگی 
شهر در دل ساکنان امروزی سیرجان 
وجود ندارد. همچنین هیچ همدلی و 
اشتراک فکری و فرهنگی ئی نیز میان 

ساکنانش نیست. 
سیرجان امروز تبدیل به یک خوابگاه 
بزرگ شده که آدم ها به اجبار در آن 
آمده  و گرد هم شده اند تا کسب روزی 
کنند  و سپس فقط زیر نگاه حسرت بار 
درآمدهای  که  اقلیتی  تنها  اکثریت، 
برای گذران  اشغال کرده اند،  را  باالتر 
ساعات و روزهای خوش زندگی بروند 
و پول شان را در گردشگاه های شهرها 
باز  و  کنند  هزینه  دیگر  کشورهای  و 
برگردند به خوابگاه و روز از نو، روزی 

از نو. 
مختصات  که  سابق  مثل  سیرجان 
با محله های پویا  یک شهر کوچک را 
شکاف  ندارد.  دیگر  داشت،  زنده  و 
مختلف  اقشار  میان  درآمد  سطح 
پیش  از  بیشتر  روز  هر  سیرجان  در 
دامن  اجتماعی  دیگر  شکاف های  به 
را  کینه  تخم  تبعیض،  و  زد  خواهد 
و در  علیه غنی می کارد  فقیر  در دل  
برخی  در  نوکیسه گی  پدیده ی  مقابل 
نوع  مستعد  خود  نیز  غنی  گروه های 
و  لذت  قصد  به  خشونت  از  دیگری 
تفریح خواهد بود! آغاز روند فروپاشی 
اجتماعی در ابتدا خودش را به شکل 
اموال  عامدانه ی  تخریب  مثل  هایی 
و  خیابانی  نزاع  و  درگیری  عمومی، 
نشان  سرگرمی  عنوان  به  قمه کشی 

خواهد.
به  تبدیل  پدیده  این  سپس  ولی   
لفظی  درگیری  سپس  و  رقابت  یک 
می شود.  همه  علیه  همه  فیزیکی  و 

منافع  میان  تضاد  در  نیز  ریشه اش 
است . نشانه های این تضاد منافع دارد 
خبرهای  در  را  خودش  رفته  رفته 
مخابره  سیرجان  از  که  خشنی 

می شود، به نمایش می گذارد.
اجتماعی  فروپاشی  از  چطور 

کنیم؟ پیشگیری 
هم  دیگری  شهرهای  بپرسید  شاید 
هستند که مثل سیرجان سطح درآمد 
باال و حتا باالتری دارند و محل جذب 
نیروی کار از دیگر نقاط هستند اما آیا 
که  کشورهایی  حتا  و  دیگر  شهرهای 
مشغول جذب مهاجر در خود هستند 
اداره می شوند یا  نیز دارند خوابگاهی 
داشتن  دارند؟  را  مشکالت  طور  این 
زیرا  کمتر  سطحی  در  اما  دارند  که 
خوابگاهی  نگاه  شهرشان  مدیران 

نداشته اند.
 به این معنی که مهاجر به آنجا وارد 
برگردد.  روزی  که  امید  این  به  نشده 
زندگی  خوب  کیفیت  خاطر  به  بلکه 
آنجایی  مهاجر  هدف  شهرها،  آن  در 

شدن است. 
تعلق  معنای حس  در  شدن  آنجایی 
یک  را  خود  و  کردن  پیدا  خاطر 
مسئولیت  و  حقوق  دارای  شهروند 
محیط  پیشرفت  و  دانستن  متقابل 
خود  پیشرفت  منزله ی  به  را  زندگی 

دیدن.
در کنار این موضوع آیا در شهرهای 
جذب  کار  نیروی  جمعیت  که  دیگر 
جذب  میزان  همان  به  می شود، 
میان  آیا  نمی افتد؟  اتفاق  سرمایه هم 
و  کار  نیروی  جذب  مقوله ی  دو  این 

تناسبی  سیرجان  در  سرمایه   جذب 
برقرار است؟

همچنین آیا در شهرهای مهاجرپذیر 
برای  جمعیت،  کمی  رشد  با  دیگر 
و  آموزشی  فرهنگی،  امکانات  افزایش 
امکانات  این  کیفیت  بهبود  و  رفاهی 
مدون  برنامه ای  و  نمی شود  تالشی 

نمی گردد؟
پنجاه  با   60 دهه  در  که  شهری 
هزار جمعیت یک سالن نمایش تئاتر 
حاضر  حال  در  هم  هنوز  و  داشته 
یک  همان  جمعیت  سیصدهزار  با 
سالن اجرا را آن هم فرسوده تر دارد، 
می خواستید چه عاقبتی داشته باشد؟ 
صدوپنجاه  با  هفتاد  دهه  که  شهری 
و  بزرگ  شهربازی  یک  جمعیت  هزار 
استاندارد و با کیفیت داشته و امروز با 
داشتن بیش از دوبرابر همان جمعیت 
دیگر شهربازی اش دوتا که نشده هیچ. 
همان را هم دیگر ندارد، می خواستید 
محیط مناسبی برای بازی های سالم و 
اجتماعی شدن درست کودکان باشد؟

حق خوری  برای  که  شهرستانی 
بودجه اش در مرکز حتا آمار جمعیت 
باالیش را کم شماری می کنند و هنوز 
و  می شود  اداره  هفت نفری  شورایش 
دیگر  شهرستان  با  را  تک نماینده اش 
روزگارش  می خواستید  است،  شریک 

این نشود؟
بر  بسته  نگاه  غلبه ی  که  شهری 
این  در  شده  مانع  هنرش  و  فرهنگ 
زمینه رشدی کند و به شیوه ی قدیم 
مسووالنش  کمونیستی،  کشورهای 
در  بلندگو  نصب  در  را  فرهنگی  رشد 
خیابان می بینند، می خواستید به کجا 

برسد؟ 
راه  باید  کرد؟  چه  بابد  می پرسید 
دوربرگردان  از  نداد.  ادامه  را  اشتباه 
دور زد و این شجاعت را داشت و به 
خود و مسووالن مان این بیت سعدی 

را تشر زد:
ترسم نرسی به کعبه ، ای اعرابی

کین ره که تو می روی به ترکستان است

نقدی بر آسیب های اجتماعی ناشی از توسعه نامتقارن در سیرجان

»سیرجان« یک خوابگاه بزرگ
        حسام الدین اسالملو

                                                                                                                             

مهدی طیبی: واژه خالکوبی یا کبودزنی به معنی ایجاد نقوش و خط و خال هایی با استفاده از 
ابزار میخ یا سوزن و وارد کردن جوهر به زیر پوست و مترادف آن در انگلیسی tattoo )تتو/تاتو( که 
برگرفته از کلمه تاهیتی یکی از کشورهای جزایر پلینزی و به دلیل خالکوبی بومیان این جزایر است. 
خالکوبی یا تاتوی بدن در سال های اخیر محبوبیت بسیار زیادی پیدا کرده و مطابق با آمارهای 
اعالم شده، 25 درصد گروه سنی 18 تا 30 ساله در دنیا خالکوبی دارند. تاتو یا تتو در واقع یک هنر 
است؛ زیرا تتوکار می  تواند طرح  های بسیار زیبایی را روی بدن ترسیم کند. اما با تمام مزایا و زیبایی 
های موقتی که خالکوبی برای ما دارد، نباید از عوارض و معایب آن غافل شد. انسان بعنوان موجود 
تنوع طلب، با ورود فرهنگ های مختلف و بدون در نظر گرفتن شرایط اجتماعی از این فرهنگ 
تبعیت می کند و به طور مشخص افرادی که عزت نفس و اعتماد به نفس پایین تری دارند بیشتر 
به سمت تاتو گرایش پیدا می کنند تا بتوانند زخم های عمیق و درونی خود را اینگونه فریاد بزنند. 
فراموش نکنیم زمانیکه ورزشکاران که نماد زندگی سالم و الگوی درست هستند بدن شان را شبیه 
دفتر نقاشی می کنند، انتظاری از نسل جوان که در شور و هیجان مقتضی سن شان به سر می برند 

و این افراد را الگو قرار می دهند، نیست.
سحر ناظری "روانشناس" در این باره معتقد است: درباره شایع شدن یک پدیده بین قشر خاص 
جامعه بویژه جوانان عوامل متعددی نقش دارد که همانندسازی، عضو گروه های همتا یا همان 
پیروی از مد یکی از این عوامل محسوب می شود و از طرفی گاهی انجام کاری در میان افراد و 
چهره های خاصی از جامعه که در میان مردم سرشناس هستند، مانند هنرمندان، ورزشکاران و 
دیگر چهره های مطرح زمینه ای را فراهم می کند تا دیگر افراد جامعه و بخصوص جوانان به نوعی 

از این افراد الگوبرداری کرده و از آنها تبعیت کنند.
وی ادامه می دهد: این موضوع می تواند ریشه در برخی اختالالت روان شناختی نیز داشته باشد؛ 
افرادی که دچار اختالل شخصیت نمایشی هستند؛ یعنی بسیار عالقه مندند با کارها و رفتارهای شان 
در نظر دیگران جلب توجه کنند، در زمره این افراد جای می گیرند که این اختالل می تواند در قالب 
رفتارهای مختلفی بروز پیدا کند که گرایش به انجام خالکوبی نمونه ای از آنهاست؛ نمی توان قطعا 
گفت کسی که این کار را انجام می دهد دچار اختالل شخصیت است، گاها پیروی از ُمد یا شخصیت 
مورد عالقه فرد است و این موضوع بیشتر از اینکه به طبقه اجتماعی بستگی داشته باشد، به سطح 

تحصیالت، میزان درآمد و .... تابع شخصیت افراد است.
دکتر الهه کارآمد فوق تخصص بیماری های عفونی در خصوص عوارض و معایب تتو با بیان اینکه 
فرآیند تاتو در واقع آسیب زدن به پوست بدن و مربوط به الیه ی باالیی )اپی درمال( و الیه میانی 
)درمال( است، می گوید: عفونت، حساسیت آلرژیک، خونریزی، سرطان، شکستن سد دفاعی پوست، 
التهاب و حساسیت ها و عفونت پوستی، بیماری های ویروسی و خونی کشنده مانند هپاتیت و ایدز، 
آسیب بافت های چشم در تتو حاشیه چشم، سوختگی در زمان ام آر آی و ... از مهمترین عوارض 

و معایب تاتو است.
وی می افزاید: پوست اولین سد دفاعی بدن در برابر ورود میکروب ها است و با تاتو کردن این سد 
دفاعی مورد تهاجم قرار می گیرد؛ چون در این فرآیند، سوزن در یکی از سدهای دفاعی بدن نفوذ 
می کند و همراه خود عوامل میکروبی را وارد بدن می کند و در مجموع فرایند تاتو واکنش های 
ایمنی بدن را تحریک کرده و سلول ها ملتهب و برجسته می شوند و تمام بیماری ها از این طریق 

به بدن وارد می شود.
دکتر کارآمد بیشتر خطرات و عوارض جانبی تاتو را زمانی که تتو هنوز تازه و پوست در حال ترمیم 
است می داند و می گوید: عالیم عفونت شامل قرمزی، خارش و ترشح است و اگر عفونت پخش 
شود، ممکن است با عالیم دیگری مثل تب، جوش قرمز، کهیر و خارش شدید، زخم کلویید و ... 
همراه شود و این اثرات می توانند سالها رخ دهد؛ ضمن اینکه باید مراقب باشید که عدم استفاده 
بیماری های  به  انتقال  افزایش می دهد و می تواند خطر  را  از سوزن های استریلیزه خطر عفونت 
قابل انتقال از طریق خون، از جمله ایدز، هپاتیت C و استافیلوکوک اورئوس مقاوم به متسییلین 
)MRSA( را افزایش دهد؛ بر اساس یک مطالعه در سال 2010 بر روی افراد بزرگسال در کشور 
دانمارک، مواردی از نیکل و سرب و سایر عوامل ایجاد سرطان در جوهر تاتو مشاهده شده و تاتو 
می تواند سرطان پوست را پنهان کند. مطالعات نشان می دهد افرادی با ویژگی عزت نفس و اعتماد 
به نفس پایین ، اختالل شخصیت نمایشی، خودخواه و خودپرست باشند تمایل بیشتری به تاتو نشان 

می دهند؛ زیرا این افراد باید نسبت به دیگران متفاوت و قابل رؤیت باشند.

گزارش

تاتو، فریاد بی صدا
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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 به آدرس  الکترونیکی دولت )ستاد(  تدارکات  درگاه سامانه 
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 1401/06/16 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 19:00 روز پنجشنبـه تاریخ 1401/06/24
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز دو شنبـه  تاریخ 1401/07/04

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 13:00 روز چهارشنبه  تاریخ 1401/07/06 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- میدان انقالب، شهرداری مرکزی، امور قراردادها  تلفن:   5077  4132 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 
انجام امور خدماتی مربوط به بهشت رضا)ع(

 شهرداری سیرجان در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی خدمات
 )شرح مختصر ؛انجام امور خدماتی مربوط به بهشت رضا »ع« (

به شماره 2001096398000003  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 به آدرس  الکترونیکی دولت )ستاد(  تدارکات  درگاه سامانه 
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 1401/06/16 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشاراسنادمناقصه تا  ساعت 18:00 روز پنجشنبـه  تاریخ 1401/06/24
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه  تا ساعت 19:00 روز دو شنبـه  تاریخ 1401/07/04

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 14:30 روز چهارشنبــه  تاریخ 1401/07/06 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- میدان انقالب، شهرداری مرکزی، امور قراردادها  تلفن:   5077  4232 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان تجدید مناقصه عمومــی دو مرحله ای  انجام عملیات تنظیف و رفت و روب معابر، 
عملیات شستشو، جمع آوری زباله، جمع آوری پسماندهای ساختمانی ، الیروبی انهار و کانال 

ها و لوله های  هدایت آبهای سطحی در محدوده ناحیه 2 منطقه یک شهرداری سیرجان
انجام عملیات  مناقصه عمومی خدمات)شرح مختصر؛  دارد تجدید  نظر  در   شهرداری سیرجان 
تنظیف و رفت و روب معابر، عملیات شستشو، جمع آوری زباله، جمع آوری پسماندهای ساختمانی ، الیروبی 
انهار و کانال ها و لوله های  هدایت آبهای سطحی در محدوده ناحیـــه 2 منطقه یک شهرداری سیرجان( 

2001005674000117  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 

آگهی فراخوان برگزاری انتخابـــات اتحادیــه صنـــف
 باطریسـاز و برقکـــار اتومبیـل شهرستان سیرجان

بدینوسیله به اطالع کلیه اعضای صنف باطریساز و برقکار اتومبیل شهرستان سیرجان می رساند انتخابات هیئت مدیـره و بازرس 
صنف مذکور برای  انتخاب پنج  نفر عضو اصلی و دو  نفر عضو علی البدل و  یک نفر بازرس اصلی و  یک نفر بازرس علی البدل

روز چهارشنبه مورخ 1401/06/30 ساعت 9:30 صبح در محل سیرجان- ابتدای بلوار قاآنی، سالن اجتماعات اتاق اصناف، 
معتبر(  کسب  پروانه  )صاحبین  اتحادیه  این  محترم  اعضا  کلیه  از  لذا  گردد.  می  برگزار  الکترونیکی  بصورت  دوم  طبقه 

درخواست می شود الزاما با به همراه داشتن اصل پروانه کسب معتبر در محل برگزاری فوق الذکر حضور بهم رسانند. 
ضمناً دادن وکالت برای رای ممنوع بوده و فقط صاحب پروانه بایستی در محل اخذ رای حضور بهم رساند.

اسامی کاندیداهای هیئت مدیره)به ترتیب حروف الفبا(:
1- مجید بلـوردی 2- میالد بلـوردی 3- مسعود خالقـی 4- میالد شجاعـی 5- رضا صادقـی 6- هادی محمدپـور

7- صالح محمدرفیـع 8- مجید محمدنـژاد 9- رسول محیاپـور 10- محمد صالح هندیـزی
اسامی کاندیداهای بازرس)به ترتیب حروف الفبا(:

1- علیرضا حاج محمـدی 2- محسن خواجویـی 3- حامد شاهمـرادی

هیئت اجرایی ربگزاری انتخابات اتحادهی اهی صنفی شهرستان سیرجان

آگهی فراخوان برگزاری انتخابـــات اتحادیــه صنـــف
فروشندگان طال، جواهر و ساعت شهرستان سیرجان

بدینوسیله به اطالع کلیه اعضای صنف فروشندگان طال، جواهر و ساعت شهرستان سیرجان می رساند انتخابات هیئت مدیره و 
بازرس صنف مذکور برای انتخاب پنج نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل و یک نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل 
روز چهارشنبه مورخ 1401/06/30 ساعت 17:00 در محل سیرجان- ابتدای بلوار قاآنی، سالن اجتماعات اتاق اصناف، طبقه 
دوم بصورت الکترونیکی برگزار می گردد. لذا از کلیه اعضا محترم این اتحادیه )صاحبین پروانه کسب معتبر( درخواست 

می شود الزاما با به همراه داشتن اصل پروانه کسب معتبر در محل برگزاری فوق الذکر حضور بهم رسانند. 
ضمناً دادن وکالت برای رای ممنوع بوده و فقط صاحب پروانه بایستی در محل اخذ رای حضور بهم رساند.

اسامی کاندیداهای هیئت مدیره)به ترتیب حروف الفبا(:
1- علی  ایرانـژاد 2- محمد مسلم  پناهنـده 3- سعید  رضـا زاده 4- سیدرضا سجـادی 5- محمد صفـاری

 6- محمد  محمدرفیـع 7- امین  محمودآبـادی  8- مجید محمودآبادی  9- جواد  مقامـی 10- سید محمود هاشمـی
اسامی کاندیداهای بازرس)به ترتیب حروف الفبا(:

1- مهدی الیـق 2- علی  محمودآبـادی 3- میالد  معینـی

هیئت اجرایی ربگزاری انتخابات اتحادهی اهی صنفی شهرستان سیرجان

آگهی فراخوان برگزاری انتخابـــات اتحادیــه صنـــف
 فروشندگـــان فـــرش و موکت شهرستان سیرجان

بدینوسیله به اطالع کلیه اعضای صنف فروشندگان فرش و موکت شهرستان سیرجان می رساند انتخابات هیئت مدیره و بازرس 
صنف مذکور برای انتخاب پنج نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل و  یک نفر بازرس اصلی و  یک نفر بازرس علی البدل 

روز پنج شنبه مورخ 1401/06/31 ساعت 10:00 در محل سیرجان- ابتدای بلوار قاآنی، سالن اجتماعات اتاق اصناف، طبقه 
دوم بصورت الکترونیکی برگزار می گردد. لذا از کلیه اعضا محترم این اتحادیه )صاحبین پروانه کسب معتبر( درخواست 

می شود الزاما با به همراه داشتن اصل پروانه کسب معتبر در محل برگزاری فوق الذکر حضور بهم رسانند. 
ضمناً دادن وکالت برای رای ممنوع بوده و فقط صاحب پروانه بایستی در محل اخذ رای حضور بهم رساند.

اسامی کاندیداهای هیئت مدیره)به ترتیب حروف الفبا(:
1- حسین آجاگـه  2- علیرضا احسانی  3- مجید بیگ  4- محمد  پور ابراهیم آبادی  5- سید حمید حسینی 6- سیدمنصور حسینـی

7- محمدحسن کریم الدینـی  8- محمدحسین کیانفـر  9- مجتبی لری گوئینـی  10- حمید محیاپـور   11- هادی هوشـداران

اسامی کاندیداهای بازرس)به ترتیب حروف الفبا(:
1- زینب پورعلـی 2- وحید حیدرپـور 3- احمد طیبـی

هیئت اجرایی ربگزاری انتخابات اتحادهی اهی صنفی شهرستان سیرجان

آگهی فراخوان برگزاری انتخابـــات اتحادیــه صنـــف
 پنچرگیـری و تعویض روغــن شهرستان سیرجان

بدینوسیله به اطالع کلیه اعضای صنف پنچرگیری و تعویض روغن شهرستان سیرجان می رساند انتخابات هیئت مدیره و 
بازرسصنف مذکور برای انتخاب پنج نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل و یک نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل 
روزسه شنبه مورخ 1401/06/29 ساعت 10:00 در محل سیرجان- ابتدای بلوار قاآنی، سالن اجتماعات اتاق اصناف، طبقه 
دوم بصورت الکترونیکی برگزار می گردد. لذا از کلیه اعضا محترم این اتحادیه )صاحبین پروانه کسب معتبر( درخواست 

می شود الزاما با به همراه داشتن اصل پروانه کسب معتبر در محل برگزاری فوق الذکر حضور بهم رسانند. 
ضمناً دادن وکالت برای رای ممنوع بوده و فقط صاحب پروانه بایستی در محل اخذ رای حضور بهم رساند.

اسامی کاندیداهای هیئت مدیره)به ترتیب حروف الفبا(:
1- رحیم بیدخوابی  2- احسان جهانشاهی  3- پوریا  جهانشاهی  4- محمدامین زینلـی  5- مهدی سیوند قرایـی 6- مهران شـول

7-حسن طالبـی زاده  8- مسعود  عباسلـو  9- سیدجالل  علـوی  10- وحید  کریم قاسمـی   11- سعید  ناصـر

اسامی کاندیداهای بازرس)به ترتیب حروف الفبا(:
1- حمیدرضا  آذرپیونـد 2- امید محمـودزاده 3- علی نورمندی پـور

هیئت اجرایی ربگزاری انتخابات اتحادهی اهی صنفی شهرستان سیرجان



به  بچه ها  نفرستادن  اجباري،  خانه نشیني 
نبود  دور،  راه  از  و  مجازي  آموزش  مدرسه، 
امکاناتي  کمبود  نقاط،  برخي  در  اینترنت 
مثل تبلت برای برخي دانش آموزان، تعطیلي 
محدودیت هاي  اعمال  از  ناشي  مدرسه 
کرونایي توسط دولت سابق همه از مشکالت 
اجتماعي  محدودیت هاي  که  بود  علني ئي 
تحمیل  ما  آموزشي  ساختار  به  کرونا  دوران 

کرد.
روي  فقط  یخ  کوه  یک  مثل  که  مشکالتي   
راحتي  به  و  دیده ایم  که  اینهاست  آب. 
برمیشماریم. زیر این کوه یخ عمق فاجعه اي 
نسل  آموزش  روند  براي  است  بزرگتر  بسیار 
خواهد  درازمدتي  تاثیرات  و  ایران  آینده ي 
و  نو  نسل  شدن  اجتماعي  میزان  بر  داشت 

حتا سالمت جسم و روان آنها.
چه  ساله  چند  این  در  مجازي  آموزش   
ضربه هایي به فرایند اجتماعي شدن کودکان 

و نوجوانان زده و راه حل جبران چیست؟
در  مدرسه  تعطیلي  و  محدودیت ها  تاثیر   
و  آموزشي  فقر  و  تبعیض  به  بخشي  شدت 

کاهش برابري آموزشي چه بوده؟
دانش آموز  سواد  سطح  کاهش  منظر  از   
تاثیرات مخرب این دوره چه بوده و راه حل 

آن چیست؟ برگزاري دوره هاي جبراني؟
به  را  بچه ها  درصد  چند  مدرسه  تعطیلي   
ساکن  و  وزن  افزایش  و  کشاند  حرکتي  فقر 
حد  چه  تا  خانه  در  تبلت ها  پشت  ماندن 
موجبات در خطر قرار گرفتن سالمت جسمي 
بچه ها و سالمت روانشان را به همراه داشته 

است؟ 
انزواي  و  رایانه اي  بازي هاي  سبک  تغییر 
بچه ها در آینده چه تغییري بر زندگي سبک 

زندگي نسل جوان آینده خواهد گذاشت؟ 
 هیچ آمار دقیقي وجود ندارد. فقط میتوان 
حدسهایي زد و از میان حرفهاي آموزگاران و 
دغدغه هاي شان  و  نگراني ها  و  مادرها  و  پدر 
چه  مافات  جبران  برای  ادامه  در  که  فهمید 

باید کرد؟
به  باره  همین  در  سیرجاني  معلمان  از  یکي 

سخن تازه مي گوید:

آموزش همگاني و باکیفیت یکي از پایه هاي 
بدون  که  است  آشکار  و  است  پایدار  توسعه 
داشتن یک ساختار آموزشي خوب و توانمند، 
حرف زدن از توسعه، یک شوخي بیمزه است

به گفته ي این آموزگار همشهري: 
نرفته  مدرسه  سال  دو  که  دانش آموزي 
است عادت هاي غلط در رفتار و  در شیوه ي 
یادگیري او شکل گرفته است که حاال حتا با 
آن  مدرسه هم سخت مي شود  به  بازگشتش 

عادت ها را از سر او دور کرد.
و  شدن  بیدار  دیر  صبح ها  مثل  عادت هایي 
نداشتن حس همکاري و تعاون با بغل دستي 
پرتحرک  جمعي  بازي هاي  به  گرایش  و 
نگرفتن  یاد  مثل  بدتري  تا چیزهاي  نداشتن 
آموزش  سال هاي  در  که  پیش نیاز  دروس 
خانه  در  اما  بیاموزد  مي بایست  مجازي 
بازیگوشي کرده و کالس آنالین را بدون هیچ 
امتحانات مجازي  یا در  نکرده  دنبال  تذکري 

از اهالي خانه کمک گرفته است.
مدارس  و  معلمان  چالش هاي  همه  اینها   

کرد  اساسي  فکر  آن  رفع  براي  باید  و  است 
و برنامه ي مدون در وزارت آموزش و پرورش 

ریخت. 
 از کدام مشکل بگوییم؟

او  دبستاني ست.  کودک  یک  مادر  صالحه 
از مشکالت دو سه سال گذشته اش در  نیز  
"با  مي گوید:   فرزندانش  آموزش  حیطه ي 
رو  به  رو  جدیدي  چالش هاي  با  کرونا  آمدن 
جدیدترین  و  جدیدترین  از  یکي  که  شدیم 
با  و  بود  مدرسه  حوزه  در  چالش ها  این 
از  بودن  دور  و  مدارس  شدن  حضوري  غیر 
بچه ها  براي  زیادي  مشکالت  مدرسه،  فضاي 
من  دختر  براي  و  آمد  وجود  به  خانوادها  و 
این  مي خواند  درس  دبستان  مقطع  در  که 

مشکالت بیشتر بود.
 من به عنوان یک مادر کارمند در سال اول 
خانه  در  را  زیادي  مدت  شدم  مجبور  کرونا 
آنالین دخترم  در کالس هاي  بتوانم  تا  بمانم 

را همراهي کنم.
معلم  صحبت هاي  متوجه  گاهي  طرفي  از   

دوباره  باید  من  و  نمي شد  او  دادن  درس  و 
یک  نقش  و  میدادم  توضیح  برایش  عصرها 

معلم را ایفا مي کردم .
و  بود  کمتر  مشکل  این  دوم  سال  در  اما 
بهتري  ارتباط  آنالین  کالس هاي  با  دخترم 
دوران  مشکالت  از  دیگر  یکي  کرد.  برقرار 
فضاي  در  حضور  عدم  حضوري  غیر  مدارس 
و  مدرسه  نشاط  از  بودن  دور  و  مدرسه 
بچه ها  روان  بر  زیادي  تاثیر  که  بود  دوستان 

داشت.
از زمان امتحانات هم نگم براتون که بچه ها 
و  باید  که  آنچنان  خانه  در  حضور  دلیل  به 
شاید دل به درس نمي دادند و افت تحصیلي 

بسیار زیاد بود."
با حضوري شدن مدارس  این مادر   نگاه  از 
دوباره مشکالت و چالش هاي جدیدي داریم 
و 2سال ماندن در خانه بچه ها را تنبل کرده 
و افت تحصیلي به دنبال داشته و امسال سال 
سختي براي معلمان و دانش آموزان و والدین 
خواهد بود چرا که برگشت به دوران قبل از 

کرونا و روال عادي بسیار سخت است.
سختیهایي که گذشت

فاطمه زیدآبادي؛ روانشناس و استاد دانشگاه 
درباره ي این مشکالت به سخن تازه مي گوید:

در  آن  زیاد  شیوع  و  کرونا  ویروس  "ورود 
و  خانواده ها  ویژه  به  افراد  زندگي  سبک 
که  کرد  ایجاد  زیادي  تغییرات  آنها  فرزندان 
در ابعاد منفي  آن چشم گیرتر بود؛ از جمله 
تاثیر  به آموزش و تحت  این مسائل مي توان 

قرار گرفتن آن اشاره کرد.
دانش آموزان از زمان شروع آموزش مجازي 
و  فضا  این  به  نسبت  شناخت  عدم  دلیل  به 
ارزیابي  مورد  است  قرار  شکل  چه  به  اینکه 
تحت   ... و  دوستان  از  دوري  گیرند،  قرار 
بر  مزید  نیز  والدین  طرفي  از  و  بودند  فشار 
به  فرزندانشان  دسترسي  نگراني  بودند؛  علت 
نگرفتن  یاد  نگران  آموزش،  از  غیر  فضاهایي 
چندین  مسئولیت  احساس  درسي،  مطالب 
آن  از  زیادي  آگاهي  که  مسائلي  در  برابر 
تحت  بیشتر  را  آموزان  دانش  این  و  ندارند 

تاثیر قرار داد.
مختلفي  مسائل  با  خود  نوبه  به  نیز  معلم 
چگونه  جمله  از  کردند  نرم  پنجه  و  دست 
کنند  مدیریت  را  یکطرفه  حدي  تا  ارتباط 
قرار  تاثیر  تحت  آموزان  دانش  یادگیري  که 
نگیرید، مدیریت فضاي منزل که در آموزش 
براي  انگیزه  ایجاد  نکند،  وارد  اي  خدشه 

همکاري دانش آموزان و ...
معلمان  هم  و  خانواده ها  از  خیلي  طرفي  از 
از نداشتن امکانات از جمله کامپیوتر ، تلفن 
همراه، اینترنت و ... نگراني زیادي را متحمل 
دانش  رسد  مي  نظر  به  راه  این  در  شدند. 
فشار  بیشترین  اول  معلمان کالس  و  آموزان 

را متحمل شدند. 
و  یادگیري  کیفیت  آنالین  آموزش  قطعا 
و  داده  قرار  تاثیر  تحت  شدت  به  را  آموزش 
به  مدرسه  شدن  حضوري  از  بعد  آن  تبعات 

چشم مي خورد و خواهد خورد.
دانش آموزان،  همکاري  عدم  متاسفانه 
فعالیت هاي  در  والدین  شدن  جایگزین 
درس  جهت  کافي  انگیزه  نداشتن  آموزشي، 
و...  نامناسب  ارزشیابي  شیوه هاي  و  خواندن 

باعث کیفیت پایین شد."

      سمیرا سرچمی

www.sokhanetazeh.com Sokhan_Tazeh
شماره 709
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  عکس: سید محسن فروزنده

مدارس دولتی مجاز
 به دریافت شهریه نیستند

اشاره  با  کرمان  استان  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 
اینکه هیچ اجباری در زمینه پرداخت شهریه در  به 
مدارس دولتی نباید وجود داشته باشد، گفت: والدین 
کرد:  اظهار  رضایی  رضا  کنند.  گزارش  را  تخلفات 
هر  که  دارند  مصوب  شهریه  یک  غیردولتی  مدارس 
وزارت  سوی  از  موجود  پارامترهای  مبنای  بر  ساله 
آموزش و پرورش برای همه مدارس در سراسر کشور 

شهریه اعالم می شود.
وی ادامه داد: بیشترین میزان افزایش شهریه امسال 
نسبت به سال قبل 37 درصد است و اگر مدرسه ای 
بیشتر از این درصد شهریه اخذ کند، والدین می توانند 
و  آموزش  کل  اداره  در  مردمی  مشارکت ها  اداره  به 
ادارات  یا  دو  و  یک  نواحی  یا  کرمان  استان  پرورش 
و  استان مراجعه کرده  پرورش در سراسر  و  آموزش 

موارد را برای بررسی گزارش دهند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان بیان کرد: 
مبلغ شهریه ثابت و متغیر مدارس غیردولتی باید در 
دفتر مدرسه در معرض دید اولیای دانش آموزان قرار 
هم  دولتی  مدارس  خصوص  در  باشد.رضایی  داشته 
عنوان کرد: هیچ اجباری در زمینه پرداخت شهریه در 
مدارس دولتی نباید وجود داشته باشد و در صورت 

مشاهده تذکرات الزم به مدیر مدرسه داده می شود.
اظهار  کرمان  استان  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 
این است که برای آغاز سال  بر  کرد: تمام تالشمان 
مدارس  برای  منصفانه ای  شهریه  جدید  تحصیلی 
از آن  به هیچ عنوان بیش  غیردولتی تعریف شود و 

شهریه ای گرفته نشود.
آمادگی برای صدور مجوز 

راه اندازی مدارس غیردولتی ویژه اتباع
برای  آمادگی  از  پرورش  و  آموزش  وزیر  معاون   
اتباع  ویژه  راه اندازی مدارس غیردولتی  صدور مجوز 
خبر داد. احمد محمودزاده در جلسه شورای آموزش 
کرمان با اشاره به تعداد باالی دانش آموزان اتباع در 
فضای  کمبود  با  کرمان  استان  گفت:  کرمان  استان 
ریزی  برنامه  راستا  این  در  و  است  مواجه  آموزشی 
برای افزایش ظرفیت ها ضروری است.وی عنوان کرد: 
راه اندازی  برای  آمادگی  از  پرورش  و  آموزش  وزارت 
برخوردار  کرمان  در  اتباع  برای  دولتی  غیر  مدارس 
شهرستانهای  در  کار  این  افزود:  محمودزاده  است. 
دانش  باالی  تعداد  که  بردسیر  و  رفسنجان  کرمان، 
آموزان اتباع دارند قابل اجرا است.وی گفت: بخشی از 
اعتبارت سفر دولت به کرمان نیز مربوط به آموزش و 
پرورش است که می تواند بخشی از مشکالت استان 

را رفع کند.

در آستانه بازگشایی مدارس حضوری و امید به بازگشت آب رفته به جوی روند آموزش؛    خبر

مدرسه دلتنگ هیاهوی بچه ها
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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 به آدرس  الکترونیکی دولت )ستاد(  تدارکات  درگاه سامانه 
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 1401/06/16 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 19:00 روز پنجشنبـه تاریخ 1401/06/24
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز دو شنبـه  تاریخ 1401/07/04

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 13:00 روز چهارشنبه  تاریخ 1401/07/06 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- میدان انقالب، شهرداری مرکزی، امور قراردادها  تلفن:   5077  4132 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 
انجام امور خدماتی مربوط به بهشت رضا)ع(

 شهرداری سیرجان در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی خدمات
 )شرح مختصر ؛انجام امور خدماتی مربوط به بهشت رضا »ع« (

به شماره 2001096398000003  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 به آدرس  الکترونیکی دولت )ستاد(  تدارکات  درگاه سامانه 
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 1401/06/16 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشاراسنادمناقصه تا  ساعت 18:00 روز پنجشنبـه  تاریخ 1401/06/24
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه  تا ساعت 19:00 روز دو شنبـه  تاریخ 1401/07/04

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 14:30 روز چهارشنبــه  تاریخ 1401/07/06 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- میدان انقالب، شهرداری مرکزی، امور قراردادها  تلفن:   5077  4232 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان تجدید مناقصه عمومــی دو مرحله ای  انجام عملیات تنظیف و رفت و روب معابر، 
عملیات شستشو، جمع آوری زباله، جمع آوری پسماندهای ساختمانی ، الیروبی انهار و کانال 

ها و لوله های  هدایت آبهای سطحی در محدوده ناحیه 2 منطقه یک شهرداری سیرجان
انجام عملیات  مناقصه عمومی خدمات)شرح مختصر؛  دارد تجدید  نظر  در   شهرداری سیرجان 
تنظیف و رفت و روب معابر، عملیات شستشو، جمع آوری زباله، جمع آوری پسماندهای ساختمانی ، الیروبی 
انهار و کانال ها و لوله های  هدایت آبهای سطحی در محدوده ناحیـــه 2 منطقه یک شهرداری سیرجان( 

2001005674000117  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 

آگهی فراخوان برگزاری انتخابـــات اتحادیــه صنـــف
 باطریسـاز و برقکـــار اتومبیـل شهرستان سیرجان

بدینوسیله به اطالع کلیه اعضای صنف باطریساز و برقکار اتومبیل شهرستان سیرجان می رساند انتخابات هیئت مدیـره و بازرس 
صنف مذکور برای  انتخاب پنج  نفر عضو اصلی و دو  نفر عضو علی البدل و  یک نفر بازرس اصلی و  یک نفر بازرس علی البدل

روز چهارشنبه مورخ 1401/06/30 ساعت 9:30 صبح در محل سیرجان- ابتدای بلوار قاآنی، سالن اجتماعات اتاق اصناف، 
معتبر(  کسب  پروانه  )صاحبین  اتحادیه  این  محترم  اعضا  کلیه  از  لذا  گردد.  می  برگزار  الکترونیکی  بصورت  دوم  طبقه 

درخواست می شود الزاما با به همراه داشتن اصل پروانه کسب معتبر در محل برگزاری فوق الذکر حضور بهم رسانند. 
ضمناً دادن وکالت برای رای ممنوع بوده و فقط صاحب پروانه بایستی در محل اخذ رای حضور بهم رساند.

اسامی کاندیداهای هیئت مدیره)به ترتیب حروف الفبا(:
1- مجید بلـوردی 2- میالد بلـوردی 3- مسعود خالقـی 4- میالد شجاعـی 5- رضا صادقـی 6- هادی محمدپـور

7- صالح محمدرفیـع 8- مجید محمدنـژاد 9- رسول محیاپـور 10- محمد صالح هندیـزی
اسامی کاندیداهای بازرس)به ترتیب حروف الفبا(:

1- علیرضا حاج محمـدی 2- محسن خواجویـی 3- حامد شاهمـرادی

هیئت اجرایی ربگزاری انتخابات اتحادهی اهی صنفی شهرستان سیرجان

آگهی فراخوان برگزاری انتخابـــات اتحادیــه صنـــف
فروشندگان طال، جواهر و ساعت شهرستان سیرجان

بدینوسیله به اطالع کلیه اعضای صنف فروشندگان طال، جواهر و ساعت شهرستان سیرجان می رساند انتخابات هیئت مدیره و 
بازرس صنف مذکور برای انتخاب پنج نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل و یک نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل 
روز چهارشنبه مورخ 1401/06/30 ساعت 17:00 در محل سیرجان- ابتدای بلوار قاآنی، سالن اجتماعات اتاق اصناف، طبقه 
دوم بصورت الکترونیکی برگزار می گردد. لذا از کلیه اعضا محترم این اتحادیه )صاحبین پروانه کسب معتبر( درخواست 

می شود الزاما با به همراه داشتن اصل پروانه کسب معتبر در محل برگزاری فوق الذکر حضور بهم رسانند. 
ضمناً دادن وکالت برای رای ممنوع بوده و فقط صاحب پروانه بایستی در محل اخذ رای حضور بهم رساند.

اسامی کاندیداهای هیئت مدیره)به ترتیب حروف الفبا(:
1- علی  ایرانـژاد 2- محمد مسلم  پناهنـده 3- سعید  رضـا زاده 4- سیدرضا سجـادی 5- محمد صفـاری

 6- محمد  محمدرفیـع 7- امین  محمودآبـادی  8- مجید محمودآبادی  9- جواد  مقامـی 10- سید محمود هاشمـی
اسامی کاندیداهای بازرس)به ترتیب حروف الفبا(:

1- مهدی الیـق 2- علی  محمودآبـادی 3- میالد  معینـی

هیئت اجرایی ربگزاری انتخابات اتحادهی اهی صنفی شهرستان سیرجان

آگهی فراخوان برگزاری انتخابـــات اتحادیــه صنـــف
 فروشندگـــان فـــرش و موکت شهرستان سیرجان

بدینوسیله به اطالع کلیه اعضای صنف فروشندگان فرش و موکت شهرستان سیرجان می رساند انتخابات هیئت مدیره و بازرس 
صنف مذکور برای انتخاب پنج نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل و  یک نفر بازرس اصلی و  یک نفر بازرس علی البدل 

روز پنج شنبه مورخ 1401/06/31 ساعت 10:00 در محل سیرجان- ابتدای بلوار قاآنی، سالن اجتماعات اتاق اصناف، طبقه 
دوم بصورت الکترونیکی برگزار می گردد. لذا از کلیه اعضا محترم این اتحادیه )صاحبین پروانه کسب معتبر( درخواست 

می شود الزاما با به همراه داشتن اصل پروانه کسب معتبر در محل برگزاری فوق الذکر حضور بهم رسانند. 
ضمناً دادن وکالت برای رای ممنوع بوده و فقط صاحب پروانه بایستی در محل اخذ رای حضور بهم رساند.

اسامی کاندیداهای هیئت مدیره)به ترتیب حروف الفبا(:
1- حسین آجاگـه  2- علیرضا احسانی  3- مجید بیگ  4- محمد  پور ابراهیم آبادی  5- سید حمید حسینی 6- سیدمنصور حسینـی

7- محمدحسن کریم الدینـی  8- محمدحسین کیانفـر  9- مجتبی لری گوئینـی  10- حمید محیاپـور   11- هادی هوشـداران

اسامی کاندیداهای بازرس)به ترتیب حروف الفبا(:
1- زینب پورعلـی 2- وحید حیدرپـور 3- احمد طیبـی

هیئت اجرایی ربگزاری انتخابات اتحادهی اهی صنفی شهرستان سیرجان

آگهی فراخوان برگزاری انتخابـــات اتحادیــه صنـــف
 پنچرگیـری و تعویض روغــن شهرستان سیرجان

بدینوسیله به اطالع کلیه اعضای صنف پنچرگیری و تعویض روغن شهرستان سیرجان می رساند انتخابات هیئت مدیره و 
بازرسصنف مذکور برای انتخاب پنج نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل و یک نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل 
روزسه شنبه مورخ 1401/06/29 ساعت 10:00 در محل سیرجان- ابتدای بلوار قاآنی، سالن اجتماعات اتاق اصناف، طبقه 
دوم بصورت الکترونیکی برگزار می گردد. لذا از کلیه اعضا محترم این اتحادیه )صاحبین پروانه کسب معتبر( درخواست 

می شود الزاما با به همراه داشتن اصل پروانه کسب معتبر در محل برگزاری فوق الذکر حضور بهم رسانند. 
ضمناً دادن وکالت برای رای ممنوع بوده و فقط صاحب پروانه بایستی در محل اخذ رای حضور بهم رساند.

اسامی کاندیداهای هیئت مدیره)به ترتیب حروف الفبا(:
1- رحیم بیدخوابی  2- احسان جهانشاهی  3- پوریا  جهانشاهی  4- محمدامین زینلـی  5- مهدی سیوند قرایـی 6- مهران شـول

7-حسن طالبـی زاده  8- مسعود  عباسلـو  9- سیدجالل  علـوی  10- وحید  کریم قاسمـی   11- سعید  ناصـر

اسامی کاندیداهای بازرس)به ترتیب حروف الفبا(:
1- حمیدرضا  آذرپیونـد 2- امید محمـودزاده 3- علی نورمندی پـور

هیئت اجرایی ربگزاری انتخابات اتحادهی اهی صنفی شهرستان سیرجان



ملی  جشنواره  در  گهرزمین  شرکت  کریمی:  مصطفی 
حاتم موفق به کسب مقام برتر شد

 چهارمین جشنواره ملی حاتم) حمایت از تولید ملی(  با 
حضور مقامات و مسووالن دولتی و جمع کثیری از فعاالن 

سیمای  و  صدا  های  همایش  سالن  در  کشور  اقتصادی 
جمهوری اسالمی ایران برگزار شد.

بعنوان  گهرزمین  آهن  از شرکت سنگ  این جشنواره  در 
کسب مقام برتر در حوزه بومی سازی رول آسیاب غلتکی 

تقدیر بعمل آمد.
راستای  در  گهرزمین  آهن  سنگ  شرکت  است  گفتنی 
تولید  از  حمایت  بر  مبنی  رهبری  معظم  مقام  فرمایشات 
اشتغال  بنیان،  دانش  تولید،  سال)  شعار  تحقق  و  داخلی 

آفرین( برای اولین بار در کشور موفق به ساخت رول 
آسیاب غلتکی شد که این مهم، دستاوردی بی نظیر 

در صنعت بومی سازی به شمار می آید.

 برای اولین بار در کشور و به همت شرکت گهرزمین صورت پذیرفت؛

 ساخت رول آسیاب غلتکی به دست مهندسین داخلی 

www.sokhanetazeh.com Sokhan_Tazeh
شماره 709
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صفحه 2
فاضالب

سرکار خانم زهرا آرذشین

بدینوسیله ضایعه درگذشت مادر گرانقدرتان را خدمت شما و خانواده محترمتان تسلیت 
عرض نموده، از درگاه ایزد متعال برای آن مرحومه مغفوره علو درجات و برای سرکارعالی 
و دیگر بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت  داریم. ما را در غـم خود شریــک بدانیـد

مدیر  محترم هنرستان شهید موقری

مهدهی احمدی - زهرا صفاری

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

09135320842-09132794372
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کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی 

را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1401/06/16 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 13:00 روز جمعه تاریخ 1401/06/25
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 13:00 روز دو شنبـه  تاریخ 1401/07/04

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 12:00 روز چهارشنبه  تاریخ 1401/07/06 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: نجف شهر- ابتدای بلوار امام خمینی )ره(- شهرداری نجف شهر،امور قراردادها   تلفن:   7380  4239 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

شهرداری  نجف شهر دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

آگهی مناقصه عمومی شهرداری نجف شهر
جدولگذاری و کانیـو  معابر- )نوبت اول(

 شهرداری نجف شهر در نظر دارد به استناد ردیف بودجه 4020401-2070201 تهیه مصالح و اجرای جدولگذاری 
و کانیو بلوار نبوت غربی- بلوار مرکزی اراضی امیری و خیابان 14 متری و بلوار جنب پمپ بنزین مسکن مهر نجف شهـر

به شماره 2001090657000002  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 
درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی 

را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1401/06/16 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 13:00 روز جمعه تاریخ 1401/06/25
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 13:00 روز دو شنبـه  تاریخ 1401/07/04

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 12:00 روز چهارشنبه  تاریخ 1401/07/06 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: نجف شهر- ابتدای بلوار امام خمینی )ره(- شهرداری نجف شهر،امور قراردادها   تلفن:   7380  4239 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

شهرداری  نجف شهر دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

آگهی مناقصه عمومی شهرداری نجف شهر
جدولگذاری و موزائیک گرانیتی- )نوبت اول(

 شهرداری نجف شهر در نظر دارد به استناد ردیف بودجه 4020403-4020401 
تهیه مصالح و اجرای جدولگذاری و موزائیک فرش از نوع گرانیتی بلــوار ولی عصــر نجف شهـر

به شماره 2001090657000001  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

ل (
 او

ت 
نوب

ر ) 
هـ

ف ش
نج

ی 
دار

ـر
شه

ـه 
قص

منا

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

را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1401/06/16 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 13:00 روز جمعه تاریخ 1401/06/25
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 13:00 روز دو شنبـه  تاریخ 1401/07/04

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 12:00 روز چهارشنبه  تاریخ 1401/07/06 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: نجف شهر- ابتدای بلوار امام خمینی )ره(- شهرداری نجف شهر،امور قراردادها   تلفن:   7380  4239 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

شهرداری  نجف شهر دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

آگهی مناقصه عمومی شهرداری نجف شهر
آسفالت معابر - )نوبت اول(

 شهرداری نجف شهر در نظر دارد به استناد ردیف بودجه 4020401 
تهیه ، حمل و پخش قیر mc2  و تهیه، حمل و، پخش و اجرای آسفالت معابر سطح شهر از نوع بیندر0-19

به شماره 2001090657000003  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

 آقای اسماعیل خواجویی نژاد یکی از ورثه ابراهیم خواجویی نژاد    
با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 86 سیرجان 
مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک  10 فرعی  از 3443 
خواجویی  ابراهیم  آقای  بنام  کرمان  بخش 36   در  واقع  اصلی 
نژاد    ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است که بعلت 
جابجایی مفقود گردیده لذا بدستور تبصره یک اصالحی ماده 120 
آیین نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع مردم اگهی می شود تا 
هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می 
باشد ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار روزنامه گواهی  اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم دارد در غیر اینصورت پس از سپری 
شدن مدت قانونی و عدم واخواهی سند مالکیت المثنی بنام مالک 

صادر خواهد شد.
 شناسه آگهی: 1374695 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/06/16

محمد  آرمانپور
 رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 
دفتر  از  استشهادیه  برگ  دو  ارائه  با  نژاد  سعیدی  طیبه  خانم   
اسناد رسمی شماره 194 سیرجان مدعی است که سند مالکیت 
ششدانگ پالک  2 فرعی  از 2270 اصلی واقع در بخش 35  
کرمان بنام خانم  طیبه سعیدی نژاد  ثبت و سند مالکیت صادر و 
تسلیم گردیده است که بعلت جابجایی مفقود گردیده لذا بدستور 
تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب جهت 
اطالع مردم اگهی می شود تا هر کس مدعی انجام معامله یا 
وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت 10 روز از تاریخ 
انتشار روزنامه گواهی  اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارد در 
غیر اینصورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی 

سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد.
شناسه آگهی: 1374700-تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/06/16

محمد  آرمانپور
 رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 

از تعدادی نیروی کار 
ماهر و نیمه ماهر 

در زمینه تولید و نصب 
درب و پنجره های دو جداره
دعوت به عمل می آید

0913   347   5249   

استخدام مدیر فروش 
با حقوق و مزایای عالی

حقوق اداره کار
همراه با بیمه ، عیدی و 

پورسانت فروش باال

0912   092   4246   

از یک پرستـار خانـم)تنها( برای
همنشینی با یک خانم سالمند 

بصورت شبانه روزی
 یا صبح تا عصر 

دعوت به عمل می آید.
»خانم سالمند روی جا افتاده نیست«

مسکن و خوراک رایگان + حقوق مناسب
شماره تماس:

0913   178   2481

جناب آاقی مهندس  اصغر پور امینایی

محترم  خانواده  و  شما  خدمت  را  وارده  مصیبت 
تسلیت عرض نموده و از درگاه باریتعالی برای شما 
علو  مرحوم  آن  برای  و  اجر جزیل  و  صبر جمیل 

درجات را خواستاریم

اتحادهی شرکت اهی تعاونی تولید سیرجان

جناب آاقیان اسکندر و داوود آرذشین

ذخدمت  را  گرانقدرتان  مادر  درگذشت  مصیبت 
شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده و از 
درگاه ایزد منان برای آن مرحومه رحمت و مغفرت 

و برای عموم بازماندگان صبر و اجر مسئلت داریم.

اتحادهی شرکت اهی تعاونی تولید سیرجان



ویترین آخر

اتحادیه  خارجی  سیاست  هماهنگ کننده  اتحادیه   خارجی  سیاست  هماهنگ کننده  بهارنیوز:بهارنیوز: 
اروپا دورنمای رسیدن به توافق در مورد احیای برجام را اروپا دورنمای رسیدن به توافق در مورد احیای برجام را 

مبهم تر از هفته گذشته توصیف کردمبهم تر از هفته گذشته توصیف کرد
توافق  یک  به  دستیابی  به  نسبت  بورل،گفت:  توافق جوزپ  یک  به  دستیابی  به  نسبت  بورل،گفت:  جوزپ 
از  کمتر  ایران،  با  هسته ای  توافق  احیای  مورد  در  از سریع  کمتر  ایران،  با  هسته ای  توافق  احیای  مورد  در  سریع 
بگویم،  که  »متأسفم  گفت:  است.وی  خوشبین  بگویم، گذشته  که  »متأسفم  گفت:  است.وی  خوشبین  گذشته 
حاضر،  حال  در  توافق  به  رسیدن  دورنمای  مورد  حاضر، در  حال  در  توافق  به  رسیدن  دورنمای  مورد  در 
دارم.«  اطمینان کمتری  قبل  دارم.«  ساعت  اطمینان کمتری  قبل  به 2828 ساعت  به امروز نسبت  امروز نسبت 
و  ندارد  همگرایی  از  نشانی  تعامل ها  آخرین  افزود:  و وی  ندارد  همگرایی  از  نشانی  تعامل ها  آخرین  افزود:  وی 
سبب  رویکرد  این  می زند؛  دامن  اختالفات  به  سبب برعکس،  رویکرد  این  می زند؛  دامن  اختالفات  به  برعکس، 
نزدیک شدن مواضع به یکدیگر نمی شود.این بسیار نگران نزدیک شدن مواضع به یکدیگر نمی شود.این بسیار نگران 
کننده است: اگر مواضع به هم نزدیک نشود کل روند به کننده است: اگر مواضع به هم نزدیک نشود کل روند به 

خطر می افتد.خطر می افتد.
 بورل گفت: »باید بگویم اگر هدف این باشد که توافق  بورل گفت: »باید بگویم اگر هدف این باشد که توافق 
کردم  دریافت  که  پاسخی  آخرین  شود،  انجام  کردم به سرعت  دریافت  که  پاسخی  آخرین  شود،  انجام  به سرعت 

کمکی نخواهد کرد«کمکی نخواهد کرد«
این دیپلمات بلند پایه اتحادیه اروپا درعین حال تاکید این دیپلمات بلند پایه اتحادیه اروپا درعین حال تاکید 
مذاکرات  در  با سایر طرف های حاضر  رایزنی  به  که  مذاکرات کرد  در  با سایر طرف های حاضر  رایزنی  به  که  کرد 
احیای توافق هسته ای وین، به ویژه ایاالت متحده ادامه احیای توافق هسته ای وین، به ویژه ایاالت متحده ادامه 

خواهد داد.خواهد داد.
ابراز کاهش خوشبینی نسبت به رسیدن به یک توافق از ابراز کاهش خوشبینی نسبت به رسیدن به یک توافق از 
سوی بورل در حالی ایراد می شود که از آن سو نگرانی ها سوی بورل در حالی ایراد می شود که از آن سو نگرانی ها 
در تل آویو از حصول یک توافق قریب الوقوع میان تهران و در تل آویو از حصول یک توافق قریب الوقوع میان تهران و 
واشنگتن به شدت افزایش یافته و به تبع آن مقامات این واشنگتن به شدت افزایش یافته و به تبع آن مقامات این 
در  آمریکا  بر  تأثیرگذاری  برای  تالش خود  به  هم  در کشور  آمریکا  بر  تأثیرگذاری  برای  تالش خود  به  هم  کشور 

تغییر این مسیر شدت بخشیده اند.تغییر این مسیر شدت بخشیده اند.
غیرمستقیم  طور  به  آمریکا  که  برجام  احیای  غیرمستقیم مذاکرات  طور  به  آمریکا  که  برجام  احیای  مذاکرات 
آغاز و  فروردین سال پیش در وین  و با آن مشارکت دارد  آغاز  فروردین سال پیش در وین  با آن مشارکت دارد 

بیستم اسفند بدون نتیجه متوقف شد.بیستم اسفند بدون نتیجه متوقف شد.
دور جدید این مذاکرات پس از حدود پنج ماه وقفه به دور جدید این مذاکرات پس از حدود پنج ماه وقفه به 
مدت چهار روز )مدت چهار روز )1313 تا  تا 1717 مرداد( در وین ادامه یافت و در  مرداد( در وین ادامه یافت و در 
اتحادیه  بورل، مسئول سیاست خارجی  آن جوزپ  اتحادیه پایان  بورل، مسئول سیاست خارجی  آن جوزپ  پایان 
اروپا و هماهنگ کننده ارشد مذاکرات اروپا و هماهنگ کننده ارشد مذاکرات ""متن نهاییمتن نهایی""توافق توافق 
داد.  ارائه  طرف ها  به  تصمیم گیری  برای  را  داد. پیشنهادی  ارائه  طرف ها  به  تصمیم گیری  برای  را  پیشنهادی 
این  درباره  خود  مالحظات  اوت(  این   درباره  خود  مالحظات  اوت(   1515( مرداد   ( مرداد   2424 ایران ایران 
متن را ارائه کرد و آمریکا یک هفته بعد نظر خود درباره متن را ارائه کرد و آمریکا یک هفته بعد نظر خود درباره 
اسالمی  جمهوری  اختیار  در  بورل  دفتر  طریق  از  را  اسالمی آن  جمهوری  اختیار  در  بورل  دفتر  طریق  از  را  آن 
این  ادامه  گذاشت.در  هسته ای  توافق  طرف های  دیگر  این و  ادامه  گذاشت.در  هسته ای  توافق  طرف های  دیگر  و 
روند ایران دهم شهریور نظراتش درباره پاسخ آمریکا را به روند ایران دهم شهریور نظراتش درباره پاسخ آمریکا را به 
هماهنگ کننده ارشد مذاکرات برجام تحویل داد و آمریکا هماهنگ کننده ارشد مذاکرات برجام تحویل داد و آمریکا 
غیرسازنده  را  ایران  دیدگاه های  واکنش  نخستین  غیرسازنده در  را  ایران  دیدگاه های  واکنش  نخستین  در 

خواند.خواند.

       گوناگون

یک  با  بلند،  مانتو  داشتن  یک زمانی  با  بلند،  مانتو  داشتن  زمانی 
روسری که کمی موها از آن بیرون زده روسری که کمی موها از آن بیرون زده 
اما حاال  و  بود  بی حجابی  اما حاال بود، مصداق  و  بود  بی حجابی  بود، مصداق 
کسی که این نوع پوشش را داشته باشد کسی که این نوع پوشش را داشته باشد 
در زمره کسانی قرار می گیرد که گشت در زمره کسانی قرار می گیرد که گشت 

ارشاد هیچ کاری با آنها ندارد.ارشاد هیچ کاری با آنها ندارد.
سردار  داننده-  مصطفی  سردار عصرایران؛  داننده-  مصطفی  عصرایران؛ 
درباره  سوالی  به  پاسخ  در  درباره رحیمی  سوالی  به  پاسخ  در  رحیمی 
های  گشت  در  شهروندان  های بازداشت  گشت  در  شهروندان  بازداشت 
چنین  گفت:»اصاًل  اخالقی  چنین امنیت  گفت:»اصاًل  اخالقی  امنیت 
صحبتی نیست. دستگیری نیست بلکه صحبتی نیست. دستگیری نیست بلکه 
اینکه  و  تعهد  و  توجیه  برای  اینکه انتقال  و  تعهد  و  توجیه  برای  انتقال 
خانواده اش ببیند این فرد با چه وضعی خانواده اش ببیند این فرد با چه وضعی 

است و بعد تحویل خانواده می شود.«است و بعد تحویل خانواده می شود.«
نمی دانم رئیس پلیس محترم تهران نمی دانم رئیس پلیس محترم تهران 
چرا فکر می کند، خانواده ها در جریان چرا فکر می کند، خانواده ها در جریان 
نیستند؟  خود  فرزندان  پوشش  نیستند؟ سبک  خود  فرزندان  پوشش  سبک 

چرا آنها را جدا از خانواده می بیند؟چرا آنها را جدا از خانواده می بیند؟
برای  که  افرادی  از  برخی  شاید  برای بله،  که  افرادی  از  برخی  شاید  بله، 
توجیه و تعهد آورده می شوند، با برخورد توجیه و تعهد آورده می شوند، با برخورد 
از  بسیاری  در  اما  شوند  روبرو  از خانواده  بسیاری  در  اما  شوند  روبرو  خانواده 
همدردی  ابراز  فرزند  با  خانواده  همدردی موارد،  ابراز  فرزند  با  خانواده  موارد، 
می کند و از رفتار پلیس گالیه مند است.می کند و از رفتار پلیس گالیه مند است.

نمی شود  توجه  آن  به  که  نمی شود مساله ای  توجه  آن  به  که  مساله ای 
از دهه های شصت و هفتاد  ایران  از دهه های شصت و هفتاد گذر  ایران  گذر 
انتظار  نمی شود  است.  انتظار خورشیدی  نمی شود  است.  خورشیدی 
داشت که همه نسل های ایران در طول داشت که همه نسل های ایران در طول 
عمرشان مثل هم زندگی کنند و از یک عمرشان مثل هم زندگی کنند و از یک 

نوع پوشش استفاده کنند.نوع پوشش استفاده کنند.
همین االن نوع لباس پوشیدن مردم همین االن نوع لباس پوشیدن مردم 
مقایسه  هم  با  را  مختلف  دهه های  مقایسه در  هم  با  را  مختلف  دهه های  در 
کنید. زمانی داشتن مانتو بلند، با یک کنید. زمانی داشتن مانتو بلند، با یک 
روسری که کمی موها از آن بیرون زده روسری که کمی موها از آن بیرون زده 

اما حاال  و  بود  بی حجابی  اما حاال بود، مصداق  و  بود  بی حجابی  بود، مصداق 
کسی که این نوع پوشش را داشته باشد کسی که این نوع پوشش را داشته باشد 
در زمره کسانی قرار می گیرد که گشت در زمره کسانی قرار می گیرد که گشت 

ارشاد هیچ کاری با آنها ندارد.ارشاد هیچ کاری با آنها ندارد.
زمانی بازی استقالل در نیمه نهایی زمانی بازی استقالل در نیمه نهایی 
چین  دالیان  با  آسیا  باشگاه های  چین جام  دالیان  با  آسیا  باشگاه های  جام 
هم  دلیل  به  آزادی  ورزشگاه  در  هم آنهم  دلیل  به  آزادی  ورزشگاه  در  آنهم 
امام حسین )ع(  ایام شهادت  با  امام حسین )ع( زمانی  ایام شهادت  با  زمانی 
از تلویزیون پخش نشد اما حاال در روز از تلویزیون پخش نشد اما حاال در روز 
و  خارجی  فوتبال  صداوسیما  و عاشورا،  خارجی  فوتبال  صداوسیما  عاشورا، 

حتی کم اهمیت پخش می کند.حتی کم اهمیت پخش می کند.
در مسئله حجاب و نوع پوشش مردم در مسئله حجاب و نوع پوشش مردم 
نسل ها  تفاوت  و  زمان  مسئله  به  نسل ها باید  تفاوت  و  زمان  مسئله  به  باید 
بلکه  ایران  در  تنها  نه  این  کرد.  بلکه توجه  ایران  در  تنها  نه  این  کرد.  توجه 
در بسیاری از جهان قابل رویت است. در بسیاری از جهان قابل رویت است. 
همین االن در اروپا و آمریکا بسیاری از همین االن در اروپا و آمریکا بسیاری از 
جوانان شبیه پدر و مادرهای خود لباس جوانان شبیه پدر و مادرهای خود لباس 
نمی پوشند و سبک زندگی خود را دارند.نمی پوشند و سبک زندگی خود را دارند.

همه  این  از  بعد  باید  هم  االن  همه تا  این  از  بعد  باید  هم  االن  تا 
مدت که شاهد حضور گشت ارشاد در مدت که شاهد حضور گشت ارشاد در 
خیابان ها هستیم، به این نتیجه رسیده خیابان ها هستیم، به این نتیجه رسیده 
باشیم که این سبک از ارشاد کردن راه باشیم که این سبک از ارشاد کردن راه 
به جایی نمی برد و نمی شود اسم آن را به جایی نمی برد و نمی شود اسم آن را 

کار فرهنگی گذاشت.کار فرهنگی گذاشت.
امر  امر به عقیده نگارنده که دبیر ستاد  به عقیده نگارنده که دبیر ستاد 
کسانی  با  لج بازی  حال  در  معروف  کسانی به  با  لج بازی  حال  در  معروف  به 
است که مثل او فکر نمی کنند و سبک است که مثل او فکر نمی کنند و سبک 
دیگری را برای زندگی انتخاب کرده اند دیگری را برای زندگی انتخاب کرده اند 
اما دیگر نهادها می توانند با این تفاوت اما دیگر نهادها می توانند با این تفاوت 
روش  و  راه  و  بگذارند  احترام  روش نسل  و  راه  و  بگذارند  احترام  نسل 
جوانان  با  روبرو شدن  برای  را  جوانان دیگری  با  روبرو شدن  برای  را  دیگری 

انتخاب کنند.انتخاب کنند.
یک  اندازه  به  تازه  نسل  برای  یک دنیا  اندازه  به  تازه  نسل  برای  دنیا 

موبایل و یا تبلت است. آنها به راحتی موبایل و یا تبلت است. آنها به راحتی 
با سراسر جهان در ارتباط هستند و ساز با سراسر جهان در ارتباط هستند و ساز 

خود را می زنند.خود را می زنند.
بسیاری از نوجوان های ایرانی عاشق بسیاری از نوجوان های ایرانی عاشق 
گروه های موسیقی غربی و حتی شرقی گروه های موسیقی غربی و حتی شرقی 
گروه  است  شده  آنها  زندگی  گروه هستند.  است  شده  آنها  زندگی  هستند. 
  Taylor Swift»،Taylor Swift»،«« آنها با «. آنها با .»BTSBTS««
می کنند  می کنند عشق  عشق    «Justin Bieber«Justin Bieber
یاد  کره ای  زبان  آنها  به خاطر  یاد و حتی  کره ای  زبان  آنها  به خاطر  و حتی 

می گیرند.می گیرند.
بود  اینها  سن  هم  وقتی  ما  بود نسل  اینها  سن  هم  وقتی  ما  نسل 
آهنگ» ای کاروان ای کاروان من دزد آهنگ» ای کاروان ای کاروان من دزد 
تیتراژ  و  عصار  علیرضا  نیستم«  تیتراژ شبرو  و  عصار  علیرضا  نیستم«  شبرو 
روزگار جوانی را زمزمه می کرد. اندکی روزگار جوانی را زمزمه می کرد. اندکی 
هم همچنان »»آی نسیم سحری صبر هم همچنان »»آی نسیم سحری صبر 
کن؛ ما را با خود ببر از کوچه ها« را از کن؛ ما را با خود ببر از کوچه ها« را از 
بر بودند.آنها را نمی شود محدود کرد. با بر بودند.آنها را نمی شود محدود کرد. با 
بستن، قطع و فیلتر کردن راه به جایی بستن، قطع و فیلتر کردن راه به جایی 
به  الحیل  لطایف  با  آنها  برد.  به نخواهیم  الحیل  لطایف  با  آنها  برد.  نخواهیم 
همانگونه  می رسند.  می خواهند  همانگونه آنچه  می رسند.  می خواهند  آنچه 
از مردم  از مردم  بخشی  که در دهه که در دهه 6060 و  و 7070 بخشی 
لس  خواننده های  نوارهای  و  ویدئو  لس به  خواننده های  نوارهای  و  ویدئو  به 

آنجلسی می رسیدند.آنجلسی می رسیدند.
باید این تفاوت نسل را درک و  باید این تفاوت نسل را درک و بله،  بله، 
دست از فعالیت های سلبی برداشت و دست از فعالیت های سلبی برداشت و 
این واقعیت را بپذیریم که جامعه امروز این واقعیت را بپذیریم که جامعه امروز 
با ده یا بیست سال پیش تفاوت کرده با ده یا بیست سال پیش تفاوت کرده 

است.است.
و در نهایت باید گفت که اگر گشت و در نهایت باید گفت که اگر گشت 
ارشاد جواب می داد دیگر امروز احتیاجی ارشاد جواب می داد دیگر امروز احتیاجی 
به ستاد امر به معروف در زمینه حجاب به ستاد امر به معروف در زمینه حجاب 
نبود و همه همانگونه لباس می پوشیدند نبود و همه همانگونه لباس می پوشیدند 
که مقبول دبیر پرحاشیه این ستاد باشد.که مقبول دبیر پرحاشیه این ستاد باشد.

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

گرافیست و دبیر تحریریه: سارهمیرحسینی
ویراستار:ساراسرمد

مدیر بازرگانی: مصطفیکریمی
چاپ :  مهدویکرمان

نشانی: سیرجان،بلواردکترصادقیروبرویداروخانهآریا

 کپسول گاز به جای خورجین !

تغییر یک معاون در وزارت راه
خبرگزاری مهر:خبرگزاری مهر: در پی عدم تحقق وعده های مسکنی دولت، رستم قاسمی وزیر  در پی عدم تحقق وعده های مسکنی دولت، رستم قاسمی وزیر 
راه و شهرسازی طی حکمی هادی عباسی را به سمت معاون مسکن و ساختمان راه و شهرسازی طی حکمی هادی عباسی را به سمت معاون مسکن و ساختمان 
وزارت راه و شهرسازی منصوب کرد. بر این اساس هادی عباسی جایگزین محمود وزارت راه و شهرسازی منصوب کرد. بر این اساس هادی عباسی جایگزین محمود 
محمودزاده معاون سابق مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی می شود که در محمودزاده معاون سابق مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی می شود که در 
اوایل شهریور سال اوایل شهریور سال 13981398 با حکم محمد اسالمی وزیر سابق راه و شهرسازی به این  با حکم محمد اسالمی وزیر سابق راه و شهرسازی به این 

سمت منصوب شده بود.سمت منصوب شده بود.

زوم

اگر گشت ارشاد جواب می داد...
ایسنا: ایسنا: میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمان های بین المللی و مذاکره کننده میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمان های بین المللی و مذاکره کننده 
ارشد این کشور در مذاکرات وین درباره اظهارات اخیر مشاور تیم مذاکره کننده ایران ارشد این کشور در مذاکرات وین درباره اظهارات اخیر مشاور تیم مذاکره کننده ایران 
اروپا و هماهنگ کننده  اتحادیه  اروپا و هماهنگ کننده در واکنش به اظهارات مسئول سیاست خارجی  اتحادیه  در واکنش به اظهارات مسئول سیاست خارجی 
مذاکرات وین درباره تحوالت اخیر مذاکرات احیای برجام، در صفحه توییترش نوشت: مذاکرات وین درباره تحوالت اخیر مذاکرات احیای برجام، در صفحه توییترش نوشت: 
واضح است که ایران راه گریز و ابهامات را نخواهد پذیرفت. من مطمئن نیستم که واضح است که ایران راه گریز و ابهامات را نخواهد پذیرفت. من مطمئن نیستم که 

اتحادیه اروپا فراموش کرده باشد چه کسی مسوول وضعیت فعلی است.اتحادیه اروپا فراموش کرده باشد چه کسی مسوول وضعیت فعلی است.

فارس:فارس: »قلندر عباد« وزیر بهداشت دولت موقت طالبان در راس هیاتی به  »قلندر عباد« وزیر بهداشت دولت موقت طالبان در راس هیاتی به 
با مقامات این کشور دیدار و گفتگو کرد. وی بر همکاری  با مقامات این کشور دیدار و گفتگو کرد. وی بر همکاری ایران سفر کرده و  ایران سفر کرده و 
دو کشور در بخش خدمات درمانی تاکید کرد. عباد ارتقای ظرفیت و تقویت دو کشور در بخش خدمات درمانی تاکید کرد. عباد ارتقای ظرفیت و تقویت 
برنامه های آموزشی را یک امر مهم خوانده و خواهان همکاری ایران در بخش های برنامه های آموزشی را یک امر مهم خوانده و خواهان همکاری ایران در بخش های 
تخصص و فوق تخصص گردید. طالبان پیش از این نیز خواستار بهبود روابط تخصص و فوق تخصص گردید. طالبان پیش از این نیز خواستار بهبود روابط 

اقتصادی میان دو کشور ایران و افغانستان شده بود.اقتصادی میان دو کشور ایران و افغانستان شده بود.

كاهش خوشبینی ها برای توافق در وین

واکنش اولیانوف به اظهارات مشاور تیم مذاکره کننده ایران

سفر وزیر بهداشت طالبان به ایران

فاکس نیوز: نسخه جدید برجام کنگره را دور می زند
بهارنیوز: بهارنیوز: یک مقام پیشین وزارت خارجه آمریکا به شبکه تلویزیونی »فاکس یک مقام پیشین وزارت خارجه آمریکا به شبکه تلویزیونی »فاکس 
نیوز« گفته متن پیشنهادی اتحادیه اروپا به ایران برای احیای »برجام« که به تایید نیوز« گفته متن پیشنهادی اتحادیه اروپا به ایران برای احیای »برجام« که به تایید 
دولت جو بایدن، رییس جمهوری آمریکا نیز رسیده است، طوری طراحی شده تا دولت جو بایدن، رییس جمهوری آمریکا نیز رسیده است، طوری طراحی شده تا 
کنگره را دور بزند. به گفته گابریل نورونیا، مشاور پیشین امور ایران در وزارت خارجه کنگره را دور بزند. به گفته گابریل نورونیا، مشاور پیشین امور ایران در وزارت خارجه 
آمریکا، توافق جدید برای دورزدن قسمتی از قدرت نظارتی کنگره، که تحت »قانون آمریکا، توافق جدید برای دورزدن قسمتی از قدرت نظارتی کنگره، که تحت »قانون 

بررسی توافق نامه هسته ای ایران« به آن تفویض شده، طراحی شده است. بررسی توافق نامه هسته ای ایران« به آن تفویض شده، طراحی شده است. 

سخنگوی وزارت خارجه: پاسخ ما شفاف و قانونی بود
ناصر کنعانی در نشست مطبوعاتی خود با خبرنگاران داخلی و خارجی که ناصر کنعانی در نشست مطبوعاتی خود با خبرنگاران داخلی و خارجی که 
حدود حدود 9090 دقیقه به طول انجامید اظهار داشت: پاسخ ایران سازنده، شفاف و  دقیقه به طول انجامید اظهار داشت: پاسخ ایران سازنده، شفاف و 
قانونی بود و می تواند در صورت وجود اراده سیاسی متقابل زمینه ای را فراهم قانونی بود و می تواند در صورت وجود اراده سیاسی متقابل زمینه ای را فراهم 
کند در زمان  کوتاه جمع بندی مذاکرات انجام و توافق صورت گیرد. کنعانی کند در زمان  کوتاه جمع بندی مذاکرات انجام و توافق صورت گیرد. کنعانی 
تاکید کرد: لغو تحریم ها و انتفاع اقتصادی ملت ایران از اهداف اساسی ما و از تاکید کرد: لغو تحریم ها و انتفاع اقتصادی ملت ایران از اهداف اساسی ما و از 

اولویت های اساسی تیم مذاکره کننده ایران است.اولویت های اساسی تیم مذاکره کننده ایران است.

تلفن سفارش آگهی: 09133475191
تلفن: 42231335

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

Sokhan_Tazeh :اینستاگرام 
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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 به آدرس  الکترونیکی دولت )ستاد(  تدارکات  درگاه سامانه 
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 1401/06/09 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 18:00 روز پنجشنبـه تاریخ 1401/06/17
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز سه شنبـه  تاریخ 1401/06/29

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 15:00 روز چهارشنبه  تاریخ 1401/06/30 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- میدان انقالب، شهرداری مرکزی، امور قراردادها  تلفن:   5077  4132 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 
خرید یک دستگاه خودروی 8 تُن

 شهرداری سیرجان در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی خدمات
 )شرح مختصر ؛خرید یک دستگاه خودروی 8 تُن(

به شماره 2001005674000116  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 به آدرس  الکترونیکی دولت )ستاد(  تدارکات  درگاه سامانه 
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 1401/06/09 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 18:00 روز پنجشنبـه تاریخ 1401/06/17
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز سه شنبـه  تاریخ 1401/06/29

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 14:40 روز چهارشنبه  تاریخ 1401/06/30 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- میدان انقالب، شهرداری مرکزی، امور قراردادها  تلفن:   5077  4132 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 
خرید یک دستگاه خودروی 6 تُن

 شهرداری سیرجان در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی خدمات
 )شرح مختصر ؛خرید یک دستگاه خودروی 6 تُن(

به شماره 2001005674000114  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

آگهي مناقصــه عمومـــي 
شمـــاره  1400/33/ع

شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد
 » بیمه اموال و دارائیها ي خود در سال 1402-1401« را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به شركت بیمه گر 
واجد شرايط )شعب مركزی( واگذار نمايد. لذا كلیه متقاضیان مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به وبسايت 
اين شركت به نشانی WWW.GEG.IR   مراجعه و اسناد مذكور را از بخش مناقصه و مزايده دانلود 
نمايند. آخرين مهلت تحويل پاكات ساعت 14 روز شنبه مــورخ 1401/07/02 در محــل دفتركمیسیون 

معـامالت مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مركزی تهران مي باشد.
 بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه روز دوشنبه مورخ 1401/06/21 مقرر شده است. ضمناً فرمت 
ضمانت نامه های مورد تهیه می بايست عینأ مطابق با فرمت ارائه شده در اسناد مناقصه باشد. شركت 
معدني و صنعتي گل گهر در قبول يا رد هر يك از پیشنهادات بدون نیاز به ذكر دلیل و بدون جبران خسارت 

مختار مي باشد. 

                       كمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر 

مهندس بهبهانی در حاشیه بازدید مسئوالن شهرستان از معدن تخت گنبد عنوان کرد؛

آمادگی تخت گنبد ربای توسعه مناطق اطراف معدن

معاون امور عمرانی فرمانداری، بخشداران بلورد و پاریز، فرمانده انتظامی شهر بلورد، مدیران صنعت، معدن و تجارت، منابع طبیعی، محیط زیست، جهاد کشاورزی، آبفا و اداره امور آب به همراه 
برخی معاونان این دستگاه ها در این بازدید فرماندار را همراهی کردند.بازدید از گود معدن به عنوان محل استخراج از جمله برنامه ها بود که همزمان، این مدیران از نزدیک شاهد چند انفجار برای 
کمک به روند استخراج بودند و مدیران معدن نیز درباره فرآیندهای علمی مربوط به انفجارها که توسط یک شرکت وابسته به وزارتخانه های متولی در کشور و با اصول ایمنی و استاندارد این 
موضوع را مدیریت و اجرا می کنند توضیحاتی ارائه کردند.بازدید از فرآیند استخراج موسوم به لیچینگ با استفاده از اسید از دیگر بخش های مورد بازدید این مدیران بود که در خالل این بازدید 
مدیران معدن مس نیز ضمن توضیح درباره چگونگی ساخت حوضچه نگهداری و کانال های انتقال اسید که با استفاده از الینر و محافظ های مختلف چندالیه صورت گرفته و مانع نشت اسید می شود 
را توضیح دادند. همچنین بازدید از فضای سبز ایجاد شده در محوطه معدن بویژه درختان مثمر واقع در کنار حوضچه اسید و دیگر بخش های تولیدی معدن از جمله دیگر برنامه های مدیران شهرستان 
 سیرجان در معدن مس تخت گنبد بود.مدیران سیرجان در ادامه بازدید درجریان جزییات مربوط به نحوه فرآوری مس، تولید کاتد و نیز طرح های درحال توسعه این شرکت نیز قرار گرفتند.

این منطقه محروم  انجام شده توسط بخش خصوصی در  با تشریح میزان سرمایه گذاری  بازدید  این  بهبهانی مدیرعامل شرکت فرآوری مس درخشان تخت گنبد در جریان  افشین  مهندس 
که در ابتدا فاقد بدیهی ترین زیرساخت ها بوده به تحقق اشتغال مستقیم بالغ بر 2 هزار و 500 نفر اشاره کرد و گفت که این معدن بخش خصوصی با اتکا به سرمایه های غیردولتی، خود 
نورزد. دریغ  منطقه  بومی  نیروهای  کارگیری  به  در  هیچ کوششی  از  کرده  تالش  رویکرد  همین  با  و  داند  می  در کشور  اشتغال  و  توسعه  روند  به  در کمک  مناسب  نقش  ایفای  به  ملزم   را 

یا  مهارت  تخصص،  فاقد  و  بومی  آنان  عمده  بخش  که  انسانی  نیروهای  آموزش  جهت  مناسب  اعتبارات  تامین  معدن،  کار  فرآیندهای  در  زیست  محیط  از  حفاظت  برای  هزینه  انجام  وی 
امسال شرکت  مردادماه  در  بتازگی  اظهارداشت:  و  دانست  این شرکت  های  اولویت  از  را  کار  از  ناشی  های  فعالیت  و سالمت  ایمنی  ارتقای سطح  نیز  و  اند  بوده  دانشگاهی  علمی  مدارک 
درآمد. اجتماعی  تامین  جهانی  اتحادیه  عضویت  به  گهر  گل  و  مس  از  بعد  ایرانی  شرکت  سومین  و  خصوصی  بخش  معدن  نخستین  عنوان  به  تخت گنبد  درخشان  مس   فرآوری 

بهبهانی در عین حال با تشریح اقدامات مختلف انجام گرفته توسط این شرکت در ایفای مسئولیت های اجتماعی برای کمک به توانمندسازی محیط پیرامونی معدن واقع در شهرستان و صرف 
اعتبارات برای ایجاد زیرساخت های مختلف از جمله راهسازی، ایجاد شبکه گاز و بخش بهداشت و درمان برای تداوم این رویکرد و کمک به توسعه مناطق اطراف معدن با هماهنگی مدیران 

شهرستان اعالم آمادگی کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت فرآوری مس درخشان تخت گنبد هفته گذشته فرماندار سیرجان به همراه دیگر مسئوالن شهرستان از بخش های مختلف معدن مس تخت گنبد بازدید 
کرده و در جریان فرآیندهای تولید در این مجموعه بزرگ صنایع معدنی  قرار گرفتند.

به گزارش روابط عمومـــی هلدينگ گهرعمــــران اين جلســـه  روز يکشنبـــــه تاريخ 13 شهريور ماه 1401 
در محل نهاد رياست جمهوری واقع در خیابان پاستور برگزار گرديد.

در اين جلسه كه با حضور رياست محترم جمهور جناب آقای دكتر سید ابراهیم رئیسی و سرپرست محترم 
وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعی و همچنین برخی از وزيران محترم دولت و جناب آقای مهندس ناصر يوسفی 
رئیس محترم هیات مديره هلدينگ گهرعمران برگزار گرديد از شركت تعاونی گهرعمران سیرجان بعنوان 

شركت تعاونی برتر ملی تقدير بعمل آمد.
انتخاب شركت تعاونی برتر ملی در سیستم ارزشیابی هوشمند وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعی صورت 

میگیرد و شركت های تعاونی بر اساس عملکرد خود امتیاز دهی میشوند.
رياست محترم جمهور در اين جلســــه ، فعال شدن تعاونـــــی ها را از مصاديـــق و جلوه های مهـــــم راهبرد 

مردمی سازی دولت بیان نمود.


