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آبـاده را آباد کنید 

آگهی مزایده عمومی شماره 1400/9/ز 

                       کمیسیون معامالت 
شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

»60 هزار تُن  شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در نظر دارد 
گندله سنگ آهن با عیار 65 درصد « را از اسکله شهید رجایی 
بندرعباس با شرایط تحویل به صورت FOB ، از طریق مزایده 
منظور دریافت  به  توانند  متقاضیان می  برساند.  به فروش 
به سایت  مزایده  از شرایط  اطالع  و همچنین  مزایده  اسناد 
www.geg.ir بخش مناقصه و مزایده مراجعه نمایند. الزم به 
ذکر است پاکت پیشنهادی می باید حداکثر تا ساعت 14:00 
روز دوشنبه مورخ 1400/11/4  به آدرس: دفتر کمیسیون 
معامالت مجتمع سیرجان  )کیلومتر 50 جاده شیراز( تحویل 
داده شود. تاریخ بازگشایی پاکات رأس ساعت  10:00 روز 
کمیسیون  دفتر  محل  در   1400/11/5 مورخ  شنبه  سه 

معامالت مجتمع سیرجان خواهد بود.

آگهی مزایده عمومی شماره 1400/8/ز 

                       کمیسیون معامالت 
شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

هزار   70  « دارد  نظر  در  گهر  گل  صنعتی  و  معدنی  شرکت 
بارکو  اسکله  از  را   » عیار 65 درصد  با  گندله سنگ آهن  تن 
بندرعباس با شرایط تحویل به صورت FOB ، از طریق مزایده 
منظور دریافت  به  توانند  متقاضیان می  برساند.  به فروش 
به سایت  مزایده  از شرایط  اطالع  و همچنین  مزایده  اسناد 

www.geg.ir بخش مناقصه و مزایده مراجعه نمایند.
الزم به ذکر است پاکت پیشنهادی می باید حداکثر تا ساعت 
14:00 روز دوشنبه مورخ 1400/11/4  به آدرس: دفتر 
جاده   50 )کیلومتر  سیرجان   مجتمع  معامالت  کمیسیون 
شیراز( تحویل داده شود. تاریخ بازگشایی پاکات رأس ساعت  
دفتر  محل  در   1400/11/5 مورخ  شنبه  سه  روز   10:00

کمیسیون معامالت مجتمع سیرجان خواهد بود.



      خبر

عامالن تخریب خودروها در مجتمع سالمت دستگیر شدند 
مجتمع  در  خودرو  چند  های  شیشه  بر شکستن  مبنی  خبری  پی  در 
سالمت سیرجان معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی سیرجان با انتشار 
خبری از دستگیری عامالن این اقدام خبر داد. جهانشاهی ادامه داد: در مورد 
عامل تخریب ۴ خودروی خیابان تختی نکته جالب توجه رضایت تمامی 
شاکیان می باشد اما جنبه عمومی جرم همچنان پا برجاست و متهم تحت 
محاکمه قرار می گیرد. وی افزود: برای حادثه تخریب ۷ خودرو در شهرک 

سالمت هم دو فرد دستگیر شدند که یکی از آنها سابقه کیفری هم دارد.
انهدام باند سارقان کیف و موبایل قاپ 

فقره  چندین  وقوع  پی  در  داشت:  اظهار  نژاد  رمضان  منصور  سرهنگ 
موبایل و کیف قاپی در چند نقطه از سطح شهر،یک تیم از مأموران مجرب 
پلیس آگاهی شهرستان با انجام اقدامات اطالعاتی به دست داشتن چند 
پسر نوجوان در این سرقت ها پی بردند و اقدامات بعدی برای شناسایی آن 
ها را در دستور کار قرار دادند. وی افزود: در ادامه ماموران با انجام چهره 
زنی و انجام اقدامات اطالعاتی بعدی ۳ متهم دخیل در این سرقت ها را 
شناسایی و آن ها را به صورت نامحسوس تحت نظر قرار دادند و در نهایت 
این ۳ متهم را در چند عملیات غافلگیرانه در چند نقطه شهر دستگیر 
کردند. وی بیان داشت: این متهمان در بازجویی های پلیسی تا کنون به ۵ 
فقره کیف و موبایل قاپی اعتراف کردند و در بازرسی از مخفیگاه آن ها ۵ 
دستگاه گوشی موبایل سرقتی و برخی اموال مسروقه دیگر به ارزش بیش 
از یک میلیارد ریال و همچنین یک دستگاه موتورسیکلت که سارقان از آن 

برای انجام کیف قاپی استفاده می کردند، کشف شد.

 انهدام باند سرقت سیم و تجهیزات برق رسانی در سیرجان
سرپرست فرماندهی انتظامی سیرجان از انهدام باند سارقان سابقه دار سیم 
ارزش  به  مسروقه  اموال  کشف  با  همراه  اماکن خصوصی  و  برق  کابل  و 
تقریبی ۴ میلیارد ریال خبر داد. وی افزود: در همین رابطه ماموران با انجام 
اقدامات اطالعاتی بعدی و زیر نظر گرفتن چند هفته ای افراد و تردد های 
انجام شده به این کارگاه از سرقتی بودن اموالی که روزانه به این محل 
وارد و طی روزهای بعد خارج می شد مطمئن و طی عملیاتی با هماهنگی 
قضایی وارد این کارگاه شدند و ضمن توقیف یک دستگاه خودروی آزرا 
که صاحب آن در حال تخلیه یک مقدار سیم برق در این کارگاه بود ۳ 
متهم را دستگیر کردند. سرهنگ رمضان نژاد تصریح کرد: متهمان پس از 
انتقال به پلیس آگاهی به انجام ۲۵ مورد سرقت سیم و کابل برق و مخابرات 
و همچنین ۱۲ مورد سرقت تجهیزات آب رسانی و اماکن خصوصی اعتراف 
 کردند که در ادامه ۲ مالخر مرتبط با این باند نیز شناسایی  و دستگیر شدند .

سرپرست انتظامی سیرجان با اشاره به اعتراف اعضای این باند به ۳۷ فقره 
سرقت افزود: در بازرسی صورت گرفته از مخفیگاه این ۲ مالخر مقدار زیادی 
اموال مسروقه شامل سیم و کابل شبکه هوایی انتقال نیرو ، قطعات ترانس 
برق تجهیزات مخابراتی و تجهیزات آب رسانی و همچنین برخی اقالم و  

وسایل منزل که در مجموع بیش از ۴ میلیارد ریال برآورد قیمت  شدند.

ریزی  برنامه  معاون  عباسپور،  اکبر   
نصب  از  سیرجان  فرمانداری  توسعه  و 
پالکارد و پلمب ۴ واحد صنفی به علت 
و  داد  خبر  سیرجان  در  فروشی  گران 
تنظیم  مشترک  اقدام  جلسه  در  گفت: 
مستمر  و  روزانه  نظارت  تشدید  و  بازار 
بازار سیرجان که رؤسای ادارات مرتبط، 
صنعت،  معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، 
اتاق اصناف و سایر اعضا  حضور داشتند، 
اصناف  با  قانونی  برخورد  خصوص  در 
مرتکب  پرونده های  ویژه  به  متخلف  

گران فروشی هشدار داده شد.
او می گوید: واحد های صنفی که امروز 
را دریافت کردند در گذشته  بنر تخلف 
برای چندمین بار  از سوی اداره تعزیزات 
گران  به  بازهم  اما  بودند؛  شده  جریمه 
فروشی خود ادامه می دادند و باالخره با 
حکم قضایی بعد از اخطار امروز و نصب 

بنر گران فروشی تعطیل شدند.
به گفته عباسپور واحد های صنفی که 
تخلف آن ها از سوی دستگاه های مرتبط 
محرز شده است، با نصب بنر بر سر در 

معرفی  مردم  به  آن ها 
می شوند.

اقدامات  گفت:  او  
به  همچنان  نظارتی 
است  باقی  خود  قوت 
متخلف  افراد  برای  و 
مجازات های  خاطی  و 
بینی  پیش  قانونی 
می رود  انتظار  و  شده 

مضاعف،  حساسیت  با  نیز  شهروندان 
دستگاه های  به  را  بازار  حوزه  تخلفات 

متولی گزارش کنند تا در موارد مقتضی 
و در کوتاه ترین زمان ممکن، اقدام عملی 

بازدانده صورت پذیرد. 

 مدیر دفتر فنی مجتمع گل گهر گفت: 
شناسایی گلوگاه ها و نقاط قابل بهبود به 
منظور همکاری در بهینه سازی فرآیندهای 
انجام  با  تجهیزات  بهره برداری  و  تولید 
همچنین  اقتصادی،  و  فنی  تحلیل های 
و  اصالح  پروژه های  تعریف  و  طراحی 
بهینه سازی خطوط تولید با هدف افزایش 
محصوالت،  مطلوب  کیفیت  استمرار  و 
و  تجهیزات  از  صیانت  و  تولید  افزایش 
محصوالت شرکت، جزو اهداف کالن در 

مدیریت دفتر فنی است.
با  گفتگو  در  عزت نیا  مجتبی  مهندس 
بهبود  برنامه های  به  اشاره  با  گهرپرس 
سال  در  فنی  دفتر  مدیریت  عملکرد 
فرآیندهای  طراحی  با  افزود:  جاری، 
واحدهای  از  یک  هر  به  مربوط  داخلی 
مسیر  فنی،  دفتر  مدیریت  مجموعه  زیر 
و  تعهدات  محدوده  در  وظایف  انجام 
روابط  و  گردیده  تعیین  آنها  اختیارات 
سازنده و موثر هر کدام از واحدها با سایر 
مدیریت ها نیز به منظور افزایش همکاری 
 و هم افزایی در شرکت تبیین شده است.

فنی  دفتر  مدیریت  عملکرد  درباره  وی 

با  مدیریت  این  گفت:  اخیر  ۹ماهه  در 
انجام  و  اقتصادی  و  فنی  بررسی های 
مواردی  در  و  پایه  و  مفهومی  طراحی 
متعددی  پروژه های  جزئیات،  طراحی 
در  عملکرد  بهبود  زمینه های  در  را 
سالمت  و  پشتیبانی  بهره برداری،  حوزه 
است. رسانده  اجرا  مرحله  به  کار   نیروی 

با  ها  پروژه  این  داد:  ادامه  نیا  عزت 
ایجاد  و  سازی  بهینه  طراحی،  در  تغییر 
قابلیت های جدید در فرآیندها و تجهیزات، 
ناخواسته،  توقفات  زمان  و  تعداد  کاهش 

و محصول،  اولیه  مواد  رفت  هدر  کاهش 
عملیاتی  ظرفیت  و  تولید  افزایش  زمینه 
تن  هزار  حداقل ۵۰۰  میزان  به  خطوط 
در  را  گندله  تن  هزار   ۱۰۰ و  کنسانتره 
کنند. می  ایجاد  بهره وری  ارتقا   قالب 

و  اهداف  به  دستیابی  داشت:  اظهار  وی 
پایش ۹ماهه  در  عملکردی  شاخص های 
این مدیریت در زمینه ارائه خدمات فنی و 
مهندسی بر حسب ارجاع کار، کالیبراسیون 
تجهیزات مهم و تاثیر گذار تحت پایش و 
و  علمی  اطالعات  مرکز  در  ارائه خدمات 

فنی نیز می تواند مبین عملکرد قابل قبول 
این بخش باشد که البته تالش و تمرکز 
 تمامی همکاران بر بهبود مداوم آن است.

برنامه ریزی  صورت  در  افزود:  نیا  عزت 
تعیین صحیح و شفاف وظایف،  و  دقیق 
واحدها  سایر  هماهنگی  و  همکاری  با 
کارها  انجام  بیشتر،  هم افزایی  جهت 
اجرای  باعث  می تواند  تیمی  صورت  به 
آنها  احتمالی  نواقص  کاهش  و  بهینه 
در  تاکنون  اساس  همین  بر  که  شود 
معدن،  مدیریت های  همکاری  سایه 
های  مدیریت  گندله سازی،  و  فرآوری 
سایر  و  آزمایشگاه  فناوری،  و  تحقیقات 
بسیار  طرح های  پشتیبانی،  واحدهای 
 خوبی اجرا شده و یا در حال انجام است.

وی گفت: همکاری مدیریت اصالح خطوط 
مدیریت های  سایر  و  مجری  عنوان  به 
از  ذینفع،  و  بهره بردار  عنوان  به  ذیربط 
مرحله طرح موضوع و مطالعات اولیه به 
منظور اجرای بهینه پروژه ها ضروری است 
با هماهنگی های صورت  که خوشبختانه 
گرفته، این مهم نیز با محوریت دفتر فنی 

در شرکت گل گهر محقق شده است.

گروه خبر: به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن شهرستان سیرجان؛بهنام سالجقه،رئیس 
بنیادمسکن شهرستان سیرجان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۵۱ هکتار از اراضی 
رفع  و  ید  خلع  سیرجان  شهرستان  در  تومان  میلیارد   ۱۰۲ ارزش  به  نهاد  این  به  متعلق  ملی 
شورای  استان،رئیس  دادگستری  رئیس  همدلی  و  همراهی  از  قدردانی  ضمن  وی  شد.  تصرف 
تامین،دادستان و فرماندهی نیروی انتظامی در رفع تصرف اراضی شهرستان افزود:صبح امروز در 
راستای اجرای مصوبه شورای حفظ حقوق بیت المال استان و حسب دستور قضایی، ۴۲ هکتار 
این  مرکزی  بخش  توابع  از  قوسکی  چاه  روستای  هادی  طرح  محدوده  دولتی  و  ملی  اراضی  از 

شهرستان به ارزش ۸۴ میلیارد تومان  باز پس گرفته شد.
مسکن  تولید  زنجیریه  کرد:بستر  تصریح  سیرجان  شهرستان  مسکن  بنیاد  رئیس 
و  باشد  می  تامین  قوسکی  چاه  روستای  در  مالکیت  سند  صدور  تا  واگذاری  مرحله  از 
بهره  کم  و  مدت  بلند  روستایی  مسکن  بهسازی  تسهیالت  و  زمین  دریافت  متقاضیان 
نمایند. مراجعه  سیرجان  مسکن  بنیاد  به  ای  زنجیره  سفته   جمله  از  ساده  تضامین   با 

   وی با هشدار به کسانی که به صورت غیرمجاز  اقدام به تصرف غیرقانونی و ساخت و ساز بنا در 
زمین های ملی و دولتی می کنند تاکید کرد: هرگونه دخل و تصرف در اراضی ملی به صورت قاطع 
برخورد می شود و کوچک ترین اغماضی نخواهیم داشت و قبل از هرگونه رفع تصرف توسط بنیاد 

مسکن، خودشان نسبت به رفع تصرف و جمع آوری آثار تصرف اقدام نمایند.

تائید  و  سیرجان  شهر  شورای  اعضای  موافقت  با 
مشوق  تخفیف های  شهرستان  ویژه  فرمانداری 
خوش حسابی پرداخت عوارض شهرداری در ماه های 
سالروز  و  فجر  دهه  ایام اهلل  مناسبت  به  سال  پایانی 

پیروزی انقالب اسالمی اعالم شد.
بر این اساس، شهروندانی که  تا پایان دی ماه نسبت 
نمایند،  اقدام  به شهرداری  پرداخت عوارض خود  به 
تخفیف ۲۵ درصدی خواهند شد. همچنین  مشمول 
شهروندانی که در بهمن ماه اقدام به پرداخت عوارض 
خود نمایند، مشمول تخفیف ۲۰ درصدی خواهند شد.
نیز  اسفندماه  در  عوارض  پرداخت  تخفیف  میزان 
تخفیف  این  که  است  گرفته شده  نظر  در  درصد   ۱۵
تنها تا بیستم اسفندماه معتبر خواهد بود و پرداخت 

عوارض پس از این تاریخ مشمول تخفیف های مشوق 
خوش حسابی نخواهند بود.

شورای  رئیس  خدامی؛  حسن  رابطه  همین  در 
بر  عوارض  پرداخت  نقش  به  اشاره  با  سیرجان  شهر 
به تاثیر فراوان پرداخت  با توجه  آبادانی شهر گفت: 
عوارض بر پیشرفت و توسعه شهر و رونق فعالیت های 
و  انتظار می رود شهروندان عزیز  عمرانی شهرداری، 
فهیم سیرجانی با مراجعه به موقع به شهرداری جهت 
تخفیف های  از  بهره بندی  ضمن  عوارض،  پرداخت 
مشوق خوش حسابی که به مناسبت ایام اهلل دهه فجر 
و سالروز پیروزی انقالب اسالمی در نظر گرفته شده 
است، در پیشرفت و آبادانی شهر نقش فعال و موثری 

را ایفا نمایند.

تعطیلی  4 واحد صنفی به علت گران فروشی 

مدیر دفتر فنی مجتمع گل گهر عنوان کرد:
 دفتر فنی گل گهر در رفع موانع تولید پیشگام است

 رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی سیرجان خبر داد:
 رفع تصرف بیش از 5۱ هکتار از اراضی ملی در سیرجان 

رییس شورای شهر سیرجان اعالم کرد: 

به مناسبت دهه فجر، تخفیف عوارض براي همشهریان خوش حساب  

 » مادر بون«، از نیازهای مادران می گوید 
دوره آموزشی »مادر بون« یک دوره آموزشی است که به 
منظور مراقبت از سالمت روانی بانوان طراحی شده. عنوان 
این دوره ترکیبی از کلمه محلی »هادر بون« )مراقبت( و 
مادر است. این دوره که به همت موسسه فرهنگی معراج 
مادران  از  نفر   ۴۰ از  بیش  حضور  با  و  گهر  گل  اندیشه 
سیرجانی و با تدریس محبوبه مرادی برگزار شد به طور 

ویژه به نیازهای روانی مادران پرداخت. 
جزو  مادری  شغل  اینکه  به  اشاره  با  دوره  این  مدرس 
مهمترین مشاغلی است که حقوق و پاداش ملموسی ندارد 
اما اهمیت باالیی داشته و نیازمند مهارت های متعدد می 
باشد؛ دوره مادر بون را فرصتی نامید که مادران می توانند 
از آن برای تقویت بنیه روانی خود استفاده نمایند. شغل 
ارگان ها  از سوی کلیه  از یک حمایت قوی  باید  مادری 
برخوردار باشد در حالی که متاسفانه در جامعه این اتفاق 

نمی افتد.
شرکت  چنینی  این  دوره های  در  معموالً  که  مادرانی 
را  فرزندداری  و  همسرداری  به  مربوط  مباحث  می کنند 
آموزش می بینند اما در مورد خودشان، اضطراب هایشان، 
احساسات، خستگی و فرسودگی هایشان صحبت نمی شود. 
بنابراین دوره مادربون که از سوی موسسه معراج اندیشه 
برگزار شد به صورت جدی به سالمت روان بانوان می پردازد.

بهبود  به  که  »اَکت«  روانشناسی  رویکرد  دوره  این  در 
تاب آوری، تنظیم هیجان، تصمیم گیری، حل مسئله و 
بهزیستی روانشناختی بانوان کمک می کند به کار گرفته 
شده و مفاهیم آن به مادران آموزش داده می شود. این دوره 
با انجام تکالیف و کارهای عملی از سوی بانوان همراه است 
و دوشنبه های هر هفته بانوان موظف هستند تکالیفی را که 
برای آن ها در نظر گرفته شده به صورت عملی ارائه نمایند. 
بانوان  سوی  از  خوبی  بسیار  بازخورد  با  مذکور  دوره 
سیرجانی روبرو شده و به همین منظور در سال آینده نیز 
دوره مادربون به صورت کارگاه محور و کامال عملی و با 
حضور محدودی از بانوان برگزار خواهد شد. همچنین برای 
مادران حاضر در دوره فعلی نیز یک دوره پیشرفته از اواسط 

بهمن ماه برگزار خواهد شد.

  خبر

خبــر

فردای کرمان: مراسم اختتامیه و تقدیر از برگزیدگان و هنرمندان برتر سومین جشنواره سراسری 
تئاتر سردار آسمانی فردا سه شنبه ۲۱دی ماه در شهر کرمان برگزار می شود. سومین جشنواره سراسری 
تئاتر آسمانی، اختتامیه سومین جشنواره سراسری تئاتر سردار آسمانی، ۲۱ دی ماه از ساعت ۹.۳۰ دقیقه 
صبح در تاالر دانشگاه فرهنگیان شهر کرمان و با حضور هنرمندان، شرکت کنندگان و مسئوالن کشوری 
و لشکری برگزار می شود. علیرضا افتخاری، هنرمند برجسته و شهیر آواز ایرانی نیز در آیین اختتامیه 

سومین جشنواره سراسری تئاتر سردار آسمانی به اجرای برنامه خواهد پرداخت.

 اختتامیه سومین 
جشنواره سراسری 

تئاتر سردار آسمانی 
برگزار می شود 

رعایت حقوق شهروندی متهمان در بازداشتگاه ها اصلی مهم و ضروری است
گفتار نو: رییس کل دادگستری استان کرمان رعایت حقوق شهروندی متهمان در بازداشتگاه ها را اصلی مهم و ضروری برشمرد و بر لزوم 
ارتقاء وضعیت بازداشتگاه های استان به ویژه در مناطق شرقی و جنوبی تاکید کرد. یدا... موحد در نشست هیات نظارت و حفظ حقوق شهروندی 
دادگستری کل استان کرمان رعایت حقوق شهروندی متهمان در بازداشتگاه ها را اصلی مهم و ضروری برشمرد و بیان کرد: سیستم قضایی 
مشکالت احتمالی موجود در بازداشتگاه ها را گزارش می دهد و نظارت های قانونی تا رفع آن ها را پیگیری می کند. موحد بر لزوم حضور مدیران 
مربوطه به منظور برنامه ریزی و رفع مشکالت موجود تاکید کرد و گفت: همه معتقدیم که باید تحولی ایجاد شود، در این راستا هرگونه ساختار 

سازی و یا تامین زیرساخت های مناسب باید در چارچوب قانون از سوی مسئوالن مربوطه مورد پیگیری قرار گیرد.    
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3 کارشناس هواشناسی استان کرمان گفت: طبق نقشه های هواشناسی موج جدید بارندگی 
طی هفته آینده در کرمان آغاز می شود. سالجقه اظهارداشت: در حال حاضر شاهد جوی 
نسبتاً آرام و پایدار همراه با تداوم هوای سرد در استان کرمان خواهیم داشت به همین دلیل 
اتخاذ تدابیر الزم برای جلوگیری از سرمازدگی در استان بسیار مهم است. وی افزود: طبق 
نقشه های هواشناسی موج بعدی بارندگی در استان کرمان هفته آینده آغاز می شود، اما نسبت 

به موج هفته گذشته بارندگی کمتری به همراه دارد.

ورود موج جدید 
بارندگی به کرمان

سیالب به استان کرمان خسارت وارد کرد
مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمان میزان برآورد خسارات سیل اخیر در استان را دو هزار و ۲۳۲ میلیارد تومان اعالم کرد.

 مجید سعیدی  درباره میزان خسارات ناشی از حوادث سیل، برف و طوفان از تاریخ ۱۲ دی ماه لغایت ۱۶ دی ماه در استان 
کرمان گفت: در ۱۹ شهرستان استان سیل به وقوع پیوسته است. وی با بیان این مطلب که برآورد خسارات توسط کارشناسان 
فرمانداری ها و دستگاه های اجرایی انجام شده است، افزود: از ۲ هزار و ۲۳۲ میلیارد تومان حدود ۹۳۳ میلیارد تومان به بخش 

کشاورزی و حدود ۱۳۰۰ میلیارد تومان به بخش زیر بنایی خسارات وارد شده است. 

از  بخشی  که  آباده،  نام  به  تاریخی  قدمت  با  ای  منطقه 
حساب  شهری  ی  محدوده  جزو  امروزه  است؛  سیرجان 
شهرستان  دو  منطقه  شهرداری  پوشش  تحت  و  می شود 
که  مانده  محروم  اولیه  امکانات  برخی  از  هنوز  اما  است 
واقعا جای تعجب دارد.این منطقه با تعداد سکنه ی زیاد 
به حساب  و آمد سیرجان  پر رفت  از دیرباز جزو مناطق 
اما  برای مسوولین عزیز است  انتخابات  و دمادم  آید  می 
وعده  جایگاه  تا  شده  سپرده  فراموشی  به  مدتی  از  پس 
آباده  باشد.  دیگر مسوولین  و  انتخابات  دیگر  برای  هایی 
منطقه ای محوری در بین چند روستا است که با توجه به 
ها هم جای  زیر ساخت  و  امکانات  برخی  نبود  موقعیتش 

تعجب و تاسف دارد و هم مخاطره آمیز است.
که  است  قطار  عبور  محل  پل  کمبودها،  این  جمله  از   
می شود  اهالی  از  بسیاری  جان  افتادن  خطر  به  موجب 
رخ  محل  این  در  هایی  حادثه  هم  اخیر  سال  یک  در  و 
داده است. دهانه این پل بسیار کوتاه و برای عبور افراد 
آن  به  رسیدن  برای  محل  آن  ساکنان  و  نیست  مناسب 
طرف پل مجبورند از روی ریل راه آهن رد شوند که این 
خود خطرات زیادی دارد و نیازمند توجه بیشتر مسوولین 

است.
برای درک بیشتر و بهتر این کمبودها به آباده رفتیم تا 
از نزدیک ببینیم چه چیزها در این بخش پیوسته و تحت 
جالب  ی  نکته  نخستین  که  است  کم  شهرستان  پوشش 

توجه بسته بودن درمانگاه شبانه روزی آباده بود.

آباده درمانگاه ندارد 
این  فهمیدیم  نشستیم  که  آباده  اهالی  دل  درد  پای 
است  شده  ساخته  خیرین  از  یکی  همت  با  که  درمانگاه 
با عدم همکاری دانشکده علوم پزشکی سیرجان همچنان 

بال استفاده مانده و بهره برداری از آن صورت نمی گیرد.
یکی از اهالی آباده در این بازدید همراه ما شد و توضیح 
داد: حدود ۳ تا ۴ سالی می شود که خیری به نام معین 
الدینی این درمانگاه را با زمین و هزینه ی شخصی خود 

ساخته  اصغر  علی  درمانگاه  نام  با  پسرش  یاد  و  نام  به 
اما متاسفانه دانشکده علوم پزشکی حمایتی در خصوص 
راه اندازی آن انجام نمی دهد. آباده و مناطق اطرافش از 
بالغ بر  امیرالمومنین و... که  جمله شهرک آب و شهرک 
۲۰ هزار سکنه دارد یک درمانگاه ندارد. درمانگاه ساخته 
شده تمامی امکانات را دارد و فقط نیازمند اقدام مسوولین 
مربوطه است که متاسفانه علی رغم اقدام موثر برای راه 
بهداشت  پایگاه  یک  درمانگاه،  و  داروخانه  این  اندازی 
یکصدا  اهالی  استفاده می کنند.  واکسینه  برای  را  قدیمی 
این  چرا  که  پزشکی  علوم  دانشگاه  از  داشتند  پرسشی 
درمانگاه به صورت شبانه روزی یا دو شیفت صبح و عصر 
بهره برداری نمی شود؟ آنها می گویند این عدم همکاری 
حتی در بخش خصوصی هم وجود دارد و ما واقعا به یک 
داروخانه و درمانگاه فعال نیاز داریم و امیدواریم مسوولین 
اقدامات  و  کنند  رسیدگی  مساله  این  به  سریعتر  چه  هر 

الزم صورت پذیرد.
کوچه های خاکی بدون آبراه

های  کوچه  دارد  وجود  آباده  در  که  دیگری  ی  مساله 
خاکی است که آب راه درستی برای آنان تعبیه نشده و 
هر زمان که بارندگی صورت می گیرد این منطقه معضل 

آب گرفتگی را تجربه می کند. 

تابلو نام خیابان و کوچه ندارد
تابلویی محض  آباده  های  خیابان  مسائل  این  به  باتوجه 
شناسایی ندارد و برای یافتن یک آدرس باید به ساکنان 
نظر  مورد  آدرس  دنبال  به  که  وقتی  شد.  متوصل  آباده 
بود  آنجا  که  شهروندی  از  بودیم  منطقه  این  در  خود 
پرسیدیم آیا قبال تابلویی برای شناسایی خیابان ها اینجا 
نصب بود؟ پاسخ او یک نه قاطع بود و ادامه داد: از همان 
این  ام  کودکی  ابتدای  از  دارم،  خاطر  به  من  که  روزی 
خیابان  نام  ساکنان  خود  تنها  و  ندارند  تابلو  ها  خیابان 
نظر  زیر  و  شهری  مناطق  از  جزئی  آباده  می دانند.  را  ها 
به  باتوجه  اما  است  سیرجان  شهر   ۲ ناحیه  شهرداری 
شهر  جزو  منطقه  این  که  نیست  پذیر  باور  کمبودهایش 
بسیار  منطقه  این  محرومیت  متاسفانه  می شود.  حساب 
زیاد است که از داشتن یک فضای سبز نیز محروم مانده و 
پیاده رویی برای خیابان هایش تعبیه نشده است. باتوجه 
به هزینه های زیاد و گزافی که بابت پروانه ی حصار کشی 
و دیگر مسائل گرفته می شود سرمایه گذاران هم رغبتی 
خواستار  واقعا  ما  و  کنند  نمی  بخش  این  آبادانی  جهت 
همکاری از سوی ارگان های ذی ربط درخصوص آبادانی 
این مناطق هستیم. تیر برق های آباده که در وسط کوچه 
ها جای گذاری شده و در برخی موارد نصفه گذاشته شده 
باعث  که  است  منطقه  روشنایی  نفص  و خود موجب  اند 

کمبود امنیت منطقه می شود.
آباده بخش های تاریخی دارد

حمام قدیمی این منطقه که اخیرا با همت اهالی از زیر 
است.   فرهنگی  میراث  رسیدگی  نیازمند  آمده  در  خاک 
می رود  انتظار  که  دارد  وجود  نیز  تاریخی   ی  قلعه  دو 
ارگان های مربوطه نگاهی ویژه به این آثار تاریخی داشته 
شورای  اعضای  از  تن  چند  و  شهردار  بازدید  در  باشند. 
شهر قول های مساعدی در جهت آبادی این منطقه داده 
نیازمند همکاری تمام  آبادانی چنین منطقه ای  اما  شده 
ارگان های ذی ربط می باشد و خواسته ی یکصدای این 
مردمان نجیب ساکن این منطقه نیز همین است و در این 
شرایط باید تمامی مسوولین دست به دست هم دهند تا 

بتوانیم آباده ای آباد داشته باشیم.

در راستای همکاری بیشتر و تعامل نظرات بین دو شورای شهر سیرجان و رفسنجان، دیروز سه 
شنبه طی سفری که شهردار و اعضای شورای شهر رفسنجان به سیرجان داشتند، شهردار و 

اعضای شورای شهر سیرجان میزبان آنان بودند.
این سفر با حضور سیدحسین رحیمی، رییس شورای اسالمی شهر رفسنجان، علی میربابایی، 
نایب رییس شورا، مه لقا حکمت، منشی اول شورا، سید ابراهیم صباغ جعفری، منشی دوم 
شورا، حسین کهنوجی، حجت االسالم ارجمندی دیگر اعضای شورا بودند که به همراهی مجید 

کهنوجی، شهردار رفسنجان برای هم اندیشی به سیرجان آمده بودند. 
نخست بازدیدی از بافت های تاریخی سیرجان صورت گرفت. بازدید از بافت های تاریخی شامل 
خانه ی صدرزاده، یخدان های دوقلو، امام زاده احمد، موقوفه ی خانه ی حاج رشید و بادگیر 
منحصر به فرد چپقی انجام شد. اعضای شورای شهر رفسنجان این نگاه و ارزش گذاری به بناهای 

تاریخی در سیرجان را نقطه ی قوت این شهر دانستند.
در ادامه از پروژه های شهری دیگر سیرجان از جمله میدان میوه و تره بار، پایانه ی مسافربری 
بعثت و هتل زیگورات بازدید صورت گرفت و در حاشیه این بازدیدها، حسن خدامی پور، رییس 
شورای شهر سیرجان به سخن تازه گفت: به درخواست اعضای شورای شهر و شهردار رفسنجان 
در بازدیدی یک روزه، امروز میزبان این اشخاص در شهر خود بودیم. این بازدید بیشتر از بخش ها 

و بناهای تاریخی شهرستان و دیگر پروژه ها بود.
 باتوجه به گفته ها و تبادل اطالعات متوجه شدیم شهرداری و شورای شهر رفسنجان در حفظ 

و نگهداری فضای سبز خیلی خوب عمل کرده اند و این نکته ای قابل توجه برای ما بود که به این 
موضوع دقت بیشتری خواهیم داشت.

خدامی در پایان بیان داشت: به زودی اعضای شورای شهر با همراهی شهردار بازدیدی از پروژه 
های شهری رفسنجان خواهند داشت.

سید حسین رحیمی، رییس شورای شهر رفسنجان، به نمایندگی از تمامی اعضای شورای 
شهر و شهردار رفسنجان، ضمن تشکر از میزبانی اعضای شورای شهر و شهردار سیرجان به 
خبرنگار سخن تازه گفت: برای ما جای خرسندیست که امروز به سیرجان، این همسایه ی خوب 
شهر خود آمدیم تا از نزدیک بناهای تاریخی و زیربناهای این شهر را ببینیم. این بازدید برای ما 
بسیار مطلوب و مثمرثمر بود و با توجه به فعالیت هایی که توسط شورای شهر و شهردار سیرجان 
انجام شده است الگویی برای اقدامات بیشتر در دیگر شهرستان هاست. سیرجان همواره به 
عنوان شهری پیشرو در زمینه های مختلف ازجمله عرصه های فرهنگی، ورزشی و عمرانی بوده 
و امیدواریم این روند همچنان به ظور مستمر ادامه داشته باشد. وی در ادامه افزود: در این بازدید 
به کار گیری بخش خصوصی، استفاده از توان خیرین و همینطور بخش مسوولیت های اجتماعی 

معادن نکته ای قابل تامل برای ما بود و امیدواریم بتوانیم بهتر از این ظرفیت ها بهره ببریم.
رحیمی از شهردار و اعضای شورای شهر سیرجان نیز دعوت کرد تا در اولین فرصت به  رفسنجان 
سفر کرده  و با بازدید از پروژه های شهری به تبادل نظر پرداخته و باعث رشد و پیشرفت در عرصه 

های مختلف شهری شوند.

گزارشی پیرامون کمبود امکانات محله آباده سیرجان  

آبـاده را آبـاد کنیـد

بازدید اعضای شورای شهر و شهردار رفسنجان از پروژه های شهری سیرجان؛

 پروژ هایی مناسب الگو برداری 

      زهرا شهسواری

  عکس ها: سید محسن فروزنده

 یکـی از شـهروندان مـی گویـد: از همان 
روزی کـه مـن بـه خاطـر دارم، از ابتـدای 
کودکـی ام ایـن خیابـان هـا تابلـو ندارنـد 
و تنهـا خـود سـاکنان نـام خیابـان هـا را 
می داننـد. آبـاده جزئـی از مناطق شـهری و 
زیر نظر شـهرداری ناحیه ۲ شـهر سـیرجان 
اسـت اما باتوجه بـه کمبودهایش بـاور پذیر 
نیسـت کـه ایـن منطقه جزو شـهر حسـاب 

می شـود. 

خبــر
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4 زهرا ملک پور افشار؛ تنیسور نوجوان و آینده دار سیرجانی از ۲۴ دی ماه در مرحله دوم و 
نهایی مسابقات انتخابی تیم ملی زیر ۱۴ سال به میدان خواهد رفت. به گزارش روابط عمومی 
اداره ورزش و جوانان شهرستان سیرجان به نقل از هیات تنیس شهرستان، مسابقات مذکور 
پس از انجام قرعه کشی در تاریخ ۲۴ دی ماه آغاز و تا روز ۲۹ دی ماه به میزبانی زنجان در دو 
بخش پسران و دختران ادامه خواهد داشت. شایان ذکر است در این مسابقات، تنیسورهایی 
از استان های آذربایجان غربی و شرقی، ایالم، اصفهان، البرز، سیستان و بلوچستان، گلستان، 

قزوین، مازندران و کرمان حضور خواهند داشت.

حضور تنیسور 
نوجوان سیرجانی 
در مسابقات نهایی 
انتخابی تیم ملی 

جلسه بررسی مسایل و مشکالت زمین های وحدت
  ۱ و ۲ در روستای  فخراباد 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ویژه شهرستان سیرجان جلسه برسی مسایل و مشکالت زمین هاس وحدت ۱ و ۲ روستای 
فخرآباد به ریاست بیگلری معاون امور عمرانی فرمانداری سیرجان و با حضور مدیران دستگاه های اجرایی و اهالی منطقه در محل 
فرمانداری برگزار شد. در این جلسه پس از بحث و تبادل نظر مقرر شد؛با همکاری اداره جهاد کشاورزی و اداره راه و شهرسازی 

شهرستان نسبت به برسی و اصالح نقشه ها و حل مشکل واگذاری زمین به اهالی روستا اقدامات قانونی صورت گیرد .

رنگ  که  افرادی  از  هست  پر  انتظار  سالن 
شانه ی  بر  سر  حالی  بی  از  و  ندارند  رو  و 
کنندگان  شده اند.مراجعه  رها  همراهی شان 
زیبایی شان  عمل  نقاهت  دوره  برای  اغلب 
و  بروند  تا  هستند  منشی  اعالم  منتظر 
چشمانش  باالی  پف  یکی شان  شوند.  چکاب 
ذوق  توی  بخیه اش  خط  چون  و  برداشته  را 
آفتابی  عینک  با  شب  هشت  وقت  می زند،به 

بر روی صندلی مطلب نشسته.
فراوانی  خون  بینی اش  عمل  بابت  دیگری 
داشته  تعادل  اینکه  برای  و  داده  دست  از  را 
را  بغل هایش  زیر  مادرش  و  پدر  باشد، 
چربی  اینکه  برای  دارد  نوبت  یکی  گرفته اند. 
از ران هایش بگیرد و در صورتش تزریق کند 

تا گونه دار شود و خوش بر و رو. 
بورس  روی  بیشتر  صورت  کردن  دار  زاویه 
است و بیشترین آمار مراجعه کننده را دارد.

سوراخ  سخت.  و  ساعته  هشت  هفت  عملی 
از  هم  چال  کاشت  نام  هم،با  گونه  کردن 

گربه ای  است.  جدید  عصر  فانتزی  عمل های 
مخصوص  هم  گوش ها  و  چشم ها  کردن 
جدید  افق های  دنبال  به  که  کسانی ست 
درجه ای  هشتاد  و  صد  تغییر  در  خالقانه  و 

هستند. قیافه شان 
هزینه هایی  عمل ها  این  از  یک  کدام  هر 
قیمت  به  حتا  موارد  برخی  در  و  دارد  گزاف 
زیبایی  است.جراحی  شده  تمام  هم  جان 
است  فراگیر  پدیده  یک  ندارد.  زنانه/مردانه 
که در میان هر دو جنس طی سال های اخیر 

رواج چشمگیری داشته است.
را  اول  رتبه ی  آن  در  ایران  که  پدیده ای   
که  طوری  است.به  داده  اختصاص  خود  به 
چند سال پیش یکی از سلبریتی های مشهور 
سفر  ایران  به  بینی  جراحی  برای  اروپایی 

کرده بود!
اما چرا وسواِس زیبا شدن در میان دختران 
پسران  از  بیش  مراتب  به  جوان  و  نوجوان 
اندازه  چه  تا  چهره  تغییر  به  میل  هست؟ 
است؟  همراه  فرد  نفس  به  اعتماد  عدم  با 
رسانه،  را  قیافه  تغییر  به  تمایل  این  آیا 

فرد  در  همساالن  گروه  و  جامعه،خانواده 
مبنی  جنسیتی  کلیشه های  می کند؟  ایجاد 
به عنوان یک موجود  به زن  بر دیکته کردن 
زیبا و بی نقص در شکل گیر روند رو به رشد 
عمل های زیبایی چقدر موثر است؟ بر همین 
فعاالن   و  جامعه شناسان  از  بسیاری  اساس 

به  بدن  نمایش  که؛   معتقدند  حوزه  این 
مثابۀ یک کاالی شیک و قابل عرضه متأثر از 
استاندارد  »زیبایِی  عنوان  به  که  شده  درکی 
شده« از طریق عوامل متعدد در جامعه رواج 
یافته است؛ شرایطی که گفتمان های پزشکی 
زیبایی شناسانه  تفاسیر  و  زیبایی  به  مربوط 

شیوع  به  و  زده  گره  یکدیگر  به  را  بدن  از 
منجر  جامعه  در  کاالیی شده«  »بدِن  درک 

شده است.
 در واقع زنان بیش از آنکه زیبایی را در بدن 
از  ذهنی  تصویر  تاثیر  تحت  کنند  تصور  خود 
ایده آل قرار گرفته اند که فرهنگ به آن  بدن 
تصویر  این  تاثیر  تحت  آنها  است،  داده  شکل 

است که خود را به تصویر می کشند. 
زنان  گونه  اشتغال ذهنی وسواس  رو  این  از 
مشکالت  از  یکی  زیبایی  و  ظاهر  به  نسبت 
از  به شمار می رود و بسیاری  امروزی  جامعه 
جراحی های زیبایی با هدف کسب رضایت از 
ظاهر و به دست آوردن زیبایی انجام می شود. 
نتایج پژوهش های میدانی نشان دهنده این 
گزاره های  داشتن  بر  عالوه  زنان  است  نکته 
تاثیر  تحت  جراحی زیبایی  انجام  برای  ذهنی 

گزاره های ساختاری نیز قرار دارند. 
عمل های  انجام  در  زنان  چه  اگر  نتیجه  در 
اختیار  با  و  هستند  عاملیت  دارای  زیبایی 
عین  در  می دهند  انجام  را  عمل ها  این  خود 
حال نمی توان نقش جامعه و گروه های مرجع 

را نادیده گرفت. 
تاثیر  تحت  جامعه  و  جامعه  تاثیر  تحت  فرد 
بدن  ساخت  به  مبادرت  که  است  فرهنگ 
میان  گفت  باید  واقع  در  می کند.  اجتماعی 
نوعی  عاملیت  و  جراحی زیبایی  به  انتخاب 
ارتباط متقابل و بده بستان وجود دارد. بدین 
ترتیب اگر تا دیروز زیبایی و خوشکلی امری 
آن  از  و  می شد  محسوب  شانسی  و  تصادفی 
می شد،  یاد  خدادای  نعمت  یک  عنوان  به 
امروز به امری دست یافتنی تبدیل شده ست 

مشروط به داشتن تمکن مالی.
افراد  سوی  از  پذیرش  در  که  امری 
استعداد  به  توجه  بدون  شدن  جامعه،دیده 
امر  همین  و  است  اثرگذار  توانمندی ها  و 
برای  عمل  اتاق  و  بیمارستان  مسیر  پیمودن 
کرده  ماراتن  میدان  به  تبدیل  را  شدن  زیبا 

است.
ذکاوت  و  قدرت،استعداد،هوش  که  میدانی 
را به پستو می راند و در عوض دغدغه ی داف  
بودن را تبدیل به وسواس بیمارگونه می کند.

درآمده.  آرمان  یک  صورت  به  زیبایی  جامعه:  گروه 
ایرانی بیشتر از مردان به اعمال زیبایی روی  چرا زنان 

می آورند؟
و  غیرتخصصی  مراکز  در  زیبایی  عمل های  انواع  انجام 
یا کلینیک های بدون امکانات چقدر به افزایش مرگ و 

میرها در این موارد دامن زده است؟
هر مداخله پزشکی ممکن است آسیب های جسمی به 
دنبال داشته باشد که جراحی های زیبایی هم از جمله 

هستند. مداخالت  همین 
 وقتی تعداد جراحی ها بیشتر می شود به طور آماری 

مرگ  و  جراحی  از  ناشی  عوارض  تعداد  است  ممکن 
می شود  القا  طور  این  اکثراً  شود.  بیشتر  نیز  میر  و 
انجام  سالم  افراد  برای  چون  زیبایی  های  جراحی  که 
که  است  این  واقعیت  ولی  ندارند  عوارضی  شوند،  می 
نه  شخص  و  می شوند  عارضه دار  مداخالت  از  بسیاری 
دچار  بلکه  نمی شود  تأمین  نظرش  مورد  زیبایی  تنها 

عارضه هم می شود.
اختالف  حل  شورای  در  اکنون  که  شکایاتی  اکثر   
مربوط  می شود  رسیدگی  آنها  به  پزشکی  نظام  سازمان 
هم  قانونی  پزشکی  آمار  و  هستند  زیبایی  مداخالت  به 
ترمیمی  و  پالستیک  جراحی  رشته  که  می دهد  نشان 
شکایات  میزان  بیشترین  زایمان  و  زنان  رشته  از  بعد 

قصور پزشکی را دارد.

می دانید؟  مسئول  را  نهادهایی  چه  مباحث  این  در 
تجهیزات  بحث  در  چه  و  فرهنگ سازی  بحث  در  چه 

و نظارت؟
وقتی جراحی در یک حوزه ای زیاد شود، افزایش مرگ 
اینکه  به  توجه  با  ولی  است.  انتظار  قابل  هم  میر  و 
تبدیل شده،  پزشکی  در  پولساز  تجارت  یک  به  زیبایی 
صالحیت  رشته  این  در  که  هم  افرادی  از  بسیاری 
زیبایی کنند  به مداخالت  مبادرت  ندارند، ممکن است 
مراجعان  و  متقاضیان  جان  قیمت  به  گاهی  از  هر  که 

می شود. تمام 
خالف  اغلب  که  زیبایی  مراکز  تبلیغات  این  بر  عالوه 
در  و  می شود  منتشر  گسترده  طور  به  هستند  واقع 
مداخالت  که  است  آن  بر  سعی  عموماً  تبلیغات  این 

افراد را به این کار  بدون عارضه و امن معرفی شوند و 
تشویق کنند. درست همان طور که یک کاسب درمورد 
در  می دهد  تضمین  خریدار  به  می فروشد  که  کاالیی 
بی پایه  تضمین های  زیبایی  مشتریان  به  تبلیغات  این 

داده می شود. 
در  زیبایی  اعمال  که  شده  موجب  تبلیغاتی  چنین 
در  شوند  تلقی  ساده  و  امن  و  بی خطر  عموم  ذهنیت 
هم  اعمال  این  و   نیست  چنین  واقعیت  در  حالی که 
باشند.  مرگبار  و  خطرساز  برخی  برای  است  ممکن 
جریان  و  تبلیغات  این  بر  بهداشتی  مراجع  است  الزم 
و  تبعات  درباره  و  کنند  نظارت  زیبایی  مداخالت 
دارند، اطالع رسانی  این مداخالت  خطرات جسمی که 

کنند.

ش خوشگلـم کـن! ـُ بک

خبــر

      سمیرا سرچمی

اشتیاق به جراحی زیبایی تلقین 
شبکه های اجتماعی 

لوله بازکنی اعتماد
بازکردن لوله های فاضالب توالت ، آشپزخانه و . . .

6216 669 0913- رضایی

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

09135320842-09132794372

از یک نفر نیروی 

عالقه مند به فتوشاپ  

برای همکاری 

دعوت به عمل می آید.

0913  378  6193

از یک فروشنده خانم برای 
همکاری در یک گلفروشی 

واقع درخیابان تختی 
روبروی تربیت بدنی

 دعوت به عمل می آید.
حضــوری  مراجعــه    

0913 145  5720

آهن آالت دست دوم و انواع ضایعات
 شما را با باالترین قیمت در محل  خریداریم.
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دکتــر سعدالـه صمدی )عضو انجمن جراحان پالستیک و زیبایـی ایران(
انجام کلیه جراحی های پالستیک شامل رینوپالستی) جراحی بینی( 

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

ابدومینوپالستی ) برداشتن چربیهای شکم ،تامی تاک ( 
برداشت چربی پهلوها و ایجاد فرم ساعت شنی
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رفع کک و مک ، لک صورت ، جای زخم و اسکار سوختکی و خالکوبی با لیزر
لیزر موهای زاید 

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

کلیه جراحی های ترمیمی شامل پیوند اعضا و ناهنجاریهاری مادرزادی 
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 اومیکرون خفیف نیست 
دبیر کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا با بیان این که در حال حاضر در ایران هم 
بستری ناشی از اومیکرون داشته ایم، گفت: »بسیاری از بیمارانی که اکنون بستری 
شدند و دارند بررسی می شوند و حتی در آی سی یو هستند، مبتال به اومیکرون هستند، 
بنابراین نباید با ساده انگاری فکر کنیم که اومیکرون فقط منجر به یک بیماری خفیف 
می شود«. به گفته ی حمیدرضا جماعتی، تقریبا ۲۷ درصد از کل تست هایی که در 

هفته ی گذشته انجام شده، مربوط به اومیکرون بوده است.
 وی  درباره ی خطر جمعیت واکسن نزده در کشور برای بروز پیک ششم کرونا در کشور 
که گفته می شود، جمعیتی هشت میلیونی را شامل می شود، گفت: »افرادی که واکسن 
تزریق نکرده اند، هم احتمال گرفتاری خودشان و هم احتمال گرفتاری خانواده هایشان 
وجود دارد. در عین حال این احتمال وجود دارد که در صورت گرفتاری این افراد، منجر 
به ایجاد چرخه ی ویروس در جامعه شوند و احتمال انتشار ویروس در جامعه از سوی 
آن ها بسیار زیاد است. بر همین اساس توصیه ی ما این است که حتما واکسیناسیون را 
در این افراد انجام دهیم. به خصوص این که واکسیناسیون به میزان باال، منجر به کند 

شدن چرخه ی ویروس در جامعه و تا حدود زیادی کنترل پاندمی می شود
»این  گفت:  اومیکرون،  بودن  خفیف  بر  مبنی  جامعه  در  غالب  تصور  درباره ی  وی 
ساده انگاری است که فکر کنیم اومیکرون خفیف است و بنابراین همه چیز را رها کنیم. 
اکنون در بسیاری از کشورها تعداد بستری های ناشی از ابتال به اومیکرون به میزان 
زیادی افزایش یافته است و میزان مرگ ومیر هم افزایش یافته است. بنابراین با توجه 
به اینکه اومیکرون سرایت زایی باالیی دارد و تعداد افراد زیادی درگیر می شوند،  همین 
تعداد زیاد باعث می شود که حتی اگر درصد بستری شان هم نسبت به دلتا کمتر باشد، 
اما از آنجایی که سرایت زایی بسیار زیاد است و تعداد زیادی از افراد گرفتار می شوند، 
تعداد مرگ ومیر هم  و  باشد  بیشتر  تعداد بستری ها می تواند خیلی  به همین دلیل 

افزایش یابد«.
جماعتی تاکید کرد: »در عین حال باید توجه کرد اینکه بگوییم با تزریق دو دوز 
واکسن،   دیگر نیازی به رعایت پروتکل ها وجود ندارد، ساده انگاری محسوب می شود، 
بلکه پروتکل های بهداشتی حتما باید رعایت شوند. در کشورهایی مانند کشورهای 
اروپایی و آمریکا که مجددا شاهد پیک بیماری با اومیکرون هستیم،   بحث عدم رعایت 
پروتکل های بهداشتی یکی از عواملی بود که منجر به پیک مجدد بود. دومین موضوعی 
که در آن کشورها وجود داشت، این بود که فاصله ی بین دوز دوم تا ایجاد اومیکرون 
بسیار زیاد بود و بیش از شش تا هشت ماه فاصله بود که منجر شد که سطح آنتی بادی 
کاهش یافته و با توجه به افزایش سرایت پذیری ویروس منجر به گرفتاری افراد شد. 
سومین دلیل هم عدم وجود محدودیت های اجتماعی بود. به طوری که در ورزشگاه ها 
و سینماها و ... شاهد بودیم که حتی افراد ماسک هم نزدند و کنار هم به تعداد زیاد 

نشسته اند.
وی درباره ی وضعیت افزایش اومیکرون در کشور نیز گفت: وقتی در عرض یک هفته 
اینقدر افزایش یافته، می تواند در چند هفته دیگر به پیک خودش برسد. باتوجه به اینکه 
پیش بینی ما این است که طی چند هفته ی آینده احتماال با پیک اومیکرون مواجه 
باشیم،  بنابراین پیشنهاد کمیته علمی این است که مدارس، دانشگاه ها و مجامع اعم از 
کنسرت و ... حداقل تا چند هفته ی آینده، برای بازگشایی شان تعجیل نشود و  با رعایت 
پروتکل ها و تکمیل واکسیناسیون و تزریق دوز سوم واکسن، از ایجاد پیک اومیکرون در 

کشور تا حد زیادی پیشگیری کنیم«.
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وزیر بهداشت گفت: »حدود ۹۰ درصد از جمعیت هدف، یک دوز و حدود ۷۹ درصد نیز دو دوز واکسن 
کرونا را تزریق کرده اند«. عین اللهی گفت: »امروز برخی کشورها در آتش کرونا می سوزند، اما در ایران، 
چتر واکسیناسیون، با تالش مردم، امداد الهی و کمک های همکاران ما در وزارت بهداشت، گسترده شد 
و صحنه های تاریخی به نمایش درآمد، در حالی که دشمنان هنوز دست از تحریم های ظالمانه ی خود 
برنداشته اند، اما دشمنان بدانند شکست قطعی آن ها در تحریم ها، کامال نمایان است و تحریم ها هیچ اثری 

بر روی مردم نداشته و مردم در مقابل آن ها ایستاده و پایداری کرده اند«. 

7۹ درصد دوز دوم 
واکسن را زده اند

 نگران اوج گیری دوبارۀ کرونا هستیم
فردای کرمان: وزیر کشور گفت: »متاسفانه با آمدن سویه اومیکرون به کشور نگران اوج گیری دوباره ی کرونا هستیم«.وحیدی 
افزود: »تالش ما این است که محدودیت های جدیدی اعمال نشود، اما همه چیز منوط به رفتار مردم و میزان رعایت پروتکل های 
بهداشتی است«. وی اظهار کرد: »اگر مردم پروتکل ها را رعایت کرده و ماسک بزنند و نسبت به تزریق واکسن اهتمام داشته 
باشند، احتمال وقوع پیک ششم کاهش یافته و محدودیت جدیدی اعمال نمی شود«.  وی بیان کرد: »البته امیدواریم با رعایت 

پروتکل های بهداشتی از سوی مردم گرفتار موج جدیدی نشویم«.

روزهای سختی را پشت سر گذاشته ایم. درست دو 
گرفت  را  زمین  کره  گریبان  کرونا  ویروس  قبل  سال 
و دنیا را در بهت و خاموشی این ویروس فرو برد. از 
آن زمان تاکنون مسیر پر فراز و نشیبی را پشت سر 
گذاشته ایم. افراد بسیاری را براثر ابتال به این ویروس 
از دست داده ایم. اما مقاوم تر شده ایم و تجربیات مان 
در برابر این ضایعه بزرگ جهانی بیشتر شده. تا آنجا 
که اینک شهرهای ایران در حالت آبی به سر می برند و 
تعداد فوتی ها و مبتالیان به کرونا به شدت کاهش یافته. 
تا بدن ها در  ُدز سوم واکسن است  تزریق  حاال وقت 
سراسری  ایمن سازی  و  شده  بیمه   ویروس  این  برابر 
همه  تا  است  همگانی الزم  پذیرد. یک همت  صورت 
واکسن  سوم  ُدز  دریافت  برای  سیرجانی  شهروندان 
مراجعه کرده و جامعه را برای مقابله هرچه بیشتر با 

ویروس کرونا آماده کنند.

انتخاب نوع واکسن ُدز سوم 
را به مسوولین بهداشت بسپارید

در  کرونا  ستاد  سخن گوی  موقری  محمد  دکتر 
سیرجان در خصوص تزریق ُدز سوم واکسن می گوید: 
برای  ما  مراجعان  عمده  سیرجان  در  حاضر  حال  در 
تزریق ُدز سوم واکسن هستند و خوشبختانه با استقبال 
بسیار خوبی روبرو هستیم. توصیه می شود همه افراد 
برای تزریق ُدز سوم واکسن اقدام نمایند. وی از مردم 
بهداشت  وزارت  به  را  تزریقی  واکسن  نوع  می خواهد 
از مردم  بهداشتی  پروتکل های  براساس  واگذار کنند: 
می خواهیم خودشان برای نوع واکسن تصمیم نگیرند. 
هر واکسنی که در پروتکل های وزارت بهداشت بگنجد 
قابل تزریق است. طبق آخرین به روزرسانی های who؛ 
کمیته واکسیناسیون اقدام به تزریق واکسن می کند و 

دستورالعمل مشخصی دارد. 
کنند  مراجعه  امر  این  برای  به موقع  همشهریان 
ُدز سوم آن قدر میزان  چرا که تحقیقات نشان داده 
در  بدن  در  که  می برد  باال  را  بدن  داخل  آنتی بادی 
می شود.  ایجاد  مقاومت  کرونا  جهش های  انواع  برابر 
با  سوم  ُدز  حتماً  که  دارد  لزومی  آیا  می پرسم  او  از 

اگر  می دهد:  پاسخ  باشد؟  متفاوت  دوم  ُدز  و  اول  ُدز 
شهروندان از پروتکل های وزارت بهداشت پیروی کنند 
نوع  هر  در دستورالعمل مشخص شده است هر کس 
واکسنی که در ُدز اول و ُدز دوم تزریق کرده؛ باید چه 

نوع واکسنی در ُدز سوم استفاده کند. 
وی در پاسخ به این سوال که آیا عوارض تزریق ُدز 
سوم واکسن بیشتر از دو ُدز دیگر است؟ می گوید: خیر، 
چنین چیزی مصداق ندارد. ممکن است در برخی از 
افراد شدت داشته باشد. یا ممکن است دو ُدز اول را 
از ویروس کشته شده دریافت کرده باشند و ُدز سوم را 
از ویروس ضعیف شده که باعث می شود تاثیر بیشتر و 
واکنش شدیدتری در فرد پدید آورد اما عمومیت ندارد. 

 موردی از اُمیکرون در سیرجان گزارش نشده
طبق خبری که از سوی دانشکده علوم پزشکی کرمان 
و ستاد کرونای این شهرستان اعالم شد؛ ۳ مورد مبتال 
از  شناسایی شده.  کرمان  استان  کل  در  اُمیکرون  به 
به  مبتال  مورد  هم  سیرجان  در  آیا  می پرسم  موقری 
اُمیکرون داشته ایم یا خیر؟ می گوید: مشخص نکرده اند 
که این ۳ نفر از کدام شهرهای استان هستند. ما در 
ولی  کرده ایم  ارسال  را  مشکوک  نمونه های  سیرجان 
به  بود  اگر مورد مثبتی  نکرده اند.  اعالم  ما  به  چیزی 

ما می گفتند. موارد مشکوکی داشتیم و تعدادی نمونه 
گزارش  موردی  تاکنون  خوشبختانه  ولی  فرستاده ایم 

نشده. 
سخنگوی ستاد کرونا در سیرجان از مردم می خواهد 
هرچه سریع تر برای تزریق ُدز سوم واکسن اقدام کنند 
هم  سیرجان  در  خوشبختانه  می کند:  خاطرنشان  و 
تعداد فوتی ها و بستری ها خیلی کم شده و هم بیماران 
سرپایی. فقط نگران جهش هایی مثل اُمیکرون هستیم 

که در کشور شایع شود. 
خصوصا در شهرهای اطراف سیرجان مثل بندرعباس 
از  زیاد است  بسیار  این سویه  تکثیر  و... چون قدرت 
کرده؛  رعایت  را  پروتکل ها  می خواهم همچنان  مردم 
سوم  ُدز  تزریق  برای  و  باشند  خود  سالمت  مراقب 
واکسن اقدام کنند چرا که ُدز سوم، افراد را به شدت 

در برابر ابتال به این بیماری مقاوم می کند.
ُدز سوم ایمنی بسیار خوبی ایجاد می کند

که  است  کرونا  جهش های  از  یکی  اُمیکرون  سویه 
دغدغه مسووالن وزارت بهداشت را بیش از پیش شدت 
بخشیده چرا که سرعت انتشار آن از سویه های دیگر 
بیشتر است و همین امر می طلبد تا افراد برای تزریق 
ُدز سوم مراجعه کنند. محمد محیاپور معاونت بهداشتی 

خصوص  این  در  سیرجان  پزشکی  علوم  دانشکده 
می گوید: معموالً افراد ۳ ماه پس از دریافت نوبت دوم 
واکسن می توانند برای تزریق ُدز سوم اقدام کنند. در 
سویه جدید اُمیکرون افرادی که به این ویروس مبتال 
می شوند جزو دسته افرادی هستند که یا اصال واکسن 
نزده اند و یا هنوز ُدز سوم را تزریق نکرده اند. ُدز سوم، 

ایمنی بدن را نسبت به دو ُدز دیگر باالتر می برد.
از تزریق واکسن و به مرور   وی اضافه می کند: پس  
به همین  هستیم  شاهد  را  بدن  در  ایمنی  افت  زمان 
دلیل نوبت های بعدی واکسن تزریق می شود تا مجدداً 
مقاومت  بدن  و  کند  پیدا  افزایش  بدن  ایمنی  سطح 
خود را بازیابد. در واقع ُدز سوم تاثیر گذار است برای 
مواجهه با ویروس کرونا و توصیه می شود شهروندان 

هرچه سریع تر برای دریافت آن اقدام کنند. 
و  و عالیم  است  و دوم  اول  ُدز سوم هم مشابه دوز 
عوارض متفاوتی ندارد. وی در پاسخ به این سوال که 
آیا حتما باید ُدز سوم واکسن متفاوت از نوع ُدز اول و 
دوم باشد؟ می گوید: این مساله بیشتر در مورد واکسن 

آسترازنکا مطرح است. 
و  است  ویروس  آدونو  نوع  از  واکسن  این  محیط 
سیستم بدن عادت کرده به شناسایی این نوع ویروس و 
از شناسایی ویروس کرونای اصلی غافل شده. به همین 
دلیل می گویند تزریق نوع ُدز سوم متفاوت باشد تا بدن 
بتواند ویروس کرونا را نیز شناسایی کند. در مورد سایر 
واکسن ها هم اگر ُدز سوم متفاوت از دو ُدز اول تزریق 
شود بهتر است چرا که ایمنی را بیشتر افزایش می دهد.

همه می دانیم در حال حاضر تنها راه مقابله با ویروس 
کرونا در وهله اول تزریق واکسن و در وهله دوم حفظ 
فاصله گذاری اجتماعی با رعایت پروتکل های بهداشتی 
باید به این  بنابراین کلیه شهروندان سیرجانی  است. 
نکته مهم توجه داشته باشند که تزریق واکسن در هر 
۳ نوبت می تواند حافظ جان خود و اطرافیانشان باشد. 
حتی اگر افراد به سویه های جدیدی مثل اُمیکرون هم 
مبتال شوند چون بدن آن ها مجهز به واکسن و به ویژه 
واکسن ُدز سوم است؛ می توانند این بیماری را با شدت 
کمتری پشت سر گذاشته و از مرگ ومیر رهائی یابند. 
بنابراین برای تزریق ُدز سوم واکسن کرونا باید از همین 

لحظه اقدام کرد؛ شاید فردا دیر باشد...

با توجه به شیوع سریع سویه اُمیکرون در کشور؛

مهار ویروس کرونا با تزریق دوز سوم 
      هدی رضوانی

تولیدی و بازار مبل امام علی )ع(

 سرویس چوب کامل ویژه جهیزیه عروس شامل؛

بوفه بزرگپا تختیمیز جلو مبلیمیز ناهارخوریرختکن،جاکفشی

تشک طبی فنریمبـــل کمد لباسی سرویس خواب میز آرایش

قبل از خرید قیمتها را مقایسه کنید

تعداد محدود و مدت محدود

سرویس خواب و مبلمان اقساطی بدون پیش پرداخت

همگی یکجا : 29/800/000 تومان

 انتهای بلـوار اصلی حجـت آبــاد  
0 9 1 2 4 1 5 8 0 0 1

فروش، نصب، سرویـس،شــارژ گـــاز و 

نقد و اقساطلولـه کشی زیرکار

کولرهای گـازی اسپلیت
خیابان وحید - روبروی فروشگاه  افق  کوروش

فروشگاه اسپلیت صالحی
4 2 3 3 8 7 8 8 - 0 9 1 6 4 4 5 8 3 3 5  

آگهي فراخوان شناسایي و ارزیابی شرکت ها 
به شماره 1400/12/ف )نوبت دوم(

شرکت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد به منظور» بومي سازي رابط گیربکس 

پمپ دیافراگمی« مطابق با اطالعات موجود نمونه خارجی، اقدام به شناسایی و ارزیابی سازندگان 

واجد شرایط نماید. لذا کلیه متقاضیان مي توانند جهت اخذ اسناد فراخوان شناسایي و ارزیابی 

را  مذکور  اسناد  و  WWW.GEG.IRمراجعه  الکترونیکي  آدرس  به  سازندگان  و  شرکت ها 

از بخش مناقصه و مزایده دانلود نمایند و پاکت خود را که حاوي مدارك خواسته شده جهت 

دفتر  نشاني  به  مورخ 1400/11/3  یکشنبه  تاریخ  تا  حداکثر  مي باشد،  ارزیابي  و  شناسایي 

کمیسیون معامالت مجتمع و یا  دبیرخانه دفتر مرکزی تهران تحویل نمایند. شرکت در فراخوان 

حاضر و ارسال پاکت هیچگونه حقی جهت ارجاع کار ایجاد نمی نماید.

                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 



ویترین آخر

وزارت  و  آمار  مرکز  حداقلی  آمار  طبق  بر  که  حالی  در 
کار،  رفاه و تامین اجتماعی خط فقر در سال جاری از ۱۰ 
معاون  ابوحمزه  داریوش  است،   کرده  عبور  تومان  میلیون 
رفاه اجتماعی وزیر رفاه در ادعایی عجیب و غریب گفت: 
میانگین خط فقر در کشور برای خانواده ۴ نفره حدود ۴ 
نزدیک ۵ میلیون  بیشتر  تهران کمی  تومان و در  میلیون 
مجری  پرسش  برابر  در  دولتی  مسوول  مقام  این  است. 
متعجب برنامه، برای توجیه این عدد که مشخص نیست بر 
طبق کدام محاسبات به دست ایشان رسیده است،  افزود: 
ممکن است در ذهن شما استاندارد نرمالی باشد، ما از این 

استاندارد صحبت نمی کنیم. 
پرسش مجری البته بسیار ساده بود،  اینکه آیا شما غذا 
خوردن و حمل و نقل و مدرسه فرستادن فرزندان را هم 
جز حقوق انسان می دانید که آن را هم لحاظ کنید؟ یا اگر 
کسی خواست به دندان پزشک مراجعه کند،  می تواند با این 
مبلغ این کار را انجام دهد یا این ها را جز موارد لوکس و 

خارج از خط فقر محاسبه کرده اید؟  
جناب معاون که مشخص نیست خودشان با چه میزان 
صورت  به  فرمودند:  می کنند،   زندگی  تهران  در  درآمد 
حداقلی! اما نفرمودند که چطور می شود به صورت حداقلی 
اجاره خانه را با ماهی ۴ میلیون یا ۵میلیون تومان پرداخت 
مسووالن  این  واقعا  فرستاد؟  مدرسه  به  را  بچه ای  و  کرد 
دولتی از کجا به این مناصب می رسند که از حداقل ها هم 
بی خبرند؟ آیا واقعا نمی دانند یا خودشان را به ندانستن می 
زنند؟ البته پرسش مهم تر اصوال باید این باشد که آیا اصال 
مردم را الیق این حقوق اولیه می دانند که هم فرزندشان 
در  احتماال  بتوانند  و هم خودشان  بفرستند  مدرسه  به  را 

هنگام مریضی به پزشک مراجعه کنند؟
یا همین که زنده بمانند را برای اقشار فرودست جامعه 
به  موضوعی  اساسا  که  است  این  موضوع  می دانند؟  کافی 
ارتباط  اتفاقا  که  مسووالنی  نظر  در  انسانی  کرامت  عنوان 
اهمیتی  کوچکترین  دارند،  مردم  معیشت  با  مستقیم 
رفاه،  نمی گفت  وزیر  معاون  بود  این  از  غیر  اگر  که  ندارد! 

حداقل هایی را در نظر گرفتیم! 
بگیرید،  نظر  در  حداقل  را  خوراک  و  خورد  اگر  حتی 
آموزش فرزندان خانواده ای که در تهران ماهیانه ۵ میلیون 
آیا   شود؟  تامین  باید  چگونه  باشد،   درآمدداشته  تومان 
وزارت رفاه، همین که مردم زنده باشند را کافی می داند و 
به همین علت، حساسیت زیادی بر میزان درآمد و دستمزد 
اقشار پایین جامعه بخصوص کارگران و بازنشستگان وجود 

ندارد؟

       گوناگون

این قدر منت نگذارید؛ پول بنزین را 
پیش پیش از مردم گرفته اید!

معاون   - محمدی  جعفر  ایران؛  عصر 
است:  گفته  بودجه  و  برنامه  سازمان 
چند  کدام  هر  که  متمول  "آدم های 
استفاده  بیشتر  بنزین  از  دارند،  ماشین 
بنزین  می کنند. ۲۰ هزار تومان قیمت 
تومان می خرد، ۱۷ هزار  است، ۳ هزار 
تومان از مابه التفاوت یارانه بیشتر استفاده 
می کند اما روستایی که خودرو ندارد از 

یارانه چیزی گیرش نمی آید."
سال هاست که قیمت بنزین را مانند 
پتکی پر از منت بر سر ملت می کوبند؛ 
اصولگرایان  هم  و  طلبان  اصالح  هم 
چنان  می رسند،  دولت  به  که  گاه  هر 
می گویند که بنزین ارزان می دهیم که 
بخشش  و  بذل  خودشان  مال  از  انگار 

می کنند!
شان  زبان  ورد  جمله  این  مخصوصاً 
بقیه  از  بیشتر  ماشین دارها  که  است 
و سر  استفاده می کنند  بنزین  یارانه  از 
کاله  بی  ندارند،  خودرو  که  کسانی 
می ماند. ته قصه همه شان هم یکی است: 

زمینه سازی برای گران کردن بنزین!
یک بار برای همیشه پاسخ این مغالطه 

را باید داد:
یارانه  از  نه تنها  ۱- صاحبان خودرو، 
بنزین بهره مند نیستند که پول آن را 
اند و حتی  پیش پیش، پرداخت کرده 

بیشتر!
خودرویی را در نظر بگیرید که قیمت 
جهانی آن به پول خودمان می شود یک 
داخلی،  کننده  مصرف  تومان.  میلیارد 

آن را به قیمت باالی دو میلیارد تومان 
این  التفاوت میلیاردی  به  می خرد و ما 
دولتی  همان  جیب  به  می رود  رقم، 
مابه  تومانی  هزار  چند  منت  مدام  که 
التفاوت قیمت را بر سر مردم می گذارد. 
این صاحب خودرو که نقداً یک میلیارد 
پرداخت  واقعی  قیمت  از  بیش  تومان 
کرده، در لحظه خرید، مابه التفاوت ۱۷ 
هزار تومانی پول بنزین را برای مصرف 
۱۵ الی ۲۰ سال آینده اش یکجا داده 
اوست  سر  بر  منتی  چه  حال  است. 

نمی دانم؟!
اگر در بسیاری از کشورها، مردم بنزین 
از  تر  بسیار گران  و  واقعی  به قیمت  را 
ایران می خرند، در عوض، خودرو را هم 
به قیمت واقعی می خرند و مانند ما ایرانی 
ها مجبور نیستند قیمت های گزاف برای 

خودرو بدهند.
اگر  که  گفت  مسؤوالن  به  باید 
می خواهید قیمت بنزین را واقعی کنید، 
خودرو  قیمت  سازی  واقعی  اش  الزمه 
است. ابتدا باید اجازه دهید خودروهای 
روز دنیا به قیمت واقعی وارد شود و مردم 
از بین محصوالت مختلف ژاپنی و کره ای 
و اروپایی و ... حق انتخاب داشته باشند؛ 
دندان طمع تعرفه های نجومی گمرکی را 

هم بکشید و بیندازید دور.
نمی شود که هم خودرو را چند برابر 

بدهید و هم قیمت بنزین را باال ببرید. 
-۲ بعد از این که معلوم شد صاحبان 
خودرو، نه تنها یارانه دریافت نمی کنند 
درباره  می دهند،  هم  بیشتری  پول  که 
بخش دوم قصه، یعنی کسانی که خودرو 

ندارند و دولتمردان پشت سر آنها پنهان 
می شوند، توضیح می دهم.

یارانه  اصلی  منتفعان  افراد  این  اتفاقا 
بنزین هستند زیرا مانند صاحبان خودرو، 
معادل پول بنزین چندین سال آینده را 
اند و در عین حال،  به دولت نپرداخته 
کم  برخوردارند.  ارزان  بنزین  مواهب  از 
بودن قیمت بنزین )و گازوئیل(، قیمت 
و  و حمل  و خدمات  کاالها  تمام شده 
نفع  و  می دهد  تعدیل  عمومی را  نقل 
اقشار جامعه  این وضعیت متوجه همه 
ندارند  خودرو  که  افرادی  مشخصا  و 
می شود. به افزایش های پیشین قیمت 
بنزین نگاه کنید؛ آیا بعد از این افزایش 
ها، صاحبان خودرو بیشتر متضرر شدند 
یا افراد کم درآمدی که نتیجه سیاست 
های بنزینی را مستقیما در سفره های 

خود لمس کردند؟!
رقابتی  و  آزاد  بازار  به  البته  هم  من 
در اقتصاد باور دارم و آن را با تعدیالتی 
بهترین نسخه برای اقتصاد می دانم ولی 
بازار آزاد وقتی جواب می دهد که همه 
باشد و  آزاد و رقابتی  بازار،  بخش های 
اال وقتی از یک طرف با ریختن پول های 
کالن به حساب دو خودروساز داخلی و 
بستن راه رقبا، قیمت های غیر رقابتی و 
نجومی بر مردم تحمیل کنند و بعد هم از 
قیمت آزاد بنزین سخن بگویند، اسمش 
بازار آزاد و رقابتی نیست، سوداگری بی 
و  ها  ضعف  پوشاندن  و  است  شرمانه 
نیازهای مدیریتی خود با پول مردمی که 
برای ریال به ریالش، جان شان به لب 

می رسد!

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

 چاپ :  مهدویکرمان
نشانی: سیرجان،بلواردکترصادقیروبرویداروخانهآریاکدپستی: 7813713599

تلفن: 42231335
تلفن سفارش آگهی: 09133475191

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

 کج سلیقگی فرهنگی بر قامت تندیس مادر!

روسیه: احتمال توافق در خصوص برجام افزایش یافته 
باشگاه خبرنگاران جوان: معاون وزیر خارجه روسیه از افزایش احتمال توافق 
در پرونده برجام خبر داد. سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه در سخنانی 
از افزایش احتمال توافق در پرونده برجام خبر داد. »ادریس علی« خبرنگار بخش 
سیاست خارجی خبرگزاری رویترز در حساب توییتری خود نوشت: ریابکوف، معاون 
وزیر خارجه روسیه گفته است احتمال ها برای توافق بر سر یک »برنامه جامع اقدام 

مشترک« )برجام( در خصوص ایران افزایش یافته است.

زوم

مغالطه ای به نام بنزین ارزان

کیهان: شعار » نه شرقی نه غربی« مال قدیم بود
اقتصاد آنالین: کیهان با انتقاد از کسانی که شعار"نه شرقی نه غربی" را در 
باره مذاکرات با روسیه و چین مطرح می کنند نوشت: مدعیان اصالحات با 
ادعاهای مضحک روسیه را آماج هجمه و حمله قرار می دهند. حال آنکه در 
شعار »نه شرقی، نه غربی« مراد از مفاهیم غرب و شرق؛ جهت های جغرافیایی 

دهنیست بلکه این شعار ناظر بر جهان دو قطبی در آن روزگار بوده است.
وزن

 فر
سن

مح
ید 

: س
س

عک
  

ایرنا: وانگ کوان مذاکره کننده ارشد چین پس از دیداری نسبتا طوالنی 
با علی باقری رئیس هیات ایرانی در چارچوب هشتمین دور مذاکرات رفع 
تحریم ها در وین تصریح کرد: چین قاطعانه از مطالبات منطقی ایران در 
زمینه فعالیت های اتمی، مادامی که خطر اشاعه تسلیحات هسته ای نداشته 
باشد حمایت می کند. دیپلمات چین خاطر نشان کرد که این کشور به 

حمایت از ایران برای استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی ادامه می دهد.

کدام خط فقر؟

 میزان: وزیر امور خارجه کشورمان پس از دیدار و گفتگوهای خود در عمان، 
مسقط را به مقصد قطر ترک کرد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه 
کشورمان پس از دیدار و گفتگو با معاون پادشاه عمان، دو دور دیدار و گفتگو 
با وزیر امور خارجه این کشور، دیدار با محمد عبدالسالم مذاکره کننده ارشد 
دولت نجات ملی یمن و همچنین حضور در نشست صمیمی با ایرانیان مقیم 

مسقط، شامگاه دوشنبه مسقط را به مقصد قطر ترک کرد.

امیرعبداللهیان راهی قطر شد

حمایت قاطعانه چین از مطالبات منطقی ایران 

ایسکانیوز: بانک مسکن اعالم کرد: یک ماه پیش و در جریان افزایش قیمت 
اوراق مسکن، مسووالن این بانک به مناسبت هشتاد و سومین سالگرد تأسیس آن، 
به کاهش ۵۰ درصدی هزینه خرید اوراق مسکن اقدام کردند. این طرح که با عنوان 
طرح ۸۳ بانک عامل بخش مسکن منتشر شد، از ۲۳ آذرماه آغاز و قرار بود تا پایان 
دی ماه به اتمام برسد اما با استقبال انجام شده از سوی مشتریان، این طرح تا پایان 

بهمن ماه تمدید شد.

طرح وام مسکن تا پایان بهمن تمدید شد

آگهي فراخوان شناسایي و ارزیابی شرکت ها 
به شماره 1400/7/ف )نوبت چهارم(

شرکت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد به منظور» بومی سازی سیستم دیاگ 

آنالین دامپتراکها )FMS(« اقدام به شناسایی و ارزیابی شرکت های سازنده واجد شرایط نماید

. لذا کلیه متقاضیان مي توانند جهت اخذ اسناد فراخوان شناسایي و ارزیابی شرکت ها و سازندگان 

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

دانلود نمایند و پاکت خود را که حاوي مدارك خواسته شده جهت شناسایي و ارزیابي مي باشد، 

یا   حداکثر تا روز دوشنبه مورخ 1400/10/27 به نشاني دفتر کمیسیون معامالت مجتمع و 

دبیرخانه دفتر مرکزی تهران تحویل نمایند. شرکت در فراخوان حاضر و ارسال پاکت هیچگونه 

حقی جهت ارجاع کار ایجاد نمی نماید

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

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1400/10/15 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت 11:30 روز دوشنبـــه تاریخ 1400/10/27
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 12:00 روز پنج شنبه  تاریخ 1400/11/07

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 13:00 روز شنبه  تاریخ 1400/11/09 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

الف- آدرس: سیرجان- میدان انقالب، شهرداری مرکزی، امور قراردادها و تلفن 41325000 - 034
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

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

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای  انجام عملیات
 اجرای سقف شیروانــی استخر قیــر کارخانـــه آسفالـت شهـــرداری

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

سقف شیروانی استخر قیر کارخانه آسفالت شهرداری( به شماره 2000005674000097 

را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.


