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صفحه  2 

 رییس آموزش و پرورش: حدود 2۶ هزار دانش آموز باالی 12 سال یعنی ۸۷ درصد واکسن زده اند و ایمنی در مدارس ایجاد شده است.    
  مدیر یک دبستان غیر انتفاعی: دانش آموزان دو روز به صورت حضوری و یک روز هم کالس ها را به صورت مجازی پیگیری کنند. 
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 برخی والدین: فرزندانمان را به مدرسه نمی فرستیم، خطر کرونا  همچنان در کمین است  .

آگهی فراخوان عمومی »شناسایی شرکت های سازنده در زمینه بومی سازی 

ممبران فیلتر پرس با عرض بیش از دو متر » به شماره 400/10/ف 

شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد پروژه » بومی سازی ممبران فیلتر پرس 
با عرض بیش از دو متر « را از طريق برگزاري مناقصه به شركت سازنده واجد شرايط واگذار نمايد. 
لذا كليه متقاضيان مي توانند جهت اخذ اسناد فراخوان شناسايی و ارزيابی شركت ها و سازندگان 
به آدرس الكترونيكي WWW.GEG.IR  مراجعه و اسناد مذكور را به همراه نقشه های مربوطه از 

قسمت مناقصه و مزايده  دانلود نمايند . 
مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز سه شنبه مــورخ 1400/09/09 در محــل دفتركميسيون 
معـامالت مجتمع و يا دبيرخانه دفتر مركزی تهران مي باشد. الزم به ذكر است شركت معدني و 
صنعتي گل گهر در تاييد و يا رد صالحيت شركت ها بدون نياز به ذكر دليل و بدون جبران خسارت 

مختار مي باشد و ارسال پاكت هيچگونه حقی جهت دعوت به مناقصه ايجاد نمی نمايد.

                       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 1400/09/03 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار مناقصه در سایت تا ساعت 18:00 روز شنبـــه 
تاریخ 1400/09/13

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز سه شنبه  تاریخ 1400/09/23
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 14:35 روز چهارشنبه  تاریخ 1400/09/24 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها
الف- آدرس: سیرجان- میدان انقالب، شهرداری مرکزی، امور قراردادها و تلفن 41325077 - 034

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

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه مصالح و تکمیل دیـوار )نما( 
و اتاقک نگهبانی مجتمع سازمانی و ترمیم دیوارهای سطح شهر

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

به شماره  دیوارهای سطح شهر(  ترمیم  و  نگهبانی مجتمع سازمانی  اتاقک  و  )نما(  دیـوار 

2000005674000088 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.



حدود دو سال است که کرونا بی رحمانه بر همه ابعاد زندگی 
زمینه ها  همه  در  را  بسیاری  محدودیت های  و  می تازد  بشر 
ایجاد کرده. یکی از مواردی که با محدودیت شدید روبرو شد؛ 
تعطیلی مدارس و دانشگاه ها بود. دانشجویان و دانش آموزان، 
کالس های حضوری را به فراموشی سپرده و درس خود را در 
فضای مجازی دنبال کردند. شاید آن روزها فاصله گرفتن از 
دانش آموزان  برای  هم کالسی ها  و  آموزش  حضوری  فضای 
سخت بود اما پس از دو سال که عادت به فضای مجازی در 
آن ها شکل گرفته؛ ابالغیه ای از سوی وزارت آموزش وپرورش 
به همه مدارس اعالم شده است تا مدارس از ابتدای آذرماه 
حضوری شوند. از یک طرف دانش آموزان خوشحالند پس از 
دو سال می توانند دوباره فضای درس و کالس را تجربه کنند 
و دوستان خود را ببینند؛ اما از طرف دیگر این دغدغه وجود 
دارد که آیا با حضوری شدن مدارس به ویژه در دبستان که 
خطر  است  ممکن  بزنند؛  واکسن  نمی توانند  دانش آموزان 
افزایش انتقال و شیوع کرونا وجود داشته باشد یا با مدیریت 
بهینه می توان این گردنه را نیز پشت سر گذاشت و با مماشات 

با کرونا، آموزش حضوری را از سر گرفت؟ 

87 درصد دانش آموزان 12 تا 18 سال واکسینه شدند
اکبرمحیاپوررییسآموزشوپرورششهرستانسیرجاندر
خصوصابالغیهبازگشاییمدارسازابتدایآذرماهسالجاری
همه و شد صادر سراسری بهصورت ابالغیه این میگوید:
آموزشوپرورشهایشهرستانهاملزمبهرعایتآنهستند.
بهصورت را مدارس میزانخطر؛ حداقل با میکنیم سعی
برای که سوال این به پاسخ در وی کنیم. دایر حضوری
دبستانهاچهفکریکردهایدباتوجهبهاینکهواکسیناسیون
دانشآموزانبین۱۲تا۱۸سالانجاممیشود؟میگوید:در
بسیاریازکشورهااجازهتزریقواکسنبهسنینپایینداده
نشده.ایرانوسیرجانهمازاینقاعدهمستثنینیست.اما
برایدانشآموزان۱۲تا۱۸سالسعیکردیمواکسیناسیون

رابهطورجدیانجامدهیم.
یعنی۸۷درصدواکسنزدهاند حدود۲۶هزاردانشآموز
وایمنیدرمدارسایجادشده.ضمناینکههمانطورکه
خودتانگفتیداینمحدودهسنیدقتمراقبتازخودوحفظ
پروتکلهاراهمدارند.برایسنینزیر۱۲سالهمهنوزهیچ

برنامهایبرایواکسناعالمنشدهودستوربازگشاییمدارساز
اولآذرهمصادرشدهکهبایدبارعایتپروتکلهایبهداشتی
انجامشود.ایناقدامهمراهبادونکتهاصلیاست:یکیکاهش
از استفاده به دانشآموزان الزام دیگری و کالسها تراکم

ماسکدرمدرسه.
شیفت بندی حضوری دانش اموزان در مدارس شلوغ

دبستان بچههای اینکه به توجه با میپرسم: محیاپور از
و کنند رعایت صددرصدی بهطور را پروتکلها نمیتوانند
فکریکردهاید؟ آنهاچه برای است؛ آنهامشکل کنترل
پاسخمیدهد:تاجاییکهدرتوانمدیرانومعلمانمدارس
باشد،ازدانشآموزانمراقبتمیکنندوسعیمیکنندبچهها
باهمتماسنداشتهباشندوآنهاراتوجیهمیکنندتابااین
بحرانکروناورعایتپروتکلهاآشناشوند.متأسفانهراهکار
دیگریوجودندارد.رییسآموزشوپرورشسیرجاندرپاسخ
بهاینسوالکهبرایمدارسشلوغکهجمعیتباالییدارند
چهکردهاید؟میگوید:مدارسشلوغشهرستاننهایتا۴۰ًنفر
دانشآموزدرهرکالسدارندکهبهمدیرانمدارسابالغشده
دانشآموزانراشیفتبندیکنندتاازتراکمدانشآموزاندر
کالسهاکمشود.یکیازدغدغههاییکهبابازگشاییمدارس
درذهنوالدینوافکارعمومیشکلمیگیرد،کنترلبچههای
نمیتوانیم میگوید: زمینه این در محیاپور است. دبستان
پیشبینیکنیمکهمیتوانهمهبچههایدبستانیرابهصورت
صددرصدکنترلکرد.امایکسریدستورالعملهاباتوجهبه
تدابیریکهوزارتآموزشوپرورشووزارتبهداشتداشتند،
بههمهشهرستانهاابالغشدهکهمانیزبرهماناساسعمل
میکنیم.امیدوارمبتوانیمبهخوبیازعهدهانجامآنبربیاییم.

دو روز حضوری و یک روز مجازی 
بهدستهبندی باتوجه ابالغیهحضوریشدنآموزش؛ در
مدارسبهدونوعدولتیوغیرانتفاعی،هریک؛راهکارهای
خاصخودرااتخاذمیکنندتابتوانندحضوردانشآموزان
نحوممکن بهترین به را کرونا باوجود مدارس،همراه در
کنترلنمایند.شیخزکریامدیردبستانپسرانهغیرانتفاعی
ایثاراست.ویدرخصوصراهکاریکهبرایحضوریبرگزار
کردنکالسهایمدرسهدرنظرگرفتهاندمیگوید:تصمیمبر
آنشدکهدانشآموزاندوروزبهصورتحضوریدرمدرسه
حاضرشوندویهروزهمکالسهارابهصورتمجازیپیگیری
کنند.دوروزیکهدانشآموزانبهصورتحضوریدرمدرسه

تقسیم گروه دو به را آنها هستند
کردهایمکههرگروهروزی۲ساعت
بهمدرسهمیآیند.۸تا۱۰صبحیک
هم صبح تا۱۲/۳۰ و۱۰/۳۰ گروه

یکگروه.
ازاومیپرسمبهنظرشمابچههای
نمیزنند؛ هم واکسن که دبستانی
مدرسه در را پروتکلها میتوانند
ستاد میدهد: پاسخ کنند؟ رعایت
بهمادادهو کرونایکدستورالعمل
گفتهتقسیمبندیکالسهامتناسب
یعنی باشد. کالسها مساحت با

بهازایهردانشآموز؛۲/۲۵مترمربعفضا.کالسهایمدرسه
ماخیلیبزرگاستوحدود۳۰مترمربعهرکالسمساحت
دارد.بچههاراتقسیمبندیکردیموفاصلههارعایتمیشود.
رعایت بزرگترها از بیشتر دانشآموزان باشید مطمئن
را ماسکش باشد مجبور تدریس موقع معلم اگر میکنند.
ماسک وهمه مراقبهستند بهشدت دانشآموزان بردارد؛
دارند.ازمرکزبهداشتهمبازرسداشتیموهیچمشکلیدر
رعایتپروتکلهاوجودندارد.مدیرمدرسهایثارمعتقداست
مدارسبایدفعالیتحضوریداشتهباشندوبهنوعیباکرونا
کناربیایند.ویدراینخصوصمیگوید:مدارسبههرحال
بایدبازشوند.تاکیدآموزشوپرورشهمبرهمیناستوهرچه
جلوتربرویمهمحضوربچههابیشترمیشودوهمساعت
کالسیمدارس.ناگزیرهستیمبهاینامرتابتوانیمآموزش

مجازیراازسربگیریم.
دانش آموزان به دو گروه زوج و فرد به مدرسه می آیند 

کنترل برای ایثار دبستان مدیر که دیدگاهی کنار در
دانشآموزاندبستانیداردوبررعایتپروتکلهاتوسطآنها
تاکیدمیکند؛مدیردبستاندخترانهنجمهکهیکمدرسه
دولتیاست؛نظردیگریدارد.نقیبدرخصوصحضوری
شدنمدارسمیگوید:آموزشوپرورشبخشنامهابالغکرده
کهبارعایتفاصلهگذاریاجتماعیوپروتکلهایبهداشتی
را دانشآموزان اساس برهمین کنیم. حضوری را مدارس
ازشنبهآینده۶آذرماه؛حضوربچهها گروهبندیکردیمو
اجباریخواهدشد.ویبهنحوهگروهبندیهماشارهکرده
ومیگوید:یکگروهروزهایزوجوگروهدیگرروزهایفرد

ماحدود۳۶ درمدرسهحضورخواهندداشت.کالسهای
نفرههستندوهمهدانشآموزانراتوجیهکردهایمکههمگی
ماسکداشتهباشندوحداقلتماسراباهمبرقرارکنند.این
توصیههابهوالدینهمشدهتابچههایخودراآمادهکنندو
مشکلیدرمدرسهپیشنیاید.مدتحضوربچههادرمدرسه
۱/۳۰ساعتدرهرروزوبدونزنگتفریحوبدونفعالیت
بوفهخوراکیاست.هرکدامیکقمقمهآبباخودمیآورند
کهازشیرآبمدارساستفادهنشود.سعیداریممیزانتماس
وخطرانتقالویروسرابهحداقلبرسانیم.مدیردبستاننجمه
کنترلبچههایدبستانیراسختمیداندوعنوانمیکند:
کنترلبچههایدبستانسختاست،چونممکن معموالً
استشدتحساسیتموضوعرادرکنکنندونتوانندمراقب
خودباشنداماتمامتالشمانرامیکنیموامیدواریمکهبتوانیم

آموزشحضوریراباحداقلآسیبهادنبالکنیم.
بازگشاییمدارسوحضوردانشآموزان آنچهمسلماست
درمدرسه؛هممیتواندتبعاتیبرایانتقالویروسکرونادر
برداشتهباشد.همانطورکهمسافرتهایبینجادهایاین
آموزشحضوری و مدارس فعالیت دارد. بهدنبال را تبعات
یکیازاقداماتبسیارمهمیاستکهنبایدبهدستفراموشی
سپردهشود؛چراکهحضوردانشآموزدرمدرسهعالوهبرتوسعه
دانشاومیتواندبسیاریازمهارتهایاجتماعیرانیزبهاو
بیاموزدوفاصلهگرفتنازآموزشحضوریشایدمشکالتیرا
درآیندهبرایدانشآموزانونسلآیندهبهوجودبیاورد.باید
مدارسبهصورتحضوریفعالیتداشتهباشندامانبایدرعایت
فاصلهگذاریاجتماعیوتوجیهدانشآموزانرافراموشکرد.

نگاهی به وضعیت دانش آموزان در رعایت پروتکل های بهداشتی؛
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سخِن همشهریان:انعکاس
توروخدافکریبهحالادارهبیمهتامیناجتماعی
بکنید.منسهروزهدارممیرمکهفقطبیمهایکه
پرداختشدهروواردسیستمکنماماموفقنمیشمواقعا
چندباردیگهبایدبرموازکاربیکاربشمتاخانمهاو
آقایونیکهسرشونتوگوشیوصحبتباگوشیهستن

وقتکننوکاراربابرجوعروراهبیندازند.
#انتقادحقمردم است# پاسخگوییوظیفهمسووالن

سالماینمورددیشببرامپیشاومدداشتمازبلوارچمرانردمیشدمکهپالکارتهاییدیدمنوشتهبودموز
۲۰۰۰۰تومان،لیموپرتقال۱۰۰۰تومان؛کمیجلوترمغازهمیوهفروشیبودبهآنجارفتممقداریمیوهبرداشتموقتی
فروشندهمیوههاراوزنکردقیمتزیادیگفت،ازشپرسیدممگرلیموکیلوییچنده،گفت:۱۸۰۰۰تومان،پرتقال:
۲۰۰۰۰تومان،موز....هزارتومان؛تمامقیمتهاخیلیبیشترازاونقیمتنوشتهشدهرویپالکاردبودوقتیمنوچند
خریداردیگراعتراضکردیمتعدادیپالستیککهبامیوههایخشکشدهوپالسیدهوکوچکپرشدهبودرانشان
دادوگفتاینهاکیلویی۱۰هزارتومان؛اینهمهگرانفروشیباشیوهنویناست؛حاالمسوولینادارهصمتشماکه
دیروزتوبوقوکرنازدینکهرفتینبهقیمتمیوهفروشیهارسیدگیکردین،اقالاینجاهمسریبزنیددرستهداخل
شهرنیستولیقرارنیستیکشهروچندنرخباشد...ناموآدرسکاملمیوهفروشینزدسخنتازهمحفوظاست.

      هدی رضوانی

       اخبار کوتاه 

دانش آموزان بدون ماسک 
اجازه ورود به مدرسه را ندارند

مهر:بهنقلازادارهاطالعرسانیوروابطعمومیآموزشوپرورش
به آموزش پیگیری به اشاره با نسب اسکندری احمد کرمان، استان
صورتحضوریازاولآذرماهدرمدارساستانکرمانافزود:مدارس
رعایت هم را مدنظر استانداردهای تمام و دستورالعملها پروتکلها،
خواهندکردتانگرانیبرایخانوادههاودانشآموزانایجادنشود.ویدر
پاسخبهاینکهآیاحضوردرمدرسهاختیاریاست؟گفت:الگویحضور
واینکهدانشآموزانیکروز،دوروزیاسهروزدرمدرسهباشنددر
اختیارمنطقهومدرسهاست،امابهطورکلیحضوردانشآموزانهمانند
دورهمجازیوروزانهاست.مدیرکلآموزشوپرورشاستانکرمانادامه
داد:تفاوتیبینآموزشحضوریومجازیبهلحاظالزامبرایشرکت
درکالسنیستواگردانشآموزیبیمارشدوکسالتداشتمیتواندتا

زمانبهبودیدرمدرسهحضورنیابد.

کمبود مرغ در استان کرمان نداریم
کرمانبهگفتهمعاوناموربازرگانیوتوسعهتجارتسازمانصنعت،
معدنوتجارتاستان،علیرغمکاهشجوجهریزی،درکرمانکمبود
مرغینداریم.محمدرضاقوامبابیاناینکهتوزیعمرغدرکرمانهم
اکنونبهخوبیدرحالانجاماست،گفت:ازاواسطآبانتااواخرآذرماه
جوجهریزیکممیشودامابااقداماتصورتگرفته،ازسایراستانهایی
کهتولیدمرغدارند،مرغبهاستانواردمیشودوخوشبختانههیچ

کمبودیدراینزمینهدراستاناحساسنمیشود.
روبرو باکمبود که نقاطی در گرم، مرغ زمینه در اینکه بیان با وی
شویم،ازطریقتزریقمرغمنجمد،اینکمبودرامرتفعخواهیمکرد،
یادآورشد:مرغمنجمدبهاندازهیکافیدراختیارسازمانپشتیبانی
اموردامشمالوجنوباستانبودهوبهمحضنیازبراساسحوالهای
کهجهادکشاورزیصادرمیکند،دراختیارواحدهایتوزیعیقرارداده
خواهدشد.قوامباتاکیدبراینکهقیمتمرغمنجمددرسراسرکشور
۲۰هزارتوماناست،گفت:بافروشندگانمتخلفدراینزمینهبرخورد

جدیخواهدشد.

آغاز طرح زمستانی پلیس در جاده های کرمان
طرحزمستانیپلیساستانکرماندرگرنهخانهسرخمحورسیرجانبه
کرمانآغازشد.استاندارکرماندرحاشیهطرحزمستانیپلیساستان
ازکسبرتبهاولاستانبرایسومینسالمتوالیدرکنترل کرمان
حوادثجادهایخبردادواظهارکرد:امسالهمشاهداجرایخوبطرح
زمستانیهستیمکهبرگزاریاینمراسمتوسطنیرویانتظامیدریکی
ازگردنههایسردسیراستانیکآغازخوببرایبرگزاریرزمایشاست.
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مهر:محمدرضاعلیزادهدرسومیننشستتخصصیهیئتاندیشهورزبیستوهفتمینجشنوارهملی
شعررضویاستانکرمان،بااشارهبهسابقهبرگزاریاینجشنوارهگفت:جشنوارهملیشعررضویازسال
۱۳۷۳وبههمتجمعیازمدیرانوشاعرانوفعاالنعرصهشعرکرمانپایهگذاریشد.علیزادهادامهداد:
طیاینسالهایمدید،جشنوارهشاهدفرازوفرودهایمتعددیبودامابرگزاریمتوالیومنسجمآنباعث
شدهکهاینجشنوارهبهنامکرمانپیوندبخورد.ویگفت:خوشحالیمکهجشنوارهآئینیوامامرضایی
برایترویجوگسترشمکتبوسبکزندگیرضویپسازگذشتبیشازربعقرنهمچنانباحضور

وهمراهیشاعرانوفعاالنعرصهشعردراستانکرمانوسراسرکشوربهفعالیتخودادامهمیدهد.

بیست و هفتمین 
جشنواره ملی شعر 
رضوی در کرمان 

برگزار می شود

همایش بزرگداشت طاهره صفارزاده برگزار شد
 مهر:همایشبزرگداشتمرحومهطاهرهصفارزاده،شاعر،پژوهشگرومترجمقرآنکریمبهدوزبانباحضورخانوادهصفارزاده،حجتاالسالمدعایی،
محمدصادقبصیریمعاونسیاسیامنیتیواجتماعیاستانداریکرمان،تنیچندازاستادانهنروفرهنگایرانوبهصورتالیواینستاگرامیبرای
تمامدوستدارانمفاخرایرانزمین،برگزارشد.همچنیندرپایانمراسمازپوستریادبودونمایشگاهآثارهنریمربوطهرونماییوبازدیدشد.دراین
همایشکهباخوانشآوازیبرخیاشعاربانوصفارزادههمراهبود،همگانبرآثارماندگاروتأثیرگذارطاهرهصفارزادهمتولدواهلشهرستانسیرجانو
انسوالفتاوباقرآنوخدماتفرهنگیاشبهایراناسالمیتاکیدکردند.دراینهمایشمقررشددرموردمرمتآرامگاهمرحومهصفارزادهوبرنامه

ریزیجدیفرهنگیبهمنظورشناساندنبیشترایشاناقدامشود.

روزهای طی سیرجان شهرداری فوتبال تیم دختران
نحوهی و پرگل بازیهای واسطهی به همواره گذشته
گلزدنشانمایهیمباهاتبودندوحتادریکگزارش
به را چترنور افسانه زدن گل نحوهی گزارشگر عربی،
شبیه بکهام و مسی لیونل چون مشهوری افراد گلهای
دانستوباصدایبلندوهیجانخاصعربیاعالمکرد:
"تاریخنویسهانبایدنوشتناینرویدادرافراموشکنند."
اماباتمامایناوصاف،بازهمکامنتهاواظهارنظرهای
برخیکاربراناینستاگرامیبرایدخترانسیرجانسراسر
جمالتیتلخ،بیمزهوبهعبارتییاوهبود.جمالتیازقبیل
شون "حرکات نمیان." حساب به زندگی زن "اینها

مردونهاست."،"بچههابیاینشوتبالدخملها"و...
که االن دستکم میرفت انتظار که حالیست در این
افتادهاندودارندبرای ایندختراندرجهانبرسرزبان
سرافرازیشهرشانتالشمیکنندازآزارواذیتکالمی
زیرپستهاخبرینباشد.امابازهممحیطفضایمجازی

باکوچهبازارتفاوتینداشت.
 همانقدر ناامن و ترسناک!

است پر مجازی فضای در دختران از بسیاری دایرکت
به برای بیمزه جمالت بیهدف، سالم"علیکهای از
اصطالحمخزدنوگفتوگوهاییاغلبیکنفرهبرایباز
کردنسرصحبتکهگاهیبااصراروتمناهمراهاستو
ازسویدخترروبرومیشود. بابالکوحذف نهایت در
سمانهمیگوید:"منهرزمانواردیکپیجعمومیوپر
بازدیدشدموزیریکپستجدینظرمرونوشتمتاچند
روزباجوابهاییکهاغلبباتمسخروتحقیرروبروست،

مواجهشدهام.
اجتماعی وگذاردرشبکههای استگشت معتقد او "
قدم تنهایی با برایش کردن اظهارنظر و اینستاگرام مثل
احساس همانقدر ندارد. فرقی خیابان و کوچه در زدن
ناامنیمیکندوبههماناندازهباانواعواقساممتلکها

روبرومیشود.
چنین  بابت  که  شده  حال  به  تا  آیا  می پرسم  او  از   
اتفاقاتی تصمیم گرفته باشد که قید شبکه های اجتماعی 

را بزند؟ 
 اوایلکهاینستاگراممرانصبکردمانگاراحساستکلیف

میکردمکهدربارههرموضوعیاظهارنظربکنموکامنت
اینکهمتوجهشدمچونزنهستمونظر از بعد بگذارم.
مدتها تا و شوم کاربران از برخی سوژهی باید دادهام
ذهنمدرگیرشود،تصمیمگرفتماینستاگراممراپاککنم
قرار اراجیف هجمهی مورد وجود اظهار هر از بعد زیرا
میگرفتموچونسنمپایینبوداعتمادبهنفسمکمشده
بود.امابعدازگذشتچندماهوپسازاینکهمتوجهشدم
کهاینچالش،دغدغهیمشترکدوستانهمسنوسالم
است،تصمیمگرفتمکهصحنهراترکنکنموازحقو
حقوقخودمدراستفادهازفصایمجازیبهرهببرم.حذف
نکردماماعمالزنبودندرفضایمجازیمانندیکجنگ

نابرابراست."
مریمچندسالیرادریکیازرسانههایخبریکارکرده.
اونیزمیگویدخبرنگاربودنبرایشمضافبربودن،بوده
تنگ برایش را عرصه موارد از بسیاری در امر همین و
را خبرهایی و مطالب نگارش شیوهی اینکه است. کرده
کهپستکردهموردتمسخرقرارگرفتهواصلمطلببه

حاشیهرفته.
در  دختران  نفس  به  اعتماد  رفتن  بین  از  برای  نگرانی 

فضای مجازی
تبعاتحضور از نگران نیز مادرها و پدر باره همین در
دخترانشاندرفضایمجازیهستند.فاطمهمادریست
کهمیگویدازاینکهدخترشدرفضایمجازیتحتتاثیر
کلیپهایی-کهعموماعلیهزنانساختهشده-قراربگیرد،
از بسیاری در و "بارها میگوید: فاطمه است. دلواپس
مرد چند کنند، جذب مخاطب اینکه برای دیده پیجها
روسریسرشانمیکنندوبعددرحالیکهبانازوعشوه
فاقدشعور و نقشیکدخترکمعقل در میزنند، حرف

حاضرمیشوند!"
نگرانیفاطمهایناستکهفرزندشباتکراراینفیلمهای
کوتاهکمکماینباوردرذهنششکلبگیردکهیکدختر
همیشهدستوپاچلفتیستوهیچوقتنمیتواندکاری

رادرستانجامدهد.
پسمانده ی فرهنگی که زنان را کمتر از مردان می بیند

طیبهعباسلودانشآموختهوپژوهشگرحوزهیمطالعات
زناناست.ازاومیپرسم؛

مجازی  فضای  در  زنان  موضوع  با  که  پستی  هر  چرا   

منتشر می شود، چه موضوع آن طنز باشد و چه جد توسط 
تعداد زیادی از کاربران به سمت لودگی و ابتذال می رود؟ 
حتی اگر آن سوژه درباره ی موفقیت و افتخار آفرینی یک 

زن یا یک تیم ورزشی باشد؟
دیده کمتر زن وجودی ارزش جامعه در که آنجایی از
شده،هرگونهحرکتورفتاریاززنحتااگربهپیروزیو
موفقیتبرسدوموجبافتخارباشد،کمارزشدانستهشده
وکمترانگاشتهمیشود.بهتردانستنوبرتردانستنیک
جنس،موجبمیشودکهمعموالموفقیتجنسدیگررا
بهسخرهمیگیرد.چونتاکنوندرهررشتهایفضابرای
حضور این چون بنابراین کند. وجود ابراز که نبوده زن
جامعه دارد. تازگی هم حضور این موفقیت دارد، تازگی
ندیدهبودهولذاخوداینجنسدومبودنزنوکلیشهاش
رادوبارهبازتولیدمیکند.چونبازتولیدمیشوندوهمین
نابرابربرمیگردد. مسخرهکردنِموفقیتهایبهموقعیت
نابرابری آن چارچوب شکستن  برابر در دلیل همین به

مقاومتمیشود.اینواکنشجامعهیمردساالراست.
 می خواهند زنان موفق را دلسرد کنند 

تالش که است معتقد زنان مطالعات کارشناس این

در زنان پیروزیهای که میگیرد صورت عامدانهای
هنری، ورزشی، سیاسی، فرهنگی"اجتماعی، عرصههای
علمی،اقتصادیوکسبوکارراکمارزشجلوهبدهندو
درنتیجهزنانموفقدلسردبشوندودستبکشندتاشاید

نظاممردساالرحفظبشود:
"اعتمادبهنفسزنانرانشانهرفتهاند.آنقدرکهبسیاری
اززنانعزتنفسیبرایشانباقینماندهوخودشانبازنشر
کنندهیمحتواییهستندکهموفقیتزناندیگررادست

میاندازدومسخرهمیکند!
 چرا؟

چونارزشبرابرانسانفارغازجنسیتشراباورنکردهاند.
پسخودشوهمنوعخودشرادستمیاندازدوجدی

نمیگیرد.
 واکنش زنان باید چه باشد؟

مقالهکردن.مقابلهبهمثلمنظورمنیست.اینکهدربرابر
واکنش نشویم. ناامید کنیم. مقابله روحیه تضعیف این
نشانبدهیم.محترمانهبخواهیمبازنشرنکننداینابتذال
که نشده داده برابر فرصت زنان به قرنها را. لودگی و
هم خانمها ما خود بنابراین بیاورند. دست به موفقیتی

و حقارت سالها میلنگلیم.چون نفس عزت داشتن در
ناکامیراتجربهکردیم.

حذف ذهنها از زودیها این به بدش فرهنگ بنابراین
نمیشودبایدسالهاآگاهسازیبکنیم،ازتالشدررشتهی
شدن نهادینه برای کنارش در و نشویم ناامید خودمان
از زیادی بخش کنیم. رسانی اطالع مسایل این فرهنگ
تاریخ به برمیگردد زنان علیه مردان کالمی خشونت
هم اخیر سالهای در مردان. و زنان جنسیتی نابرابری
میتواند حسادت حس برانگیختن به چون شده. بیشتر

ربطداشتهباشد.
علت بروز خشونت کالمی

هیچ به را زنان اینکه بوده. که است رایجی عرف
میگرفتهاند.بسترجامعهیمردساالردامنمیزندبهآن.

و طعنه داشته. تاریخ در ریشه تحقیر و توهین بحث
فضای و بیان آزادی نبود و خفقان به برمیگردد کنایه
و طول فرهنگ در ریشه همه اینها اجتماعی. باز
درازماندارد.اگرزنانپایداریکنندوازاینواکنشهای
حضور نفس رفته رفته نشوند، دلسرد جامعه واپسگرای
زناندرعرصههایمختلفاجتماعیعادیمیشودوکمتر
خواهیم تمسخرها و کالمی خشونتهای نوع این شاهد

بود.
مجازی  فضای  در  رفتاری  و  کالمی  خشونت  برای  آیا   

جرم انگاری صورت گرفته است؟
به توهین اما نیامده قانون در کالمی خشونت عنوان
میشود تلقی جرم اسالمی مجازات قانون در دیگران
گرچهشرایطاثباتشهمبایدمحیاباشدکهبحثحقوقی
است.فقطاثباتشسختاستوقانونخیلیکلیاست.
کجا  به  خشونت  برابر  در  زنان  امنیت  تامین  الیحه ی   

رسید و آیا این آزارها جزو مصادیق آن بود؟
الیحهیامنیتزنانپروسهاینزدیکبه۱۰سالراطی
کرده.ازابتدایدولتروحانیبررسیکردند،حوزویهاو
سایت طبق نهایت در و دادند نظر آن روی قضاییه قوه
۹۹ شهریور در الیحه این مجلس، پژوهشهای رسمی
اقدام هیچ تاکنون متاسفانه اما شده وصول مجلس در
و نیفتاده اتفاق عمومیاش اعالم و تصویب برای عملی
دیگرممکناستکهدرشرایطسیاسیجدیدایندولت

ومجلسنادیدهگرفتهبشود.

تنگ چشمی و کنایه به دختران و زنان موفق سیرجانی در فضای مجازی؛

دراز دستـِی این کوتـه آستینـان، بیـن!
     سمیرا سرچمی

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  

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

09135320842-09132794372

لوله بازکنی اعتماد
بازكردن لوله های فاضالب 

توالت ، آشپزخانه و . . .
6216 669 0913- رضایی

اجرای روشنایی بلوار آزادی منطقه گل گهر سیرجان 
شركت توسعه، عمران و مديريت منطقه گل گهر در نظر دارد اجرای روشنايی بلوار آزادی  منطقه گل گهر سيرجان را از طريق 

برگزاری مناقصه عمومی به شركت های پيمانكاری  دارای رتبه حداقل 5 رشته تاسيسات برق  واگذار نمايد.
 لذا از متقاضيــان دعوت به عمل می آيد جهت اخذ اسناد مناقصه از تاريخ 1400/09/06 به سايت اين شركت به آدرس 

www.ggz.ir مراجعه نمايند.
1_آخرين زمان ارائه پاكت ها و پيشنهادات: ساعت 13:30 مورخ 1400/09/15

2_شركت در قبول يا رد پيشنهادات مختار است.
3_سپرده شركت در مناقصه: 402،315،032 ریال

4_هزينه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. 
5_تاريخ بازديد از پروژه: 1400/09/10

6_كليه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذكر گرديده است. 
7_محل تحويل اسناد، پيشنهادات: سيرجان كيلومتر 50 جاده محور سيرجان _شيراز، شركت معدنی و صنعتی گل گهر ساختمان های 

هلدينگ مستقر بر تپه، بلوك 5 )شركت توسعه، عمران و مديريت منطقه گل گهر(
8_تلفن جهت هر نوع هماهنگی: 09131420642 آقای بلوردی )به غير از ايام تعطيل(

مدیریت امور حقوقی و قراردادها

خانم حنانه قرایی هویشانی به قیومیت اسرا خضری نژاد قرایی با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 210 
سیرجان مدعی است که سند مالکیت یک دانگ مشاع از ششدانگ پالک 5141 فرعی از 2310  اصلی  واقع در بخش 
35 کرمان  بنام  آقای علی خضری نژاد قرایی ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده  است که به علت جابجایی 
مفقود گردیده است لذا به دستور تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت، مراتب جهت اطالع مردم آگهی 
می شود تا هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد می تواند ظرف مدت 10 روز از تاریخ 
انتشار روزنامه، گواهی اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارد. در غیر این صورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم 
واخواهی، سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد. 1320  م الف    تاریخ انتشار: روز چهارشنبــه 1400/09/03

محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم حنانه قرایی هویشانی به قیومیت اسرا خضری نژاد قرایی با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 210 
سیرجان مدعی است که سند مالکیت یک دانگ مشاع از ششدانگ پالک 5141 فرعی از 2310  اصلی  واقع در بخش 
35 کرمان  بنام  خانم اسرا خضری نژاد قرایی ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده  است که به علت جابجایی 
مفقود گردیده است لذا به دستور تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت، مراتب جهت اطالع مردم آگهی 
می شود تا هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد می تواند ظرف مدت 10 روز از تاریخ 
انتشار روزنامه، گواهی اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارد. در غیر این صورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم 
واخواهی، سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد. 1319  م الف    تاریخ انتشار: روز چهارشنبــه 1400/09/03

محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت

خانم مریم کوششی با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 7 سیرجان مدعی است که سند مالکیت48 
سهم مشاع از 480 سهم ششدانگ پالک 20 فرعی از 2356 اصلی واقع در بخش 35 کرمان  بنام  خانم مریم کوششی 
ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده  است که به علت جابجایی مفقود گردیده است لذا به دستور تبصره یک 
اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت، مراتب جهت اطالع مردم آگهی می شود تا هر کس مدعی انجام معامله یا 
وجود سند مالکیت نزد خود می باشد می تواند ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار روزنامه، گواهی اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم دارد. در غیر این صورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی، سند مالکیت المثنی بنام مالک 

صادر خواهد شد. 1321  م الف    تاریخ انتشار: روز چهارشنبــه 1400/09/03

محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت



تیمفوتبالگلگهرسومینسالحضورخودرادر
لیگبرترتجربهميکندوشایدحاالپسازسال
هاميتوانگفتفوتبالگلگهریکيازتیمهاي
پرهزینهلیگاستکهبرايکسبسهمیهآسیابسته

شدهاست.
حضورامیرقلعهنویي،مربيپرافتخارفوتبالایران
دراینتیمخودگواهایناستکهگلگهرسوداي

آسیارادارد.
اینمهمدرفصلقبلهمميتوانسترقمبخورد
اماباتوجهبهحواشيایجادشدهدراینتیموبهگفته
اهاليفنکمبودچندبازیکنتاثیرگذاراینمهمبه
دستنیامد.بانگاهيکارشناسانهبهخریدهايتیم
گلگهردراینفصلميتوانبهایننکتهاشاره
که هرآنچه گهر گل باشگاه مدیریت که داشت

کادرفنيتیمخواستهرادراختیارگذاشتهاست.
قبل فصل در کنیم شروع که دروازه درون از
»علیرضاحقیقي«باتوجهبهاینکهیکيازگرانترین
خریدهايگلگهربودوفصلقبلازحضوردرگل
گهردرنساجيبهترینعملکردراداشتنتوانست

انتظاراترابراوردهکند.
وتیمگلگهربهدنبال»محسنفروزان«رفت،البته
دراینباشگاهکسيبهاینفکرنرفتکهیکدروازه
بانکهسابقهجامجهانيراداردچگونهدریکفصل
اینقدرشکنندهشد!وبهنوعيصورتمسئلهپاک
شدوحقیقيازگلگهررفتتا»فروزان«دراین
فصلبادومربيدروازهبانانبهکارخودادامهبدهد

تاشایدبالیيکهبرسر»حقیقي«آمدبرسرفروزان
نیایید.

درخطدفاعتیمگلگهر»علیرضاابراهیمي«یکي
ازمهرههايکلیدياینتیمازگلگهرجداشدو

جایگزیناینمدافع»محمدرضاخانزاده«شد.
خانزادهازتیمتراکتورسازيجداشدتاشایددر
گلگهردرتیمقلعهنویيبدرخشدامابهیکبارهبا
آمدن»مسیحزاهدي«،خانزادهبهیکنیمکتنشین
تبدیلشدواینخودميتواندیکمعضلدیگربراي

گلگهرباشد.
بهنظرميرسدباتوجهبهشرایطکنونيگلگهر
کهیکمدافعوسطبوميهمدربینبازیکنانخود
دارد،»مهرانگلزاري«نیزیکنیمکتنشینمي
باشدوباتوجهبهیارگیريدراینپستهاچیزي
کهدیدهميشودفقدانیکفلسفهایدهالدرتیم
بستنویارگیرياست،چراکهباوجوداینمدافعان
بازهمدیدهشدهبازیکنانيبازيکردهاندکهسال
قبلبااینتیمبودند،گویاکادرفنيتیمگلگهر
»مسیحزاهدي«رابیشترازمابقيخریدهايخود
قبولدارندوبازيدادنبهمابقيبازیکنانفقطبر

اساسشرایطموجوددرتیماست.
به گهر گل تیم هنوز گویا هافبک خط در اما
»علیزاده«و»پورعلي«ازهمهبیشتراعتقادداردو
باتوجهبهاینکهدرنیمفصلدومفصلقبلفرشید
باقريباهزینهيباالیيبهگلگهرپیوست،این
بازیکننتوانستانتظاراترابرآوردهکندوهرزمان
کهبهمیدانآمددرروندتاخیرایجادکردوکیفیت

تیمپایینآمدحالماندناینبازیکندرگلگهردر
فصلجدیدچهتفسیريداردکسينميداند.

همچنینتیمفوتبالگلگهردوبازیکنباکیفیت
درخطهافبکخوددارد،»سعیدصادقي«و»نوید
عاشوري«دوبازیکنباکیفیتکههرزماندرترکیب
بودندازتیمگلگهریکتیمباکیفیتساختنداما
در کیفیت بي بازیکنان است مشخص که آنطور

بیشترمواقعبهاینبازیکنانترجیحدادهشدهاند!
آنطورکهدرحالحاظردرترکیبتیمگلگهر
دیدهميشودگویامبلغقرارداداینبازیکناناست

تاکیفیتآنها!
امادیگرنکتهيکهکارشناسانبهآناشارهداشتند
اینبودکهگلگهردرفصلقبلبهاجباراز»بهنام
براي و استفادهميکردند برزاي«دردفاعراست

رفعاینمشکلباخرید»مهديتیکدري«بهدنبال
رفعاینمعضلبودندامابازدربازيهايگذشته
دیدهشدکه»بهنامبرزاي«درهمینپستبازي
ميکند،وهمچیندراینچپست»آقاجانپور،که
ازمسرفسنجانکنارگذاشتهشدهبهبازيگرفته
ميشودودرادامه»تیکدري«درپستوینگربهکار
گرفتهميشود،حالدراینپستميبینیم»سید
احمدموسوي«همجدیدابهجمعبازیکنانگلگهر

اضافهشدهاست!
دراینتیمدوبازیکندیگرهماضافهشدندکهیک
بازیکنجوانازتیممليامید»حسیننخودکار«که
بهنظرميآیددراینتیمشانسبسیارکميبااین
تفکراتبرايبازيدارد.همچنین»شایانمصلح«که
دراینهفتههامجموعابیستدقیقههمبهمیدان

نرفتهواینبازیکنهمگویابرايروزهايمباداکه
درجایيدستمربیانخاليباشدبهاینتیماضافه

شدهاست!
حاظر حال در گهر گل کننده نگران نکته اما
اجباري جدایي و شاکري« »یونس مصدومیت
»احمدزندهروح«استکهکادرفنياینتیمبه
دل »شاکري« سرزني و روح« »زنده هاي ارسال
خوشکردهبودودرآخرینبازيگلگهراینحلقه
مفقودهبهوضوحدیدهشد.امابدترینخریدگلگهر
کهبسیارهمتاکیدبراینهستکهاینبازیکنثابت
شودکهباکیفیتاست،»مرتضيتبریزي«استکه
ازاینبازیکنفقطیکنامبرجایيماندهوهربازي
کهبهمیدانميآیدریتمتیمگلگهرراکندوبي
کیفیتميکند،حالچهدلیليداشتهکهتبریزي

بهمنشاترجیحدادهشدهاینرافقطکادرفنيمي
دانند.

دو گهر گل صداي و سر پر خریدهاي ادامه در
که بیایند تیم این به بوده قرار خارجي بازیکن
اول سال بازیکن مانند به بازیکنان این امیدواریم
حضورگلگهردرلیگبرترنباشندوبتوانندیک

کیفیتخوبازخودنشانبدهند.
امانکتهيپایانيکهبایدبهآناشارهداشتاین
استکهدرگرفتنبازیکنانگلگهردراینفصل
فلسفهدقیقوکارشناسيانجامنشدهوکادرفنياین
تیمهرآنچهکهدربازاربازیکنانبودهراازمدیریت
خواستهاندومدیریتنیزدراینراستاسنگتمام
گذاشتهاند.اماموردمهميدیگرکهبایدبهاناذعان
داشتکنترلاینهمهبازیکنمدعياستکهایا
اینامرامکانپذیراست؟برايگلگهرکهجواب

خیراست!
درهمینراستاهفتهگذشتهدرحینبازيگلگهر
بانفتابادانبههیچعنوانقراربرایننبودهپنالتي
بازيراتبریزيبزندامااینبازیکنخودسرانهپشت

اینتوپقرارگرفتواینموقعیتبههدررفت.
تنها با فروزان محسن درگیري هفته همین در
بازیکنبوميسیرجانمهرانگلزاريتمامحدسو
گمانههارابرايگلگهريپرحاشیهبهیقینتبدیل
کرد.حاالگلگهردراینهفتهباکليبازیکنکنار

گذاشتهبهمصافاستقاللرفت.
باتماماینتفاسیربایدآیاگلگهرميتواندباوجود

اینهمهحاشیهکسبسهمیهکندیاخیر؟

شماره 671
3 آذر 1400 ورزش

4  نگاهی به تیم گل گهر مدعی کسب سهمیه
      رضا فتح آبادی

صبحروزیکشنبه۳۰آبانماه،جشنازدواج۱۲زوج
زندگی۵۳۷۱تحت مددجویتحتحمایتمرکزمثبت
عنوانپیوندماندگارباهمکاریشهرداری،شورایاسالمی
برگزار بهزیستیدرسالنمهرشهرداری و شهرسیرجان

شد.بهگزارشواحدخبرمدیریتارتباطاتشهرداری،در
برگزارشد، میزبانیشهرداریسیرجان به که اینجشن
پیوند۱۲زوجتحتحمایتمرکزفوق،باحضورجمعیاز
مسئوالنوخانوادههایزوجینوبااجرایخطبهعقدتوسط

حسنخدامی؛رئیسشورایشهرجشنگرفتهشد.بهگفت
مدیرمرکزمثبتزندگی۵۳۷۱،جمعافرادمددجوییکه
ازامروززندگیمشترکخویشراآغازکردهاند،۲۴زوج
بودهکهبهجهترعایتپروتکلهایبهداشتی۱۲زوجبه

نمایندگیازسایریندراینجشنحضورداشتند.
ناشنوایان، سرود طنز، برنامه زنده، موسیقی اجرای
سخنرانیرئیسبهزیستیواهدایلوحتقدیرازسویوی
بهمرکزمثبتزندگی۵۳۷۱ازجملهسایربرنامههایجشن

مذکوربود.
صدیقهآقامبینی؛مدیرمرکزفوقدرحاشیهمراسمضمن
مجموعه و شهر شورای شهرداری، حمایتهای از تشکر
گلگهرگفت:شهردار،معاونتمالیشهرداریوشورای
مالیجهتخریدبخشی باکمک اسالمیشهرسیرجان
ازجهیزیهاین۲۴زوجموافقتکردندواکنونمنتظرطی
شدنروالاداریکارهستیم.درضمنباهمکاریمجموعه
گلگهروشخصمهندسایمانعتیقی،مهندسزیدآبادی

پورفریدونی، دکتر و
تامین از بخشی
نیز را زوجین جهیزیه
)از گلگهر مجموعه
کارت به واریز طریق
متقبل زوجین( بانکی
ایشان از باید که شد
مجموعه پرسنل و
کنم. قدردانی گلگهر
آقای جناب همچنین
حسنپور؛نمایندهشهر
نیزبههریکاززوجین

مبلغرااهداکردند.
شایانذکراستآقایانپیشبینوخواجوییبهنمایندگی
ازنمایندهشهر،آقایشسهواریبهنمایندگیازفرمانداری،
آقایان و ازشهرداری نمایندگی به معتمدیزاده مهندس

به جوانلری اعظم خانم و خدامی حسن جوان، وحید
نمایندگیازشورایاسالمیشهرسیرجانبههمراهجمعی
ازخانوادههایزوجینازجملهحاضراندراینجشنبودند.

برگزاری جشن ازدواج زوج های تحت حمایت 
مرکز مثبت زندگی 5371 در سالن مهر شهرداری

حمایت شهرداری و شورا از زوج های 
جوان مددجو و پیوند ماندگار در مهر

 آگهی جذب نیروی نگهبان و راننده پایه یک
 در شرکت فرآوری مس درخشان تخت گنبد

شركت فرآوری مس درخشان تخت گنبد سيرجان از افراد مشروحه ذيل  طبق شرايط اعالم 
شده در جدول جهت همكاری دعوت به عمل می آورد. 

شرايط مورد نظر شركتشغل
گواهينامه پايه يک - كارت سالمت - كارت هوشمندراننده تريلی

نگهبان
       مدرك تحصيلی: ديپلم و باالتر - قد: حداقل 180 سانتی متر
       مدرك ورزشی: هنرهای رزمی - قد: حداقل 180 سانتی متر 

       مهارت های فردی: سالم، تنومند، ورزيده، منظم و متعهد

متقاضيان هر چه سريعتر با شماره تلفن های: 4739 634 0913 - 9435 245 0913 
تماس حاصل نمايند )ظرفيت محدود است(
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مجتمع صنایع الستیک سیرجان در نظر دارد؛ 50 تُن مفتول  پتنت شده درجه 2 را از 
طريق مزايده به فروش برساند.

لذا متقاضيان شركت در مزايده می توانند  جهت بازديد و دريافت اسناد مزايده به 

آدرس: سيرجان- بلوار شهيد عباسپور، شهرك صنعتی شماره يک، خيابان اشتغال، 

مجتمع صنايع الستيک سيرجان مراجعه نموده و يا جهت كسب اطالعات بيشتر با 

شماره تلفن های : 7175  797  0917 و42300022  )034( تماس حاصل نمايند.

مجتمع صنایع الستیک سیرجان



شماره 671
3 آذر 1400 اطالع رسانی 
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شرکتگهرزمیندرراستایمسوولیتهایاجتماعیخود
درشهرستانسیرجان،۲مدرسهدبستان۱۲کالسهباسرمایه

گذاری۴۰میلیاردریالاحداثخواهدکرد.
بهگزارشروابطعمومیواموربینالمللشرکتسنگآهن
گهرزمین،امروزصبحعملیاتاحداثمدرسه۱۲کالسهدر
بلواروالیتبامساحت۱۳۱۰مترمربعوسرمایهگذاری۲۰

میلیاردتوسطاینشرکتآغازشد.
مسوولیت پذیری گهرزمین در قبال مردم سیرجان

معاون و مدیره هیات عضو پور؛ خضری محمدرضا دکتر
توسعهمدیریتوسرمایهانسانیگهرزمینباتاکیدبرانجام
هیات گفت: شرکت این سوی از اجتماعی های مسوولیت
اعتقاد اصل این به گهرزمین شرکت مدیرعامل و مدیره
دارندکهبایدنسبتبهایفایمسوولیتهایاجتماعیخود
درسطحشهرستانسیرجانپیگیرباشیمودراینرابطهدر
بحثهایدرمانیوفرهنگینیزاقداماتیصورتگرفتهاست.
درموضوعاتآموزشینیزبرنامههاییدردستورکاراستتا
اینشرکتبتواندمسوولیتهایاجتماعیخودرابهبهترین
نحواجراکندودراینراستاساخت۲مدرسه۱۲کالسهرا

دردستورکارقراردادهاست.امروزعملیاتاجرایییکیاز
اینمدارسآغازشدهوامیداستبامساعدتهیاتمدیره
ومدیرعاملمحترماقداماتدیگریدرحوزهآموزشیداشته

باشیم.
ویخاطرنشانکرد:شرکتگهرزمینوظیفهخودمیداند
کهمسوولیتخودرادربرابرمردمفهیموارزشمندسیرجان

ایفانماید.
شاهد اقدامات بسیار خوبی از سوی گهرزمین هستیم

به اشاره با سیرجان شهرستان فرماندار بهاالدینی، سهراب
اقداماتشرکتگهرزمیندراینشهرستانگفت:بارویکرد
فعلیمجموعهگهرزمین،شاهداقداماتبسیارخوبیازسوی
اینشرکتدرسطحشهرستانهستیم.اینشرکتدرحوزه
احداثجادههایروستاییوفعالیتهایفرهنگیهمچون
تجلیلازمولفینوکتابدارانشهرستاننیزورودپیداکرده

است.
ویافزود:یکیازمشکالتشهرستانسیرجانکمبودفضای
آموزشیاستوطیصحبتهاییکهبامدیراناینمجموعه
صورتگرفت،مقررشدچندینمدرسهدرشهرستانسیرجان

توسطگهرزمیناحداثشود.امروزشاهدآغازعملیاتاحداث
یکیازاینمدارسدربلواروالیتهستیم.امیدواریمباتوجه
اینمجموعهکهمنشاخدماتبسیاریدرسطح بهدیدگاه
کشور،استانوبخصوصجنوباستانبوده،بتوانیمدرحوزه
مسوولیتهایاجتماعیازظرفیتهایاینشرکتدرراستای
رفعمشکالتدرشهرستانسیرجانبهویژهدربحثآموزشی

وفضایآموزشیاستفادهکنیم.
باهمراهی گهرزمین، مشکل فضای آموزشی سیرجان رفع   

می شود
اکبرمحیاپور؛رئیسآموزشوپرورششهرستانسیرجان
کرد: بیان گهرزمین شرکت آموزشی اقدامات از قدردانی با
این توسط سیرجان آباده منطقه در مدرسه یک تاکنون
شرکتساختهشدهاستکهدانشآموزاناینمنطقهازاین
مدرسهاستفادهمیکنند.همچنینتاکنونبازسازییکسری
مدارستوسطاینشرکتراداشتیمودرحالحاضرساخت
۲مدرسه۱۲کالسهتوسطگهرزمیندردستورکارقراردارد.
خوشبختانهباهمتوهمراهیشرکتگهرزمینمشکلفضای

آموزشیدرسیرجانازجملهبلواروالیترفعخواهدشد.

در راستای مسوولیت های اجتماعی؛

گهرزمین در توسعه آموزشی سیرجان عزم جدی دارد

بهگزارشروابطعمومیواموربینالمللشرکتسنگآهن
گهرزمیناینمراسمصبحروزشنبه۲۹آبانماهدرسالن
امامجمعهشهرستان،فرماندار دارالقرآنسیرجانباحضور
ویژه،مدیرکلامورکتابخانهاستان،ریاستادارهفرهنگو
ارشاداسالمیسیرجان،رییسدفترنمایندهسیرجان،معاون
توسعهمدیریتوسرمایهانسانیگهرزمین،معاونبهرهبرداری
گهرزمین،جمعیازفرماندهاننظامیوانتظامیوهمچنین

جمعکثیریازمولفانسیرجانیبرگزارشد.
درآغازمراسمدکترمحمدرضاخضریپورمعاونتوسعه
مدیریتوسرمایهانسانیشرکتگهرزمینبهعنوانمیزبان
اینمراسمضمنخیرمقدمبهمدعوینگفت:نیازجامعهبه
کتابخوانیدرتمامیدورانهااحساسمیشودوامروزوظیفه
ماترویجفرهنگکتابخوانیدرسطحجامعهوحمایتازاین

قشرفرهیختهاست.
درادامهاینمراسمحجتاالسالموالمسلمینسیدمحمود
دومین عنوان به شهرستان معظم جمعه امام حسینی
قابل حرکت شاهد امروز نمود: بیان مراسم این سخنران
تقدیریازسویشرکتسنگآهنگهرزمینبودیمکهبرای
نویسندگانومولفانشهرمانارزشقائلشدهوآیینتجلیل

ازاینعزیزانوهمچنینکتابدارانمحترمرابرگزارکردند.
سپسسهراببهاالدینیفرماندارویژهسیرجاندرسخنانی
ازاقدامارزندهشرکتگهرزمینتشکرکردهورویکردمدیران
اینشرکتوتوجهبهفرهنگراشایستهتقدیروتجلیل
دانست.اودرادامهگفت:زیربنایهمهادیانالهیبرمبنای
کتاببودهاستوزیبندهاستکههدفمااینباشدکهزمینه
نشرکتابوفرهنگکتابخوانیرادرجامعهگسترشدهیم.

ویهمچنینازشرکتگهرزمینومدیرکلامورکتابخانه
اتوبوس تدارکیکدستگاه با کرد؛ استاندرخواست های
به را مهربان یار این ارزشمند، و نفیس کتابهای حامل
مناطقعشایریوروستاییشهرستانبفرستندتااینعزیزان

نیزازایننعمتبیبهرهنمانند.
استانسخنران های کتابخانه امور کل مدیر وفایی احمد

پایانیاینآیینتجلیلبود.
آهن مدیرعاملشرکتسنگ فالح مهندس از آغاز در او
گهرزمینبهجهتبرگزاریاینآیینتجلیلوتکریمقدردانی
کردهوادامهداد:امروزمابایدعالوهبرنویسندگانومولفان
باشیم. نیز کتابداران قدردان شهرمان فرهیخته و شایسته
افرادیکهدرترویجونشرآثارفاخرمولفاناهتمامورزیدهو

ازدیربازتاکنوننقشانکارناپذیریدراینمسیرداشتهاند.
ازنویسندگانشهرفرهنگ اینمراسمتقدیر حسنختام

ورسانهازجمله؛سیدمحمودحسینی)امامجمعهمحترم(،
مرجان محسنی، مؤید مهری آزادیخواه، استادمحمدعلی

عالیشاهی،مجتبیشولافشارزاده،محسنپورمختار،محمد
علیرکنی،وکتابدارانمحترموپرتالشبود

برای اولین بار و به همت شرکت سنگ آهن گهر زمین برگزار شد:

آیین تجلیل از مولفان و کتابداران برتر شهرستان سیرجان

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

0913 278 3052/0913 145 2643
5036 230 0919 خدائی



ویترین آخر

علی نظری سردبیر روزنامه مستقل -اخیرامقامرهبری
درخصوصمهاجرتنخبگانبهکشورهایبیگانهتصریحکردهاند:
"هرکسکهنخبگانکشورراتشویقبهخروجازکشورواقامت

درکشورهایدیگرنماید،مرتکبخیانتشدهاست."
حالکهمقامرهبریبهپدیدهمهاجرتنخبگانورودکرده
است،بایستیدربارهبرخیازعواملفرارمغزهابهکشورهایدیگر
جهانسخنبگوییم.اولیندلیلخروجسیلآساینخبگاندر
هرسالکهحدود۳۸۰۰۰نفرتحصیلکردهنخبهدردورههای
کارشناسیارشدودکترامیباشد،قطعاعدمامیدبهچشمانداز
دنیا ینگه روانه را ما ممتاز کهجوانان است آینده در روشن
میکند.امیدبهآیندهیروشن،پارامتریاستکهبایدحاکمیت
دراینمقولهمسئولیتبپذیردوباطراحیتوسعهپایداردرکشور
افقروشنیرابویژهبرایجواناناینمرزوبومرقمزند.دومین
دلیلفرارنخبگانازکشوردایرهگردشمدیراندرایراناست
کهازیکمجموعهمحدودچندهزارنفریتجاوزنمیکندو
هرگزنوبتمدیریتبهیکنخبهیبدونرابطهوپارتینخواهد
رسید.ایندایرهاخیراباوسیعترشدنبهدامادساالریرسیدهو
دامنهیبزرگیازاقوامسببیونسبیمدیراننسلاولانقالب
رادربرگرفتهاست.براییکنخبهیبیپناهوبدونثروتو
پارتیبهترینمسیر،خروجازکشوروآزمودنبختخویشدر
کشورهاییاستکهمهاجرپذیرهستندوفرصتهایاعتالی

شغلیرابهبهتریناستعدادهامیدهند.
دلیلدیگرمهاجرتفارغالتحصیالنایرانی،تعدادجمعیت
تحصیلکردهبیکارکشوراست.طبیعیاستجوانانتحصیلکرده
بیکاروقتیبعدازکسبمدارجفوقلیسانسودکتراناگزیربه

خانهنشینیشونددچارافسردگیمیگردند!
امنیتشغلینخبگانو ازکشورعدم دلیلدیگرمهاجرت
تحصیلکردههایداخلاست.زیرااگردرمجموعهایمشغول
شوندالعالجبصورتپیمانیشاغلمیگردندوهمینعدمامنیت
شغلیجوانانشایستهوتحصیلکردهایرانیرابهسویغربو

بویژهاروپاوآمریکامیکشاند!
نگارندهمعتقداستمخاطباصلیرهبریدرتشویقنخبگان
بهخروجازکشورمسئوالنبیکفایتیهستندکهاقتصادمضمحل
کشورارمغانمدیریتناکارآمدآنهاست!برایحفظنخبگان
ایرانیهرگزباشعاردرمانینمیتواناینمعضلبزرگراحل
کرد،بلکهبایدکشوربهسمتاصالحاتساختاریحرکتکند
تاتوسعهپایداردرکشورریلگذاریشود.درغیراینصورتما
تولیدکنندهاستعدادهایدرخشانبرایاقتصادوصنعتغربیها
خواهیمبودوسالیانهدههاهزارمغزمتفکرکشوررامفتومجانی

بهجهاناولتقدیممیکنیم.

بهگزارشتحریریه،عضوکمیسیونصنایعومعادنمجلسدرموردمخالفت
وزیرصمتباوارداتخودرو،گفت:مابهدنبالتامیننظروزیرصمتنیستیم؛
مانظروزیررامیشنویموبعدتصمیمخودرامیگیریم.جدیاظهارکرد:اگر
تبدیلبهقانونشودوزارتصمتاجازهنداردکهاجرانکند؛مجلسآبرویخود
راازسرراهپیدانکردهکهقانونتصویبکندووزیرتصمیمبگیردکهاجرانکند.

       گوناگون

مخالفت وزیر صمت با واردات خودرو  اهمیت ندارد

منابع بهزادی- سجاد  ایران؛  عصر 
نظام یک در اقتدار اجرای ضمانت و
می قرار سنجش مورد چگونه سیاسی
می سیاسی نظامی یک چگونه و گیرد
تواندمدعیباشدکهازاقتدارومشروعیت

کافینزدجامعهبرخورداراست؟
"ماکسوبر"جامعهشناسآلمانیسه
نوع"اقتدار"رابرایدولتهابرشمرد:

بر اقتدارکه از نوعی "اقتدارسنتی"؛
سنت به و است استوار تقدس مبنای
می افتخار آنها به افراد و دارد تکیه ها
تاکید که کاریزماتیک" "اقتدار کند؛
منحصر و العاده خارق های ویژگی بر
در و دارد جامعه آن پیشوای فرد به
نهایت"اقتدارقانونی"کهماکسوبرآن
نوع این داند. می اقتدار نوع بهترین را
اقتدارعقالنیترینشکلاقتداراستکه
ازدلجامعهبیرونمیآیدوقانوندر

آنمنبعقدرترهبرانمیشود.
اقتدار اقتدار) نوع این در
اجتماعی ضمانت هم قانونی"عقالنی(
موقعیت و امنیت هم و دارد وجود
جامعه منافع اساس بر آن در اقتصادی

تعیینمیشودونهایدئولوژیها.
می خبرها در اگر مثال عنوان به
خوانیمکهدولتدرسوریهویاعراقویا
حتیتشکیالتیکهفلسطینراادارهمی
کند؛گاهیمغایرباانتظارمسئوالنمادر
است معنی آن به کنند ایرانعملمی
به اقتدار نوعی از آنان نزد کهدولتها

نوعیدیگردرحالعبورهستند.
که اقتداری شکل سایه در کشورها

"وضعیت در را ای تازه رویکرد دارند،
جدید"برایخودبرنامهزیریمیکنند
هایشان ملت منافع کننده تامین که

باشد.
این در که سوریه دولت همین مثال
یادداشتمثالزدهشد،اگرچهبرداشت
عمومآناستکهایرانمانعفروپاشیآن
کشوروبهزیرافتادنرهبرشبوده،دیگر

حاضرنیستازایرانفوالدبخرد.
انجمن مدیره هیات عضو
گوید"  می ایران فوالد تولیدکنندگان
سوریه ساختمانی مصالح بازار در ایران
کمتر کشور این و ندارد چندانی نقش
فوالد ایران از مستقیما میشود حاضر
با را فوالد ایرانی، وصادرکنندگان بخرد
تخفیفزیادبهترکیهمیفروشندوترکیه
میکند."حتی صادر سوریه به را آن
دولتسوریهمجوزوارداتخودروایرانی
رانیزلغوکردهاست.اینتصمیمدرحالی
از که شده اتخاذ سوریه دولت ازسوی
سالهایگذشته،ایرانخودروکارخانهای
باسهسالنمجهزدراینکشوراحداث
اقتصادی و امنیتی قراردادهای کرد.
چندروزگذشتهکشوراسرائیلبابرخی
کشورهایعربیرانیزمیتوانبرهمین

مبناتحلیلکرد.
درحالیکهبسیاریدرایرانهمچنان
دنیا در ها دولت برخی کنند، می فکر
کشورهای حتی و وسوریه عراق مانند
اقماری دولت یک از ای تابع عربی،
هستندکهاگرچهرسماًمستقلاندولی
سیاسی، کنترل یا تأثیر تحت بهشدت

اقتصادی،ونظامی)بهطورکلیهژمونی(
یککشوردیگرقراردارند؛امامیبینیم
بر موارد از بسیاری در کشورها این که
می تصمیم خود کشور منافع اساس

گیرند.
علیرغم کشورها این همه حقیقت در
نداشتنشکلیازدمکراسینهادینهشده،
تالشمیکنندکهقدرتدولتمرکزی
رابراساسمنافعملتخودتقویتکنند
وبرهمیناساسبرنامهریزیمیکنند.
مهم ماموریت این به ها دولت اگر
یعنیمنافعحقیقیملتهاتوجهنکنند
بروند، پیش ایدئولوژی اساس بر تنها و
شأنومنزلتخودراازدستمیدهند
دولت یک بعنوان را آنها توان نمی و
به و شناخت )State/government(
"محمدرضاتاجیک"تحلیل قولدکتر
دولت چنین واقع در ایران، سیاسی گر
بازی یک در کوچک بازی یک " هایی
بزرگترهستند؛تنهایکبازیهستندو
نهمطرحترینومؤثرترینبازی.یکبازی

هستنددردرونبازیبزرگتر."
اگرچهانتخاباتیهمبرگزارمیشود،
نقشملتهابرایدرخدمتبودندولت
هاستودراینبازی،قدرتهاخودرا
بینیازازتامینمنافعملتهامیبینند.
دنبال به ها ملت واقعی منافع وقتی
ایدئولوژیدولتهاوحاکمیتهاتغییر
بنام"دولت/ملت" میکنددیگرچیزی
نیزنخواهیمداشت.مفهومصلحوبرابری
ناکارآمدی و وخشونت رود می بین از

جایگزینآنمیشود.

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

 تیر برق یا تیر بسکتبال!

برکناری 3 نفر از حقوق بگیران نجومی وزارت کار
معاوناموراقتصادیوزیرتعاون،کارورفاهاجتماعی،برکناریسهنفرازشرکت
هایزیرمجموعهوزارتکاررابخاطرفیشهایحقوقینجومیازمحلکارت
هدیهوسکهتوییتکرد.بهگزارشایرنا،»احمدخانینوذری«درصفحهشخصی
خودتوییتکردکه»بخشزیادیازمبالغفیشهاینجومیدرشرکتهای
زیرمجموعهوزارتکارازمحلکارتهدیهوسکهبودهاست،دراینخصوص

تاکنونسهنفربرکنارشدهاند.

زوم

منافع ملت ها؛ تنها ضامن اقتدار دولت هاست

رئیسمرکزملیپیشبینیومدیریتبحرانمخاطراتوضعهواازبارشباران
در۱۳استانوکاهشدمادرشمالکشورازپنجشنبه)۴آذرماه(خبرداد.

صادقضیاییانافزود:سهشنبه)۲آذرماه(دربرخینقاطاستانهایخراسان
شمالی،خراسانرضویوجنوبی،یزد،اصفهان،چهارمحالوبختیاری،کهگیلویه
وبویراحمد،شمالفارس،لرستان،مرکزی،همدان،قم،سمنانوچهارشنبه)۳
آذرماه(درخراسانبارشپراکنده،گاهیرعدوبرقووزشبادپیشبینیمیشود.
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ورود مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی به تهران
آژانس مدیرکل گروسی رافائل اتمی انرژی بینالمللی آژانس مدیرکل
بینالمللینبهبهمنظورگفتوگوبارئیسسازمانانرژیاتمیووزیرامور
خارجهکشورمانواردتهرانشد.بهگزارشپایگاهاطالعرسانیدولت؛مدیر
وارد ایرانی مقامات با منظورگفتگو به اتمی انرژی بینالمللی آژانس کل
فرودگاهامامخمینی)ره(تهرانشدومورداستقبالبهروزکمالوندیمعاون
اموربینالملل،حقوقیومجلسوسخنگویسازمانانرژیاتمیقرارگرفت.

چرا نخبگان از ایران 
مهاجرت می کنند؟

بارش باران در 13 استان

بادستورمستقیمرئیسجمهورسیدابراهیمرئیسیمبنیبرپیگیریوضعیت
خودروهایدپوشدهدرگمرک،پیشنویسپیشنهادیازسویگمرکایرانجهت
تصویبدرهیئتوزیران،بهوزارتاقتصادارائهشدهتادرهیئتدولتمورد
بررسیقرارگیرد.درصورتتصویب،مهلتششماههایدراختیارصاحبان
خودروهایرسوبیقرارمیگیردتاطبقضوابطتعیینشدهنسبتبهترخیص
اقدامکنند.خودروهایدپوشدهدرگمرکاتکشوریکیازدالیلتاخیرطوالنی

مدتترخیصخودرواست.

چراغ سبز پررنگ رئیسی برای واردات خودرو


