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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.
تاریخانتشارمناقصهدرسامانه:تاریخ 1400/06/17 می باشد.

مهلتزمانیدریافتاسنادمناقصهازسایت:از تاریخ انتشار مناقصه در سایت تا ساعت 18:00 روز پنج شنبـــه 
تاریخ 1400/06/25

مهلتزمانیارائهپیشنهاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز یک شنبه  تاریخ 1400/07/04
زمانبازگشاییپاکتها: ساعت 18:00 روز سه شنبه  تاریخ 1400/07/06 

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

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

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 
خرید دو دستگاه خودروی وانت بار مزدا

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات )شرحمختصر:خریددودستگاه

از طریق سامانه  را  2000005674000077 به شماره  ) بارمزدا وانت خودروی

تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

آگهیجذبسرمایـهانسانـی
شرکتفوالدسیرجانایرانیـان)سهامیخاص(

شرکت فوالد سیرجان ایرانیان )سهامی خاص( زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه )میدکو( 

به منظور تکمیل نیروی انسانی مورد نیاز جهت خدمت در مجتمع معادن، کنسانتره و گندله سازی سیرجان ) کیلومتر 50 جاده 

سیرجان- شیراز( از بین واجدینشرایطمرددرمقاطعتحصیلیدیپلم،کاردانیوکارشناسیاز طریق برگزاری آزمون کتبی )عمومی 

و تخصصی(، معاینات طب صنعتی ) جهت سنجش سالمت، توانایی جسمی و ویژگی های روانشناختی( و کسب نمره حد نصاب الزم، به 

صورت قرارداد موقت طبق قوانین کار و تامین اجتماعی اقدام به جذب نیرو می نماید.

متقاضیان مقطع کارشناســی می بایست بومــــی استــــان کرمـــان و مقاطع کاردانـــی و دیپلـــم، بومی شهرستان سیرجـــان باشند.

توضیح: شرکت کنندگان مقطع کارشناسی بومی شهرستان سیرجان در شرایط یکسان دارای اولویت می باشند.

الزم به ذکر است کلیه مراحل آزمون تا مرحله معرفی به شرکت فوالد سیرجان ایرانیان، توسط مرکز آزمون های تخصصی دانشگاه 

صنعتی شریف )کارآزمون( انجام می پذیرد.

داوطلبان واجد شرایط می توانند برای ثبت نام به پایگاه اینترنتی: www.karazmoon.comمراجعه نموده و پس از مطالعه دقیق 

آگهی و شرایط مندرج در آن، ازتاریخچهارشنبه1400/06/17تــاپایانروزشنبه1400/06/27 نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

آگهیتجدیدمناقصهعمومیاحداثفازدومنهالستانواقعدرمنطقهگلگهر
پیرو آگهی مناقصه عمومی پروژه احداث فاز دوم نهالستان واقع در منطقه گل گهر به استحضار می رساند آخرین 
زمان ارائه پاکت ها و پیشنهادات مورخ ۱400/۷/۳ ساعت ۱۳:۳0 می باشد لذا از شرکت های پیمانکاری ذیصالح 
دارای رتبه 4 گلخانه دعوت به عمل می آید جهت اخذ اسناد مناقصه از تاریخ ۱400/۶/2۳ به سایت این شرکت به 

آدرس www.ggz.ir مراجعه نمایند.
1_شرکت در قبول یا رد پیشنهادات مختار است.

2_سپرده شرکت در مناقصه: 14،۸10،110،5۸۹ریال
۳_هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. 

4_تاریخ بازدید از پروژه:1400/6/۳1
5_کلیه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذکر گردیده است.

6_محل تحویل اسناد، پیشنهادات: سیرجان کیلومتر 50 جاده محور سیرجان_شیراز، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر ساختمان های 
هلدینگ مستقر بر تپه، بلوك 5 )شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر(

7_تلفن جهت هر نوع هماهنگی:0۹1۳1420642آقای بلوردی )به غیر از ایام تعطیل(

مدیریتامورحقوقیوقراردادها

آگهيمناقصـــهعمومــي
شمــاره1400/۳۸/ع

شرکت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد »خدماتطراحيومهندسیپایهوتفصیلی
)BasicوDetailed(،تهیهاسنادمناقصهومداركفنيمربوطهجهتاجرايپروژهاحداثپایلوتپلنت
فرآوريوگندلهسازی«مجتمع خود را از طریق برگزاري مناقصه عمومي به شرکت مهندسین مشاور 
واجد شرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الکترونیکي 

WWW.GEG.IRمراجعه و اسناد مذکور را از بخش مناقصه و مزایده دانلود نمایند. 
مهلت تحویل پاکات ساعت 9 الي ۱4 روز چهارشنبه مــورخ ۱400/۷/28 در محــل دفترکمیسیون 
معـامالت مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. ضمناً بازدید از محل اجراي موضوع مناقصه 
روز سه شنبه مورخ ۱400/۶/۳0 مقرر شده است و الزامی می باشد. شرکت معدني و صنعتي گل 
گهر در رد یا قبول هر یك از پیشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد.

کمیسیونمعامالتشرکتمعدنيوصنعتيگلگهر
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سخِن همشهریان: انعکاس
سالم به همشهریان و خسته نباشید  خدمت سخن تازه 

این وضعیت ورودی پمپ گاز پشت میدان میوه تره بار جدیدی جنب پایانه مسافربری هست. نبود 
مخزن زباله در اینجا باعث شده که آشغال ها همین جور کنار خیابان رها شوند و البته یکی دوتا ماشین 
هم دیدم که آشغال های داخل خودرو را اینجا تخلیه کردن که بسیار کار زشتی است.  لطفا به گوش 
 مسئوالن برسونید تا فکری به حال نظافت اینجا بکنن و البته مخزنی برای این نقطه تعبیه کنن

#انتقادحق مردم است # پاسخگویی وظیفه مسئوالن

سخِن همشهریان: 
سالم و عرض ادب و احترام خدمت عوامل پیج خوب و مردمی 

سخن تازه
 لطفا اگه امکان داره پیگیری بفرمائید ما اهالی انتهای بلوار سید 
احمد خمینی ۳ روز برق نداریم متاسفانه کابل های برق به سرقت 

رفته کسی هم جوابگو نیست.
#انتقادحق مردم است # پاسخگویی وظیفه مسئوالن  

یک  سال است که دانش آموزان مدرسه را ندیده اند، صبح 
زود بیدار نشده  و به صورت حضوری امتحان     نداده اند.

آموزش  آسایش  دانش آموزان  تا  است  کافی  این ها  همه 
مجازی را به آموزش حضوری ترجیح دهند.  حاال با زمزمه هایی 
مبنی بر گشایش مدرسه ها چالش بزرگی پیش روی والدین 
از  را  مجازی  آموزش  آزادی های  می توان  دارد.  چطور  قرار 

دانش آموز گرفت و او را راهی مدرسه کرد؟
 ساجده َودودی، روانشناس کودک به این سؤال والدین پاسخ 

می دهد. 
 بر خالف آنچه که ما فکر می کنیم،  بچه ها دلشان برای 
مدرسه رفتن و بازی با هم سن و ساالنشان تنگ شده است . 
شاید زمانی تعطیلی های چند روزه آنها را خوشحال می کرد 
دانش  بیشتر  درمنزل  تنهایی   و  حوصله  سررفتن  اما  حاال 
آموزان  را آزار می دهد و تعداد زیادی ازآنها خواهان بازگشت 
به مدارس اند. از طرفی والدین هم دیگر نمی توانند بیش از 
این بچه ها را مدیریت کنند. تجربه نیزنشان داد که کیفیت 
آموزش حضوری با آموزش مجازی که با کمک معلم و والدین 

در منزل انجام می شود اصال قابل مقایسه نیست. 
زمان  تا  امروز  از  که  است  این  والدین  به  من  توصیه   پس 
حضوری شدن مدارس، تغییر قوانین  را کم کم به زندگی بچه 

ها اضافه کنیم. مانند ساعت خواب و بیدار شدن. 
 کالسهای مجازی را کامال جدی بگیریم و حتما از فرزندمان 
بخواهیم که  به موقع از خواب برخواسته، صبحانه میل کرده 
در کالس  اعالم شده  دقیقا سر ساعت  و  رسمی  لباس  با  و 
مدارس  بازگشایی  امکان  لحظه  هر  زیرا  مجازی حاضر شود 
آن  و  شود  می  بینی  پیش  حضوری  کالسهای  برگزاری  و 
وقت تغییر ناگهانی می تواند برای دانش آموز و والدین آزار 
دهنده و مشکل آفرین باشد.  والدین به جای گوشزد کردن 
نکات منفی مانند ترس از کرونا و یا تغییر ناگهانی و ندیدن 
کارتون ومحرومیت ازخواب صبحگاهی به موارد مثبتی مانند 
یاد گیری بهتر درآموزش حضوری، یدیدار با همکالسی ها، 
لذت زنگ های ورزش و تفریح و... پرداخته و این نکات را به 

فرزندشان یادآوری کنند. 
 البته از همه اینها مهمتر وظیفه خطیر را مسئوالن کشورمان 
بر عهده دارند که همانا تهیه واکسن مناسب و به تعداد کافی 
با واکسینه  آموزان است که همانطوری معلمان  برای دانش 
از ویروس کرونا راحت شد، والدین و دانش  شدن خیالشان 
با خیالی آسوده بر سر کالس های درس حاضر  نیز  آموزان 

شوند.

       اخبار

هشدار های پلیس در پیشگیری از سرقت موتورسیکلت
سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان سیرجان با اشاره به نقش شهروندان در پیشگیری از وقوع جرایم بویژه سرقت 
موتورسیکلت گفت: راکبان موتورسیکلت حتما وسیله نقلیه خود را با قفل و زنجیر مناسب در پارکینگ های مخصوص پارک 
و از رها کردن آن در کنار خیابان خودداری کنند. سرهنگ منصور رمضان نژاد اظهار داشت: راکبان موتورسیکلت از متوقف 
کردن وسیله نقلیه خود در اماکن عمومی حاشیه خیابان ها و مقابل منازل خودداری و در شرایط اضطراری آن را به افراد 
مطمئن بسپارند و یا وسیله نقلیه را در شعاع دید خود قرار دهند. سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان سیرجان تاکید 
کرد: مالکان موتورسیکلت در زمان پارک آن در حیاط یا پارکینگ منزل نیز آن را به شیئی محکم و ثابت قفل و زنجیر کنند 
و از پارک کردن آن در محیط های خلوت و تاریک و یا در یک نقطه به مدت طوالنی که زمینه را برای ارتکاب عمل مجرمانه 
از طریق باز کردن قفل ها،بریدن زنجیر و خنثی کردن سایر تجهیزات ایمنی فراهم می کند، خودداری شود. سرهنگ منصور 
رمضان نژاد تصریح کرد: شهروندان به هیچ وجه موتور های قولنامه و فاقد پالک را خریداری نکنند و در هنگام خرید شماره 

موتور و شاسی آن با سند مالکیت را مطابقت داده و از مخدوش نبودن اسناد اطمینان حاصل کنند.

چالش های انتقال از آموزش مجازی
 به آموزش حضوری

کشف کابل برق سرقتی در سیرجان
 سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان سیرجان از کشف ۱۰۰ متر کابل برق سرقتی خبر داد. وی گفت: ماموران پلیس 
آگاهی در اجرای طرح مبارزه با سارقان کابل و تجهیزات برق رسانی در حین فروش سیم برق توسط یک سارق در یک 
کارگاه ضایعاتی نامبرده دستگیر شد. وی تصریح کرد: در بازرسی از داخل خودرو سارق و کارگاه ضایعاتی ۱۰۰ متر کابل 
برق سرقتی را کشف کردند،که در این خصوص یک نفر متهم دستگیر و جهت بررسی بیشتر به پلیس آگاهی انتقال داده 
شد. سرهنگ رمضان نژاد در پایان خاطرنشان ساخت : متهم دستگیر شده پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی 
تحویل مرجع قضایی و از شهروندان خواست هرگونه موارد مشکوک به سرقت سیم برق را سریعا به پلیس ۱۱۰ گزارش 

دهند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان 
گفت:  سیرجان  زندان  از  بازدید  در 
جرائم  و  سرقت  مخدر،  مواد  جرائم 
علیه اشخاص، بیشترین فراوانی را در 
 بین مددجویان زندان سیرجان دارد.

در  شنبه  سه  امروز  موحد   یداهلل 
زندان شهرستان سیرجان  از  بازدید 
از کل مددجویان  افزود: ۹.۲ درصد 
ورودی به زندان های استان کرمان 
وارد زندان سیرجان شده اند که این 
سال  مشابه  مدت  به  نسبت  تعداد 
 قبل ۶.۷ درصد کاهش داشته است.

حاضر  حال  در  کرد:  تصریح   موحد 
زندان  مددجویان  از  درصد   ۹۵.۶
 سیرجان مرد و ۴.۴ درصد هستند.

مواد  جرائم  سرقت،  گفت:   وی 
اشخاص  علیه  جرائم  و  مخدر 
مددجویان  به  ورود  علت  بیشترین 
است. بوده  سیرجان  زندان   به 

 موحد افزود: کاهش جمعیت کیفری 
مورد  سیاست های  از  یکی  زندان ها 
می رود  شمار  به  قضاییه  قوه  تاکید 
کارهای  و  ساز  راستا  این  در  که 
است. شده  تدوین  نیز   قانونی 

که  مطلب  این  به  اشاره  با   وی 
زندان  مددجویان  از  درصد   ۶۵.۲

داد:  ادامه  هستند،  متاهل  سیرجان 
زندان  مددجویان  از  درصد   ۴۹.۳
 ۵۰.۷ و  سابقه  بدون  سیرجان 
 درصد دارای سابقه کیفری هستند.

استان  دادگستری  کل   رئیس 
نظارت  های  هیات  گفت:  کرمان 
وضعیت  شهروندی  حقوق  بر 
به  را  کرمان  استان  زندان های 
می کنند. بررسی  مستمر   صورت 

استان  کرد:  خاطرنشان   موحد 
دادرسی  برگزاری  زمینه  در  کرمان 
زندان  مددجویان  ویژه  الکترونیک 
الزم  زیرساخت های  ایجاد  نیز  و  ها 
خانواده  الکترونیک  مالقات  برای 
از استان های  با مددجویان  زندانیان 
 برتر و پیشگام کشور به شمار می رود.

زندان  کیفری  جمعیت  رشد   وی 
افزود:  و  دانست  کننده  نگران  را  ها 
راهکاری  قضایی،  تدابیر  با  باید 
کرد. پیدا  مشکل  این  حل   برای 

 رئیس کل دادگستری استان کرمان 
امروز به منظور نظارت بر رعایت حقوق 
شهروندی مددجویان زندان ها و نیز 
درخواست های  و  مشکالت  استماع 
 آن ها از زندان سیرجان بازدید کرد.

 در ادامه بازدید رئیس کل دادگستری 
سیرجان،  زندان  از  کرمان  استان 
دیدار چهره به چهره وی و تعدادی 
از معاونین دادگستری با مددجویان 
قضایی  دستورات  و  انجام  ها  زندان 
صادر  آنها  مشکالت  حل  برای  الزم 

شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: 
درخصوص  را  اجرایی  برنامه های 
تامین مسکن  و  تولید  قانون جهش 
میلیون  یک  ساالنه  ساخت  هدف  و 
اولین  در  که  کرده ایم  تهیه  واحد 
جلسه شورای عالی مسکن به ریاست 
دستگاههای  و  جمهوری  محترم 

ذی ربط ارایه می کنیم.
کرد:  اظهار  محمودزاده   محمود 
بالغ بر ۵۳۴ هزار واحد مسکن ملی 
در حال احداث داریم و ۴۰ هزار واحد 

پروژه های  است.  شده  بهره برداری 
افتتاح شده بعضا بدون اتکا به منابع 
رفت.  پیش  ملی  اقدام  طرح  مصوب 
واحد   ۲۰۰۰ حدود  مثال  طور  به 
توسط یک تعاونی در شهر سیرجان 
ساخته شد که از دولت زمین گرفتند 
دریافت  تسهیالت  اوراق،  خرید  با  و 

کردند.
وی افزود: بخش دیگر، پروژه هایی 
است که در بافت فرسوه احداث شده 
که تسهیالت ۹ درصدی این مناطق 

از  منابع  مابقی  و  کردند  استفاده  را 
بخش  این  تامین شد.  مالکان  سوی 
مسکن  بانک  با  جداگانه ای  سرفصل 
از  واحد  هزار   ۴۰ حدود  که  دارد 
معرفی  بازآفرینی  شرکت  طریق 
شدند و برای ۲۰ هزار واحد تسهیالت 
پرداخت شده است. مدل سوم کسانی 
بدون  و  گرفتند  زمین  که  هستند 
گروهها  این  ساختند.  وام  دریافت 
جلوتر از دیگر پروژه ها هستند و در 

مرحله بهره برداری قرار دارند.

بازدید رییس کل دادگستری استان از زندان سیرجان  

آغاز برنامه ساخت یک میلیون مسکن از 2 هفته آینده 

فروش،نصب،سرویـس،شــارژگـــازو

نقد و اقساطلولـهکشیزیرکار

کولرهای گـازی اسپلیت
خیابانوحید-روبرویفروشگاهافقکوروش

فروشگاه اسپلیت صالحی
42۳۳۸7۸۸ -0 ۹ 16445۸۳۳5 

جناب آاقی مهندس 

محمدعلی شاهبداغی 

رکمان                استان  تولید  تعاونی  اهی  رشکت  اتحادهی 

مااهن سیماب  آوران  ایپم  رشکت  

در غم از دست دادن عزیزان به سوگ نشستن 
صبری میخواهد عظیم ...

ضایعهدرگذشتفرزندعزیزتان
را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و ازخداوند 

نوگل  آن  برای  و  جزیل  اجری  و  عظیم  صبری  شما  برای  منان 

پرپرشده رحمت واسعه الهی را مسئلت می نماییم.

جناب آاقی مهندس 

محمدعلی شاهبداغی 

نیکویی محسن 

تحمل سوگ فقـــدان فرزنــــد
صبری الهی می طلبد...

ضایعهتلخدرگذشتفرزندعزیزتان
را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده ،  ازدرگاه ایزد 

متعال برای  آن عزیز از دست رفته، رحمت واسعه الهی و برای 

شما صبر و شکیبایی مسئلت  دارم.

رسکار  خانم 

معصوهم احمد پور 

اتزه سخن  انهم  هفته 

مرگ یاران همه سخت است ولی 
ماتمی سخت تر از مرگ پدر نیست که نیست

درگذشتاسفناكپدرگرانقدرتان
نموده  عرض  تسلیت  محترم  خانواده  و  عالی  سرکار  خدمت  را 

ازدرگاه احدیت برای  آن فقیِدِ سعید، رحمت الهی و برای شما 

صبر و اجر مسئلت  داریم.

جناب  آاقی 

رسول اقسمی 

رفوزنده خانواده 

نبودن هایـی هست که هیچ 
بودنیجبرانشان نمی کند، مثل فقدان مادر

ضایعهدرگذشتوالدهگرانقدرتان
را حضور جنابعالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده ،  ازدرگاه 

ایزد منان  برای  آن  مرحومه  مغفوره ، علو درجات  و برای عموم 

بازماندگان  صبر مسئلت  داریم.

باند احتکار و توزیع داروی قاچاق در کرمان منهدم شد
سردار عبدالرضا ناظری گفت: باند توزیع دارو در بازار سیاه و داروی قاچاق در استان کرمان شناسایی و منهدم شد، از این 

باند ۳۲۵ قلم داروی احتکار شده به ارزش ۳۰ میلیارد ریال کشف و ضبط شد.
ناظری تشریح کرد: این طرح که برای شناسایی باندهای توزیع دارو خارج از عرف داروخانه )بازار سیاه( و خرید و فروش 

داروی قاچاق در استان است با کمک دانشگاه علوم پزشکی و نیروی انتظامی همچنان در حال اجراست.
وی افزود: با بازرسی، شناسایی و کشف یک خانه قدیمی توسط پلیس اطالعات و امنیت عمومی کرمان که محل انبار 

داروهای قاچاق و احتکار شده بود ۲ نفر در رابطه با این موضوع دستگیر و تحویل مقامات قضائی داده شد.
فرمانده انتظامی استان کرمان در رابطه با اقالم دارویی کشف شده تصریح کرد: در این انبار ۳۲۵ قلم دارو که شامل ۴ 
هزار و ۲۵۰ عدد دارو مربوط به بیماران سرطانی، کرونایی و غیره می باشند به ارزش تقریبی ۳۰ میلیارد ریال وجود داشت.

ناظری افزود: شرایط محلی که این داروها در آنجا نگهداری می شد استاندارهای الزم را نداشت و در یخچال های معمولی 
از آنها نگهداری می کردند و دیگر شرایط بهداشتی و انبارداری را نیز نداشت. وی همچنین بیان کرد: برخی از داروها مواد 
مخدر بودند و در بعضی از شیشه ها موادی شبیه متادون نگهداری می شد که برای بررسی بیشتر و اینکه از چه ترکیبی 
ساخته شده اند به آزمایشگاه ارسال شده است. فرمانده انتظامی استان کرمان گفت: این پرونده به چند دلیل هنوز در حال 
بررسی است. داروخانه ها هم باید لیست داروهای خود را ثبت کنند و هم انبار آنها باید دارای ضوابط خاص خودش باشد و 
همچنین نحوه توزیع دارو نیز اهمیت زیادی دارد که در این پرونده عالوه بر احتکار و داروی قاچاق، این موارد نیز رعایت 
نشده بود. وی تاکید کرد: دارو مرتبط با جان انسان ها است به همین علت نیروی انتظامی تمام تالش خود را برای شناسایی 
افرادی که در این شرایط سخت کرونایی، برای جان مردم هیچ ارزشی قائل نیستند، به کار می گیرد و با آنها سختگیرانه 

برخورد خواهد کرد.



شماره 662
24شهریور1400 میراث
۳ مهر:  معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان از مرمت ۲۰ 

نقش فرش نفیس تاریخی در کرمان خبر داد. مجتبی شفیعی اظهار کرد: این نقش فرش ها که قدمت آنها به 
دوره صفویه تا پهلوی بر می گردد طی دو ماه مرمت شد.وی افزود: نقش فرش های مذکور در گذر زمان دچار 
آسیب های زیادی شده بودند که خوشبختانه با همکاری یک تیم مرمتی به طور کامل مرمت شدند و به زودی 
در معرض دید عالقمندان قرار خواهند گرفت. استان کرمان در حوزه فرش و دستبافته ها دارای قدمت باالیی 

است و بدون شک اسناد تاریخی زیادی در این زمینه موجود است که نیاز به مرمت و حفاظت دارند.

20 نقش فرش 
تاریخی در کرمان 

مرمت شد

 کرمان در سند آمایش به مثلث گردشگری اضافه شد 
فردای کرمان : معاون برنامه ریزی، نظارت و آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: »در گذشته، مثلث طالیی اصفهان، شیراز 
و یزد در محورهای گردشگری کشور تعریف شده بود، امسال کرمان را در سند آمایش ملی سرزمین به آن اضافه کردیم«. وکیلی افزود: »سند 
آمایش سرزمینی استان کرمان نیز باید همگام با این سیاست گردشگری ملی تطبیق یابد«.  سعید وکیلی در نخستین نشست هماهنگی منطقه ۸ 
آمایش کشور )استان های کرمان، یزد، سیستان و بلوچستان و هرمزگان( در شهر کرمان، با اشاره به ظرفیت های گردشگری و معدنی استان کرمان 
اظهار کرد: »امسال به لحاظ آمایش سرزمین، سالی خاص محسوب می شود زیرا کشور برای اولین سال از سند ملی و آمایش سرزمینی برخوردار 
است؛ در آستانه ی تهیه ی برنامه هفتم توسعه، جابه جایی دولت و استقرار دولت جدید هستیم و همچنین برای بودجه ۱۴۰۱ باید خود را مجهز 

کنیم لذا اسناد آمایش سرزمین باید جای خود را در کشور و استان ها پیدا کند«.

خبــر

نبی اهلل جعفری زاده رییس اداره میراث فرهنگی سیرجان امیدوار است. امید به 
همیاری مردم و شرکت های معدنی برای رسیدگی به آثاری که از گذشتگان مان 
به ارث رسیده و باید در حفظ و نگهداری شان بکوشیم. آثاری که گویای فرهنگ 
و تمدن و معماری ویژه ی بومی این منطقه در گذشته دارد و حفظ شان به جز 

جنبه ی حفاظت از تاریخ، به معنای زنده نگه داشتن یک هویت فرهنگی ست. 
با جعفری در اداره میراث دیدار و گفت وگو کردیم. اداره ای در خیابان گلیم و در 
همسایگی موزه ی گلیم. موزه ای که شهرداری ساخته و درش را بسته و حتا کف 

محوطه ی اطرافش را خاکی رها کرده و رفته است!
فرهنگی  میراث  متوجه  انتقادها  سری  یک  گذشته  ماه  چند  در   
سیرجان شد. مثل ماجرای تعرض به حریم سرو امامزاده احمد)ع( یا 

تخریب سردر مسجد تاریخی بازار.
این ها زیر مجموعه اوقاف هستند.  مسجد که اصال ثبت میراث نبود. به تازگی 
ثبت شده. ثبت میراث هستند اما اوقاف باید هزینه کند. ما نقش نظارتی داریم 
دادیم.  انجام  را  اعظم  کارهای مسجد  اداری  روز  در سه  اصولی.  مرمت  برای 
عکس های قدیمی اش را بررسی کردیم. نقشه هایش آماده شده و االن با چهارصد 
میلیونی که گل گهر در راستای مسوولیت فرهنگی اش داده، طبق طرح میراث 
دارد مرمت می شود. سرو امامزاده احمد هم ثبت است اما باز اوقاف بدون گرفتن 
نظر کارشناسی میراث، فعالیت کرده. ما از ابتدای شروع کارشان مخالفت کردیم. 
بالفاصله نامه زدیم کرمان. معاونت میراث هم مخالفت کرد. صورت جلسه شد. 
اما بعد باز به کار ساخت و ساز ادامه دادند! به هرحال مالک ما نبودیم. متولی اش 

اوقاف است.
 در حوزه ای که فقط پای میراث هم وسط است، باز در توجیه فعالیت 

نداشتن، از کمبود بودجه صحبت می شود.
هر وقت بودجه ای رسیده فعالیت کرده ایم. مثل مرمت سقف بازار و مرمت بادگیر 
چپقی که اتاقک هایی هم زیرش کشف شدند. در قلعه سنگ و خانه حسین خان 
در بلورد هزینه شد. بودجه میراث فرهنگی در دوران فرماندار اسبق یک میلیارد و 
دویست میلیون بود، در زمان ما اعتبارات دولتی صفر شد. هیچ اعتباری نداشتیم.  

دست مان خالی ست. 
 جذب کمک مالی شرکت های معدنی در راستای مسوولیت اجتماعی 

را هم که دارید.
شرکت های صنعتی معدنی در راستای مسوولیت اجتماعی بودجه هایی در اختیار 
میراث فرهنگی می گذارند که آن اعتبارات دارد کار می شود.  در بادگیر چپقی 

دوباره یک سری کار شد و اعتبار صد میلیونی گذاشتیم در جاهای دیگر هم.  
 بحث مشخص کردن کاربری برای بناهای قبال مرمت شده هم هست 

که نیاز چندانی به بودجه ندارد.

در مواردی ملک فقط ثبت میراث است و 
مالک خصوصی دارد. مثل بادگیر چپقی 
باید  رضوی  مجد  مرحوم  وارثان  که 
همکاری کنند. یک بحث دیگر همکاری 
اداره  با  شهرداری ها  و  دیگر  ادارات 
اطراف  در  مثال  است.  فرهنگی  میراث 
شورای  بود  این  بر  قرار  چپقی  بادگیر 
و  خریداری  با  و  شود  عمل  وارد  شهر 
توسط  آن  اطراف  زمین های  تملک 
شهرداری محوطه سازی انجام بدهد. اگر 
شهرداری هم همزمان با مرمت بادگیر 
محوطه سازی اطرافش را انجام داده بود 
ساختمان بادگیر برای کسب و کار جاذبه 
پیدا می کرد.  ما با تعیین کاربری مشکل 
گذر  یک  که  است  مصوب  نداشتیم. 
فرهنگی از بادگیر چپقی تا خیابان امام 
نقشه  آماده است.  ایجاد شود. طرحش 
کشیده شده. منتظر همکاری شهرداری 
برای تعیین اعتبار و شروع کار هستیم. 

 چرا برای کاربری یخدان ها فکری نمی شود که خوابگاه معتادان نشوند؟ 
در کرمان یخدان ها به عنوان زورخانه استفاده می شوند.

مالک یخدان ها اداره اوقاف است. برای کاربری زورخونه عمق این یخدان ها با 
عمق گود یخدان های کرمان فرق دارند. توافقنامه با شهرداری بستیم که کار 

فرهنگی بشود آنجا. مثال نگارخانه بشوند و گذر فرهنگی.
 در نظارت بر بافت تاریخی برای جلوگیری از دستکاری هم کوتاهی شده. 
سال هاست کسبه بازار به سلیقه خودشان در معماری بازار تغییر ایجاد کرده اند 

و آن را از اصالت انداخته اند.
مربوط به دوران قبل بوده. از سال ۹۷ هر اتفاقی افتاده باشه من به عهده می گیرم. 
درهای حجره ها را قبال برقی کردند که سنخیت نداشته.  ۷۷ در غیر استاندارد 
داریم که از اداره کل استان نامه زدیم به دادگستری شهرستان و قرار است حکم 

به اصالح بدهند. 
 اما خیلی وقت نیست که در ورودی بازار نو از آجر قرمز و سنگ به 

عنوان مصالح کار استفاده شده است!
این دستور کارش را از میراث فرهنگی گرفته بوده ولی آن شخص اشتباهی از نوع 

آجری نامربوط به بافت بنا استفاده کرده بود. 

 چرا کارشناسان میراث نظارت نکردند تا هم این اشتباه رخ ندهد و هم 
هزینه ی اضافی روی دست صاحب حجره نیفتد؟

بازرسان استان از میراث سه هفته ای یک بار می آیند. این مغازه هم کوچک بوده 
و کار زیادی نداشته. تا بازرسان برای بازدید آمده بودند، کار بنایی او تمام شده 
بوده. شاکی هستیم. نوع آجرش را اشتباه استفاده کرده. تخلف بوده. باید آجری 

که ما می گوییم را کار کند و اصالح شود. 
بر اساس نظارت میراث مرمت شده، اصولی کار شده.  خانه صدرزاده  هرجا 
را چهار سال پیش گل گهر از  خانواده صدرزاده خرید. در راستای مسوولیت 

اجتماعی. حتا یک خشت هم بدون هماهنگی میراث فرهنگی جا به جا نشد.
  اگر ثبت نشده بود آیا امروز استفاده می شد؟ این طور قیمت می خورد؟ 
کار خوب دیگری در خانه تاریخی و ثبت شده ناظم در حال انجام است. با 
نظارت ما و با هزینه مالک خصوصی دارد مرمت می شود. دست چنین مالکانی 
با طرحش هم موافقت شده. طرح میراث فرهنگی مثل پروانه  را می بوسیم. 

ساختمانی می شود. باید اصولی کار بشود. 
  اما در قلعه درویش زیدآباد اصولی کار نشده.

این قلعه ثبت میراث نیست. 
  خانه درویش زیدآباد چه؟ 

ثبت است اما رها شده.
 بارها برای مرمت آن خانه و نجاتش از تخریب طبیعی تالش کرده ایم. 
با شهرداران وقت زیدآباد از وارث خانه -که در بندرعباس ساکن است- 

خواستیم یا بفروشد به شهرداری و یا خودش زیر نظر میراث مرمت 
کند. اما متاسفانه همکاری نمی کند و به بن بست خورده ایم.

اعتبار دولتی هم که نداریم. اگر باشد که کار می کنیم. مثال برای خانه دکتر 
صادقی ۱۴۰ تومان پول طرحش براورد شده بود. اما با هزینه بسیار کمتر 

مرمت اصولی شد. باقی پول بماند برای طرح های دیگر. 
 بحث حمایت از کارهای پژوهشی هم هست. مثل کاوش در قلعه سنگ 

که نیمه تمام مانده است.
سال ۹۶ کاوش شد. دکتر حاجیلو حمامی آنجا کشف کرد. بعد بودجه تمام شد 
و دوباره رفت زیر خاک. من موافق کارهای این شکلی نیستم. برای حفاری کامل 
و ایجاد پالن ها نیاز است بودجه برسد که یک پایگاه در قلعه سنگ ایجاد بشود. 
نگهبان داشته باشد. کارشناسی باشد که به بازدیدکننده از تاریخچه آنجا بگوید. 
اگر  اشیایی باستانی پیدا کردیم کجا نگهداری کنیم؟ موزه مردم شناسی نداریم.

  از برنامه های تان برای آینده ی نزدیک بگویید.
ایجاد بازاچه صنایع دستی سیرجان و پیگیری ایجاد و تکمیل مجموعه های 
سنتی تفریحی-گردشگری در محورهای مختلف سیرجان با میدان دادن به 
سرمایه گذاران خصوصی. همچنین پس از ۶ سال دوندگی توانسته ایم مالکیت 
در چهارچوب  و  زده شده  کنیم. سند  گدار مسجل  کارونسرای  بر  را  میراث 
خودمان در واحد حفظ و احیا معاونت میراث برایش برنامه خواهیم چید. در 
مزایده گذاشته می شود و هرکس شرکت کرد و برنده شد که مدت دار اجاره 
کند، زیر نظر ما طرح مرمت را پیش می برد و از کاربری اش به عنوان رستوران 

بین راهی بهره می برد.
  دیگر کاروانسراهای شهرستان چه؟  

سه کاروانسرای دیگر داریم. یکی هماشهر که در اختیار شهرداری آنجاست و باید 
با هزینه خودش طبق نقشه میراث مرمت شود. کاروانسرای پاریز که در مالکیت 

شخص است و کاروانسرای حاج ابراهیم بازار که متولی آن اداره اوقاف است.

گفت وگوی سخن تازه با رییس اداره میراث فرهنگی سیرجان

ازبادگیرچپقیتابازارراگذرفرهنگیمیکنیم

  عکس: سید محسن فروزنده

      حسام الدین اسالملو

دکتر کریمی پور، شهردار منتخب سیرجان؛

مناطقمغفولماندهدراولویتکاریمنخواهندبود
دکتر علی اکبرکریمی پور، شهردار منتخب با حضور در صحن علنی 
شورای شهر سیرجان با اعالم اینکه فرصت پیش آمده یک لطف و 
فرصت برای بنده است که خدمتگزار خوبی برای شهروندان فهیم 
همکاری  و  همدلی  و  هم افزایی  با  داشت:  اظهار  باشم،  سیرجانی 
به دوراز فضای تقابل در کوتاه مدت با عمل جواب مثبتی به انتخاب 
عمومی  افکار  و  شهروندان  سیرجان،  شهر  اسالمی  شورای  اعضاء 
سیرجانی  شهروندان  کل  داد  ادامه  پور  کریمی  دکتر  باشیم.  داده 
اعضا خانواده من خواهند بود و خدمات یکسان خواهند گرفت گفت 
مناطقی که تاکنون مغفول مانده اند در اولویت کاری من خواهد بود.

هم چنین اعضای شورای شهر سیرجان به همراه دکتر کریمی پور 
شهردار منتخب و مهندس عسکری سرپرست شهرداری با نماینده 

ولی فقیه و امام جمعه محترم سیرجان دیدار نمودند.
شهرداری و شورای شهر نتایج مثبتی را برای مردم رقم بزنند

در این دیدار امام جمعه سیرجان ضمن عرض تبریک به نمایندگان 
مدیران  از  تقوا  به  همگان  توصیه  و  منتخب  و شهردار  دوره ششم 
با  خواست  سیرجان  شهر  اسالمی  شورای  اعضاء  و  شهرداری 
و  مسائل  بیشتری  حساسیت  و  دقت  با  همفکری  و  هماهنگی 
مشکالت شهری را پیگیری نمایند و مشکالت مردم را اولویت بندی 
نمایند، با توجه به اینکه شهرداری یکی از پرمخاطب ترین ارگان های 
خدمت رسانی هست، رضایت مندی عمومی را در اولویت قرار دهند 
و امیدوارم شهرداری و شورای شهر در سایه تعامل و همکاری نتایج 

مثبتی را برای مردم رقم بزنند.
گزارشی  ارائه  ضمن  هم  سیرجان  شهر  شورای  رئیس  پور  خدامی 
سیرجان  شهرداری  عملکرد  گزارش  و  شهردار  انتخاب  فرآیند  از 
رهنمودهای  شهرداری  سرپرست  عسکری  مهندس  مدیریت  با 

امام جمعه محترم را سرلوحه کار دانست.
رشد متوازن شهر، اولویت مجموعه شهرداری و شورای شهر

اعضاء  اعتماد  از  اینکه  اعالم  با  منتخب  شهردار  پور  کریمی  دکتر 
شورای شهر و اینک رهنمودهای و حمایت های نماینده ولی فقیه و 
امام جمعه محترم سیرجان بار مسئولیتم بیشتر شده و امیدوارم در 
سایه یک همدلی و همفکری و همیاری و شکیبایی شهروندان عمده 

کارها را پیش ببریم.
متوازن  رشد  فرماندار شهرستان سیرجان  با  دیدار  در  پور  کریمی 
سایر  و  شورا  یا  تعامل  و  شهرداری  مجموعه  کاری  اولویت  را  شهر 

دستگاه های اجرایی دانست.
نتیجه  انتخاب شهردار و  این نشست فرآیند  فرماندار سیرجان در 
کار شورای شهر را با انتخاب دکتر کریمی پور ارزشمند توصیف نمود 
و  موارد  بسیاری  در  سیرجان  توسعه یافتگی  موضوع  به  اشاره  با  و 
وجود بسیاری مشکالت در کنار این توسعه یافتگی که باعث گالیه 
بسیاری از شهروندان و مسئوالن گردیده از شهردار منتخب شورا 
خواست با توجه به پتانسیل شهرداری در کنار تجربه و تخصص وی 
و از طرفی انگیزه مضاعف مجموعه شورا خواهان برنامه ریزی صحیح 

همراه با تالش مضاعف گردید.



مراکز واکسیناسیون فرهنگیان از پنجم مرداد ماه آغاز به کار کرده و دوز دوم واکسن فرهنگیان با توجه به زمان 
بندی الزم برای هرنوع واکسن، اعمال خواهد شد. میرزا حسینی درخصوص ۳۰ درصد باقی مانده فرهنگیان که 
واکسینه نشده اند، اظهار کرد: این تعداد از فرهنگیان که به دالیل ابتال یا مشکوک بودن به کرونا یا داشتن بیماری 
زمینه ای و یا در خواست نوع خاصی از واکسن، از تزریق جا مانده اند، تا قبل از آغاز سال تحصیلی، واکسن خود را 
دریافت خواهند کرد. معاون تربیت بدنی و سالمت آموزش و پرورش استان کرمان تأکید کرد: در صورت آموزش 

حضوری، هیچ معلمی بدون داشتن کارت واکسن حق حضور در کالس را ندارد.

۷0 درصد 
فرهنگیان استان 
تاکنون واکسینه 

شده اند 

اعتماد خانواده ها به تصمیم ستاد ملی مقابله برای کروناگشایی مدارس
خبــر

 دبیر ستاد پروژه مهر ۱۴۰۰ آموزش و پرورش استان کرمان در راستای فعالیت های کارگروه توجیه، تبلیغ و اطالع رسانی پروژه مهر، بر لزوم 
اعتماد خانواده ها به تصمیم های ستاد ملی مقابله با کرونا در خصوص بازگشایی مدارس تاکید کرد. وی گفت: از آنجا که مسیر توسعه کشور از 
آموزش و پرورش می گذرد، برای ساختن فردایی بهتر باید به مدارس توجه شود، موضوع بازگشایی مدارس از اهمیت زیادی برخوردار است چرا 
که امروز مدرسه، کانون پویایی و توسعه جامعه است. وی با بیان این که امروز بازگشایی مدارس دغدغه مهم خانواده ها است، گفت: برای بازگشایی 
مطلوب مدارس سلسله فعالیت هایی را در قالب پروژه مهرتعریف شده و برای سنجش میزان آمادگی مدارس برای بازگشایی، دو مرحله مانور 

در پایان تیرماه و ۱۵ و ۱۶ شهریور انجام شده تا با شناخت تگناها و کاستی ها و با بسیج همه امکانات برای بازگشایی موثر مدارس اقدام شود.
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نیرو  بچه ها  شوق  و  شور  از  می خواهد 
بگیرد و با انگیزه اش به بچه ها انرژی بدهد. 
نیست.  بی انگیزه  و  کارمندی  نگاهش 
زمان  گذاشتن  از  و  دارد  را دوست  کارش 
و  است  جوان  می برد.  لذت  کار  این  برای 
فارسی نژاد  زهرا  دارد.  انرژی. 29 سال  پر 
در  فروردین   12 دخترانه  دبستان  مدیر 
 91 سال  از  او  است.  نصرت آباد  روستای 
وارد دانشگاه فرهنگیان و سپس استخدام 
 4 است.  شده  پرورش  و  آموزش  رسمی 
سال مدیر مدرسه امام مجتبا بوده است. او 
کارشناس ارشد روانشناسی دارد و یکی از 
دغدغه هایش مناسب بودن فضای مدرسه 

برای بچه هاست.

 دبستان چقدر جمعیت دارد؟
 ۸۳ که  دارد  دانش آموز   ۱۶۲ مدرسه 

دانش آموز   ۷۹ و  هستند  اتباع  از  نفرشان 
نصرت آباد،  حوزه ی  سه  و  دارد  ایرانی 

محمود آباد و عیش آباد را پوشش می دهد.
 چه شد که ایده ی بازسازی و رنگ آمیزی 

مدرسه به ذهن تان رسید؟
این  وارد  بار  اولین  برای  پارسال  مهر  من 
شدم،  مدرسه  وارد  وقتی  شدم.  مدرسه 
می زد.  زار  دیوارش  و  در  روی  کهنگی 
بوی  و  رنگ  و  عشق  گونه  هیچ  مدرسه 
زندگی به خودش نداشت. انگار چهل سال 
بود که این مدرسه به حال خودش رها شده 
فضای  در  عشقی  و  بو  و  رنگ  هیچ  و  بود 
روحی  و  ذهنی  نظر  از  نداشت.  جریان  آن 
که  کردم  فکر  خودم  با  می کرد.  خسته ات 
دانش آموزان در سن ۷ تا ۱۲ سال هستند. 
این  با  وارد کالس هایی  وقتی  کودکانی که 

دیگر  می شوند،  خشک  و  خسته  فضای  
میلی برای درس خواندن در آن ها نمی ماند. 

مدرسه باید فضای خوبی داشته باشد.
 اولین کاری که کردید چه بود؟

اولین کاری که کردم سراغ معین اقتصادی 
منطقه رفتم که به همراه دهیاری از منطقه 
و مدرسه بازدید کنند. از آن ها خواستم که 

کمک کنند تا مدرسه را بازسازی کنم.
 خود آموزش و پرورش بودجه ای به شما 

نداده بود؟
تومان  هزار   ۵۰۰ با  من  را  مدرسه  حساب 
کاری  هیچ  عماًل  و  بودم  گرفته  تحویل 

نمی شد با آن بکنی.  
 پس برای گرفتن کمک مالی سراغ معین 

اقتصادی منطقه رفتید، کدام شرکت؟
حومه  و  زیدآباد  منطقه  اقتصادی  معین 
کردند  بازدید  آمدند  بود.  شرکت گهرروش 

ولی هیچ کاری برای ما نکردند.  
حتا  یا  نکردند  مالی  کمک  هیچ  یعنی   
هم  مدرسه  تاسیسات  مرمت  برای  نیرویی 

در اختیارتان نگذاشتند؟
بازدید کردند اما با اینکه یک سال پیگیری 
کردم هیچ کاری نکردند. دهیاری گفت ما 
حق نداریم از بودجه دهیاری برای مدرسه 
فقط  هم  روش  گهر  کنیم.  کمک رسانی 
تا  پارسال  مهر  از  دواند.  سال  یک  را  من 
همین  که  درحای  امسال.  شهریور  همین 
می دیدید  شما  را  بهداشتی  سرویس های 
درخت  دستشویی  چاه  از  می خوردید.  جا 
را شکر  بود. خدا  بود.  فضای بدی  روییده 

پارسال مدارس غیرحضوری بودند. 
 پس چه کار کردید؟

کمک  با  خودم  گرفتم  تصمیم  آن  از  بعد 
مدرسه  فضای  بودند  اطرافم  که  نیروهایی 

را جان بدهم.
چه  اطراف تان  نیروهای  از  منظورتان   

کسانی است؟
دوستان زیادی لطف داشتند و همین طور 
اینستاگرامی  تبلیغات  از  از  اول  همسرم. 
مدرسه  از  عکس  چند  کردیم.  شروع 
مردمی  کمک های  خواستار  و  گذاشتیم. 
شدیم. یک قسمتی از هزینه ها تامین شد. 
یک خیر که نمی دانم دوست دارد اسمش 
را بگویم یا نه، هزینه رنگ مدرسه را متقبل 
هم  سیرجان  نقاش  هنرمند  دوستان  شد. 
کردیم  شروع  همدیگر  با  و  کردند  کمک 

نقاشی مدرسه. 
 لطف کدام هنرمندان نقاش همشهری بود 

که این همکاری را با شما داشتند؟
که  جهانشاهی  نوید  و  جهانشاهی  نیما 
یونسی  هانیه  و  سرافراز  سمیرا  و  برادرند 

همه  شهرمان.  خوب  هنرمندان  از  همه 
پتینه  و  نقاشی های دیواری  با هم در کار 
همسرم  داشتند.  همکاری  رنگ آمیزی  و 
تاسیساتی  کارهای  نیز  حدادی  معین 
هم  مثل  گرفت  عهده  به  را  مدرسه 

برق کشی و لوله کشی. 
داشته  لعاب  و  رنگ  مدرسه  یک  وقتی   
بر  تاثیری  چه  روانشناسی  نظر  از  باشد 
بچه ها  یادگیری  میزان  و  روان  سالمت 

دارد؟
ما که بزرگتریم خودمان درک می کنیم و 
بی رنگ  و  حس می کنیم که فضای کهنه 
حاال  دارد.  ما  خود  روی  روانی  تاثیر  چه 
تاثیر  چقدر  کودکان  برای  کن  تصور 
بیشتری دارد. حس دانش آموزان را وقتی 
وارد مدرسه می شوند تصور می کنم. محیط 
مدرسه باید شوق و شادی آفرین باشد. نه 
اینکه انگیزه و شور را در وجودشان بکشد. 
موثر  فضا  یک  در  تخیلی  لعاب  و  رنگ 
کودکان  حوزه  در  رنگ  روانشناسی  است. 
روان  و  اعصاب  بر  رنگ ها  می گوید.  را  این 
بچه ها موثر هستند و توی روحیه شان تاثیر 
می گویند  روانشناسی  در  دارند.  مستقیم 
هرچی رنگ ها به سن بچه ها نزدیک تر باشد 

تاثیر بیشتر روی روان بچه ها دارد. 
میزان  بر  نیز  بچه ها  بهتر  روحیه  مسلما 
یادگیری آن ها تاثیر می گذارد. یادگیری شان 
را باالتر می برد. برای معلم ها هم توی کالس 
انگیزه می شود. کالسی که از لحاظ بصری 
سالم باشد تا اینکه فضای کالس بی روح و 
مرده باشد هم روی تدریس معلم تاثیر دارد. 
تاثیر متقابل انگیزه معلم و انرژی دانش آموز 
منکر  نمی شود  آموزش  بحث  در  که  را 
شد.  بنابراین وقتی دیدیم این مسائل ریز 
دست  خودمان  نیست  اولویت  در  آموزشی 

به کار شدیم. 

گفت وگوی سخن تازه با مدیر یک مدرسه محروم

مدیریکهرنگینکمانرابهدبستانآورد
 معین  اقتصادی منطقه هیچ کمکی نداد

نمایشنامه از سیرجان و بازی در کانادا
هاتفان شهر ِدلف به الیوس پادشاه هشدار می دهند که نباید از همسرش صاحب 
فرزند شود؛ چراکه به گفته ی پیشگویان، فرزند ژوکاست، قاتل پدر خواهد بود. 

اما، یک شب مستی کافی است تا الیوس، ناخواسته، پدر فرزندی در راه شود.
تحویل می دهد. الیوس  پادشاه الیوس  به  و  آورده  دنیا  به   را  ژوکاست پسری 
-متاثر از پیشگویی و برای مبارزه با تقدیری که باورش کرده- دو پای نوزاد را 
به  هم گره می زند و دستور می دهد  نوزاد را در کوه »سیتارون« رها کنند تا 
خوراک درنده ها شود. اما بخت با نوزاد یار می شود و چوپانی نوزاد را یافته و 
به پادشاه و ملکه ی بی فرزندش می سپارد. آن ها نوزاد را با آغوش باز پذیرفته، 

نامش را »اودیپ« گذارده و نزد خود بزرگ می کنند...
بازگشایی  اساطیری نقش  ما، داستان های  تا روزگار  تاریخ  ابتدای  از  ژوکاست 
راز پدیده های طبیعی و بازگویی سرگذشت ایزدان، خلقت انسان و سرانجام او 
بعد از مرگ و انتقال داستان های پند آموز برای زندگی سعادتمند را بر عهده 

داشته اند.
در  بارها  نیز  معاصر  زمان  در  که  یونانی  کالسیک  نمایشنامه های  از  یکی 
»اودیپ  شده،  بازگو  متعدد  روش های  و  صورت ها  به  و  مختلف  صحنه های 
مادر  و  تِب  پادشاه  الئیوس  زن  نام  ژوکاست  است.  سوفوکل  نوشته  شهریار« 
اُدیپ در اساطیر یونانی است. در اساطیر وی پس از کشته شدن شوهر خود 
الئیوس به دست اودیپ، ندانسته به زوجیت قاتل شوی خویش که در حقیقت 

پسر خودش و الئیوس بود درآمد.
همشهری  هنرمند  نویسندگی  به  زمین«  روایت  به  »ژوکاست،  تله تئاتر  اخیرا 
محمدرضا قدس ولی و به کارگردانی مازیار شاهچراغی در کانادا اجرا و ضبط 
شده است. این نمایش، بازخوانی متفاوتی از داستان اودیپ شهریار است که 

به صورت مونولوگ و تک شخصیتی اجرا می شود.
روایت جدید داستان اسطوره ای »اودیپ شهریار« را گروه تئاتر صبامدیاز پس 
از ماه ها تالش و تمرین در قالب تله تئاتری زیبا به روی صحنه برده است. روی 
این صحنه، بانویی ایستاده که به افکارش شهامت داده تا پا بر مرزها بگذارد و 
خود در نقش زنی در موقعیت ژاکوست بنشاند و رنج های قربانی داستان را با 

زبان شعر و با همراهی گروهی حرفه  ای به  تصویر بکشد.
شعر و زن دو جزء جدایی ناپذیر ادبیات اند و همراهی این  دو به خلق آثاری 
عمیق و ماندگار انجامیده است. شاید این نمایش، نیز، به عنوان اولین تجربه ی 
در  پیش رفتن  برای  بلند  گامی  بتواند  نمایشی-ادبی،  اثر  یک  ایرانی-کانادایی 
مسیر معرفی زبان و فرهنگ ایران و ادبیات این خاک پر گهر، به کانادا باشد. گام 
اول، از سوی گروه تئاتر صبامدیاز برداشته شده و قدم بعدی، حمایت ایرانیان 
اهل فرهنگ و هنر از تله تئاتری است که در قلب مونترال و به زبان فارسی بر 
روی صحنه می رود و پیش تر، طرح آن مورد حمایت خاص انجمن های هنری 

شهر مونترال قرار گرفته است.
است.  و پخش  قابل خرید  فارسی زبانان  تمامی  برای  اینترنت  در  تله تئاتر  این 
زیرنویس  از  استفاده  با  می توانند  نیز  غیرفارسی زبان  عالقمندان  و  تماشاگران 

انگلیسی آن، نمایش را تماشا کنند.

    گزاره

  عکس: سید محسن فروزنده

      سمیرا سرچمی

سرپرست شهرداری سیرجان عنوان کرد:

فعالیتجهادیشهرداریدرپهنهمشارکتمردمی
سرپرست شهرداری سیرجان از ادامه روند فعالیت های عمرانی با جدیت هر چه بیشتر 

در ماه جاری خبر داد.
امیرمحمد عسکری افزود: متأسفانه به دلیل شرایط ناشی از بحران کرونا، در برخی امور 
با مشکالت بسیاری مواجه هستیم اما همواره در یک ماه اخیر سعی و تالش ما بر این 
بوده تا بتوانیم با کار و فعالیت جهادی روند کار را ادامه دهیم و نگذاریم این مشکالت 

خللی بر روند فعالیت هایمان در سطح شهر و خدمت به مردم ایجاد کند.
وی با مهم برشمردن پیگیری و رفع مشکالت شهری تصریح کرد: در تالش هستیم با 
ایجاد انگیزه در تمام بخش ها و رفع نیازها و ایجاد زیرساخت ها، کمک کنیم شهرمان 
این  در  است  ممکن  هرچند  کند  پیدا  توسعه  بخش ها  تمامی  در  اصولی  به صورت 
مدت زمان کوتاه با مشکالتی روبرو شویم؛ اما کار و فعالیت جهادی و خدمت به مردم 
هرگز نمی گذارد کاستی ها و مشکالت مانع از ادامه خدمت صادقانه ما و همکارانمان به 

مردم سیرجان شود.
سرپرست شهرداری سیرجان با بیان اینکه با برنامه ریزی یک بعدی نمی توانیم هدف 
نهایی برای ایجاد آسایش و آرامش فراهم کنیم، تصریح کرد: همواره باید به مسائل 
اجتماعی، فرهنگی و روابط شهروندی توجه کرد؛ البته این موضوع به معنای فراموش 
کردن اجرای پروژه های شهری و انجام فعالیت هایی که شهر ازنظر ساختاری و سازه ای 

به آن نیاز دارد، نیست.

عادالنه  توزیع  عمرانی،  طرح های  و  پروژه ها  اجرای  خصوص  در  عسکری  امیرمحمد 
عمران شهری را مهم ترین برنامه در دستور کار شهرداری برشمرد و یادآور شد: ازجمله 
اقدامات انجام شده طی نیمه مرداد تا شهریورماه جاری می توان به طرح هایی همچون 
احداث فاز دوم مصالی بهشت رضا )ع(، اجرای جدول گذاری خیابان قدس جنوبی و 
خیابان میرزارضا و خیابان بروجردی، اجرای طرح موزاییک فرش خیابان های شهید 
هدایت  پروژه  اجرای  کار،  دستور  در  مسیرهای  دیگر  و  عزت آبادی  میرزایی، شهید 
آب های سطحی در خیابان ها و مسیرهای در دستور کار، اجرای طرح جدول گذاری و 
آسفالت بلوار هجرت )از تقاطع بلوار قاآنی تا خیابان وحید(، اجرای طرح آسفالت خیابان 
جوانه و خیابان جنب پارک خیابان الدن واقع در شهرک سمنگان و آسفالت بلوار مالک 
اشتر، اجرا و بهسازی 6 زمین چمن مصنوعی فوتبال در محالت کم برخوردار، اجرای 
طرح ضربتی پاک سازی و تنظیف معابر شهری، اجرای عملیات احداث پارک نیکان واقع 
در شهرک ثاراهلل و اجرای عملیات احداث سوله بازیافت و تفکیک زباله با هدف بهسازی 

و زیباسازی محیط و رسیدن به استاندارد مطلوب شهری اشاره کرد.
وی در پایان ضمن قدردانی از صبر و شکیبایی شهروندان نسبت به همکاری در اجرای 
و همکاری  با تالش مجموعه شهرداری  انشاا...  پروژه های عمرانی سطح شهر گفت: 
شهروندان بتوانیم در پیشبرد اهداف شهرداری که همان توسعه و عمران شهری و جلب 

رضایت شهروندان است، موفق عمل کنیم.
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5 مهر: مهدی شفیعی گفت: در حال حاضر موارد بستری قطعی ۶۸۶ نفر است که از این تعداد 
در کرمان ۳۸۵ نفر، رفسنجان ۲۷ نفر، جیرفت ۹۸ نفر، بم ۶۱ نفر و سیرجان ۱۱۵ نفر بستری 
هستند. وی تعداد کل موارد بستری مثبت کرونا در استان کرمان را ۳۷ هزار و ۸۸۱ نفر ذکر و 
اعالم کرد: در ۲۴ ساعت گذشته ۷۰ مورد جدید مبتال به کرونا در بیمارستان های سطح استان 
بستری شدند. به گفته شفیعی موارد جدید بستری در ۲۴ ساعت گذشته شامل کرمان ۲۹ 

مورد، رفسنجان یک مورد، جیرفت ۱۷ مورد، بم هشت مورد و سیرجان ۱۵ مورد است. 

آمار قربانیان کرونا 
در استان کرمان به 

4۵00 نفر رسید

پیک پنجم کرونا در کرمان تمام نشده است
ایسنا: در موج پنجم سرایت و گسترش ویروس کرونا و پرخطر شدن وضعیت تمامی شهرهای کشور، شهر کرمان نیز با ابتالی 
روزانه، بستری و فوت چندین برابر موج های گذشته در وضعیت قرمزکرونایی قرار گرفته است .در این شرایط عادی انگاری های مردم 
و عدم توجه به پروتکل های بهداشتی و عدم اعمال نظارت  و رسیدگی شدیدتر مسئوالن، مردم کرمان حاال نگرانتر از روزهای قبل و 
موجهای دیگر ویروس کرونا در صورت بروزهستند. به نظر میرسد این شرایط با واکسیناسیون گسترده ،زدن ماسک و رعایت شیوه 

نامه های بهداشتی و عدم حضور در مکانهای پر رفت وآمد قابل حل است . 

خبــر

مخالفت با واکسن پدیده جدید وعجیبی نیست؛ 
زیرا از آغاز اولین واکسیناسیون برخی افراد با 
آن مخالف بودند، بدون آنکه دلیلی برای اثبات 
ادعای خود داشته باشند برخی افراد هم با دامن 
زدن به این شایعات و سو استفاده از اعتقادات 
مذهبی مردم، منافع خود را تضمین می کردند. با 
گذشت دو سال از شیوع بیماری کرونا و آرزوی 
مردمان برای واکسن این بیماری و واکسیناسیون 
عمومی؛ همچنان این نوع مخالفت ها وجود دارد 
و هنوز هم برخی از افراد با شنیدن نظرات بقیه 
از  مجازی  فضای  در  مطالبی  خواندن  و یا  مردم 
دریافت آن خودداری می کنند. مطالبی که گاهی 
نیز  افرادی منتشر می شود که خودشان  توسط 
گاهی  و  هستند  بی اطالع  آن  بودن  نادرست  از 
نیز با آگاهی از نادرست بودن آن، عامدانه برای 
پیش برد اهداف خود آن را به افراد عامی پخش 
دست به دست  حالی  در  شایعات  این  می کنند 
حل  راه  متخصصین  از  بسیاری  که  می شود 
واکسیناسیون  را  عادی  زندگی  به  بازگشت 

عمومی می دانند.
تصادفی  صورت  به  را  شهروندان  از  تعدادی 
جامعه هدف انتخاب می کنم و از آن ها می پرسم 
می گویند  کثیری  عده ی  اید؟  زده  واکسن  آیا 
کمی نیز  عده ی  جامعه  هر  طبیعت  طبق  و  بله 
می گویند خیر.  از آن ها علت عدم رغبت شان را 
میپرسم  یکی می گفت: سازمان بهداشت جهانی 
اعالم کرده واکسیناسیون جلوی پاندمی کرونا رو 

نمی گیرد دیگه باقیش بماند.
 دیگری نیز می گفت: من به کرونا اعتقادی ندارم 
گفت:  خنده  با  خانمی نیز  واکسنش،  به  برسد 
نمی زنم چون سری که درد نمی کنه را دستمال 
واکسن  می گفت:  نیز  جوانی  پسر  نمی بندند . 
بزنی باز هم می گیری پس چه کاریه که بزنی!  
و دوستش نیز گفت: به خاطر عدم اعتمادم به 
مسوولین نمی زنم. حرف ها و بهانه های شان از سر 

باور غلط و مطالعه پیج های زرد بود.
حرف های بی پایه و اساس 

برای این تفکرات من درآوردی و فیک شان اشاره 
جهانی  سازمان  مثل  سازمان ها  معتبرترین  به 
بهداشت می کنند. سازمان جهانی بهداشت هیچ 
گاه نگفته است واکسیناسیون جلوی پاندمی  را 
تزریق  به  را  جهان  مردم  مداوم  بلکه  نمی گیرد 
واکسن و رعایت همزمان پرتکل های بهداشتی فرا 
می خواند. حال در رابطه با اهمیت واکسیناسیون 
سوال های همشهریان  و  اطراف مان  و  کشور  در 

گزارشی تهیه شده است که در پی می آید.
 روندکلی واکسیناسیون سیرجان و حومه 

مقابله  ستاد  سخنگوی  موقری پور؛  محمد 
مهم  این  با  رابطه  در  سیرجان  کرونای  با 
سرعت  اخیر  روزهای  در  خوشبختانه  می گوید: 
مردم  استقبال  و  افزایش  یافته  واکسیناسیون 
نیز از ابتدا خوب و چشمگیر بوده است و جای 
و  سنی  گروه های  اعالم  با  دارد.  تشکر  و  تقدیر 
و  فرهنگیان  اساتید،  دانشجویان،  جدید  شغلی 
اکثر پرسنل گل گهر به سرعت واکسینه شدند. 
این سرعت ادامه دارد به طوری که در روزهای 
تا  بوده،  بیشتر  مردم  استقبال  که  تعطیل  غیر 
۷۰۰۰دوز نیز تزریق کرده ایم. امید داریم همین 
منوال سرعت را و حتی افزایش هم داشته باشیم. 
اما  است  شده  بهتر  بیماری  کنترل  وضعیت 
با  باشد.  این معنا نیست که خطر رفع شده  به 
رعایت پروتکل ها و انجام به موقع واکسیناسیون 
می توان این بیماری منحوس را کنترل کرد. این 
عضو ستاد کرونا می افزاید: برای روستاها برنامه 
واحد  نیز  عشایر  برای  و  داریم  تزریق  هفتگی 
برای  خواهشمندم  مردم  از  و  فرستادیم   سیار 
جلوگیری از ازدحام زیاد قبل از حضور در محل 

واکسیناسیون حتما در سامانه ثبت نام کنند.
برای کاهش تلفات الگو برداری کنیم

یک متخصص عفونی می گوید: اگر به نقشه های 
کشوری نگاه کنیم در ماه گذشته استان سیستان 
از نظر  و بلوچستان جزو خطرناکترین استان ها 
با  ولی  بود  کرونا  بیماری  به  مبتالیان  و  شیوع 
شروع واکسیناسیون، تعداد موارد فوت، بستری 
برخی  در  حتی  و  کاهش یافت  آنجا  در  ابتال  و 

است.  رسیده  صفر  به  فوتی ها  تعداد  شهرها 
کرونایی  بیمار  از  خالی  کیش  بیمارستان های 
شدند این مسرت بخش ترین خبر روزهای اخیر 
این  در  کیش  سالمت  شورای  سخنگوی  بود. 
با ترخیص بیماران بستری در  رابطه گفته بود: 
بخش مبتالیان به کرونا، بیمارستان این جزیره 
خالی از بیمار کرونایی شد. وی گفت:  به لطف 
خدا و تالش مداوم کادر درمان پس از حدود  یک 
سال بیمارستان کیش روز بدون بیمار کرونایی را 
سپری کرد. گفته شده است در این جزیره اکثر 

سنین باالی ۱۸واکسینه شده اند.
واکسن های کرونا چگونه عمل می کنند؟

ویروس،  عفونی  عامل  یک  تقلید   با  واکسن ها 
باکتری  یا دیگر میکروارگانیسم های عامل بیماری 
عمل می کنند. این کار به سیستم ایمنی ما »یاد 
می دهد« که چگونه به طور سریع و مؤثر به این 
معموال یک  واکسن ها  دهد.  نشان  واکنش  عامل 
ارائه  را  عفونی  عامل  از یک  ضعیف شده  نوع 
می کنند که به سیستم ایمنی ما اجازه می دهد تا 

آن را در حافظه اش ضبط کند. بدین ترتیب، قبل 
از اینکه ویروس ما را بیمار کند، سیستم ایمنی 
ما می تواند سریعا آن را شناسایی کرده و مقابله 
این صورت  به  از واکسن های کرونا  برخی  کند. 

طراحی شده اند.
دیگر انواع واکسن های کرونا با روش های جدیدتر 
ساخته شده  و با نام واکسن های پیام آور آر ان ای 
خوانده    )mRNA( ام آر ان ای  )RNA( یا 
می شوند. این نوع واکسن ها به جای معرفی عامل 
آنتی بادی  بدن شما  می شود  باعث  که  )ماده ای 
ارائه  بدن  به  را  الزم  ژنتیک  کد  کند(،  تولید 
را  آنتی ژن  بتواند  ما  ایمنی  سیستم  تا  می کند 
خودش تولید کند.        تمام واکسن های تأیید شده 
در  که  داده اند  نشان  بهداشت  جهانی  سازمان 
ناشی  شدید  بیماری  برابر  در  شما  از  محافظت 
واکسن  بهترین  هستند.  اثرگذار  بسیار  کرونا  از 
دست  به  سریع تر  که  است  واکسنی  شما  برای 

شما برسد!
واکسن های کرونا ایمن هستند

تولید  سرعت  به  که  واکسن هایی  حتی  بله،  
می شوند نیز باید تحت آزمایش های بالینی دقیق 
قرار بگیرند تا ثابت شود که استانداردهای مورد 
توافق در سطح بین المللی برای حفظ ایمنی و 
اثرگذاری را رعایت می کنند.  یک واکسن تنها در 
صورتی که مطابق این استانداردها باشد می تواند 
اجازه سازمان جهانی بهداشت و سازمان های ناظر 

ملی را دریافت کند.  
متأسفانه،  اطالعات آنالین نادرست بسیاری درباره 
ویروس و واکسن های کرونا وجود دارد. اطالعات 
می تواند  سالمت  حوزه  بحران های  در  نادرست 
بشود.  انگ زنی  و  ترس  توهم،  اشاعه  به  منجر 
بدون  افراد  امر همچنین منجر خواهد شد  این 
ویروس  برابر  در  بیشتر  مانده یا  باقی  محافظت 
توصیه های  یا  و   واقعیات  باشند.  آسیب پذیر 
تأیید شده را از منابع مورد اعتماد مثال مقامات 
بهداشتی کشور، سازمان ملل،  یونیسف یا سازمان 

جهانی بهداشت دریافت کنید.
همشهریان  آگاهی  برای  تنها  گزارش  این 
سیرجانی است زیرا معتقدیم عدم آگاهی موجب 
است.  زندگی  در  اشتباه  تصمیمات  و  ترس 
آشنایی صحیح با هر موضوع می تواند بینش هر  
فرد و تمیز دادن خوب و بد را برایش رقم بزند و 
این آگاهی سازی از وظایف خطیر رسانه ها است. 
آگاهی شما  به  نسبت  گزارش  این  با  امیدواریم 
می گویند  که  افرادی  و  باشیم  قدمی برداشته 
به  سری  کاش  نداریم  اعتقادی  واکسن  به  ما 
بیمارستان ها می زدند و می دیدند افرادی که در 
اطرافیان شان  بستری هستند  کووید  بخش های 
چه می کنند کادر درمان چقدر باید تاوان ندانم 
پزشکان  که  حالی  در  بدهد  را  انسان ها  کاری 
معتقدند دریافت واکسن باعث کاهش اضطراب 
و  بیماری شدید  احتمال  که  افراد می شود چرا 
مرگ و میر ناشی از بیماری کرونا به طرز قابل 
تنها  این  البته  و  می کند  پیدا  کاهش  توجهی 
معجزه واکسن نیست بلکه با واکسینه شدن افراد 
توجهی کاهش  قابل  میزان  به  را  مبتالیان  آمار 

می دهد.

 گزارشی از تفکرات غلط افراد درباره واکسن گریزی

فـرارازواکسـن،بهسـویمـرگ
    معظمه صادقی نژاد

 

اوج رسید و  به  تیر ماه  از  با سویه دلتا  همه گیری کرونا 
مرگ  مورد  از ۷۰۰  گذر  با  ماه  مرداد  در  تلفات  باالترین 
افزایش واکسیناسیون عمومی  با  اما  در کشور رقم خورد، 
و واکسینه شدن ۳۵ میلیون و ۴۷ هزار و ۱۴۳ ُدز، تلفات 

کرونایی روند نزولی به خود گرفته است.
اکنون روزانه حدود بیش از یک میلیون دز واکسن علیه 
کرونا در کشور تزریق می شود و بسیاری از گروه های سنی 
سالمندان، بیماران خاص، فرهنگیان، اساتید دانشگاه، کادر 
بیماری  این  برابر  در  غیره  و  جانبازان  درمان،  و  بهداشت 
چموش واکسینه شده و در حال حاضر روند واکسیناسیون 

دانشجویان و متولدان ۵۸ به قبل در حال انجام است.
مطالعات نشان می دهد احتمال ابتال به کرونا در افرادی 
افرادی که به طور کامل  به  که واکسینه نشده اند، نسبت 
واکسینه شده اند ۴.۵ برابر بیشتر و احتمال بستری شدن 
این افراد و مرگ ناشی از کرونا نیز به ترتیب ۱۰ و ۱۱ برابر 

بیشتر است.
بر اساس این مطالعات، واکسن های کووید ۱۹ علیه گونه 
دلتا موثر هستند و از بستری شدن و مراجعه اورژانسی به 

بیمارستان بر اثر کرونا جلوگیری می کنند.
ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی چندی پیش گفته بود با سرعت روند واکسیناسیون 
در کشور ۱۰ درصد از موارد سرپایی و حدود پنج درصد 
موارد بستری ابتال به کرونا روند کاهشی داشته است و مرگ 
و میر تا سه هفته آینده با کاهش چشم گیری همراه می 

شود. 
وی افزود: هنوز برای پوشش واکسیناسیون راه قابل توجهی 
پیش رو داریم اگر قبال برای گونه های ووهان و سایر گونه ها 
پوشش ۷۰ درصدی را مدنظر داشتیم برای نوع اخیر این 
بیماری یعنی واریانت دلتا، پوشش ۹۰ درصدی مورد نظر 
قرار دارد و از زمان ورود ویروس دلتا به کشورمان، سرعت 

واکسیناسیون در ۲ ماهه اخیر افزایش داشته است.
را  واکسیناسیون  اثرات  بخواهیم  اگر  داد:  ادامه  حریرچی 
مطالعه کنیم باید بدانیم اگر واکسیناسیون انجام نمی دادیم 
بی شک تعداد فوتی های کشورمان بیش از اینها بود االن 
خوشبختانه با توجه به اینکه پوشش سنین باالی ۶۰ سال 
در کشورمان باالی ۸۰ درصد است و پوشش واکسیناسیون 
در رده سنی ۶۵ تا ۷۰ سال ۹۶ درصد است، از این رو آمار 
مرگ و میر در افراد باالی ۶۰ سال به میزان قابل توجهی 

کاهش یافته است.

    خبر

روند نزولی تلفات کرونایی
 با افزایش واکسیناسیون عمومی

جوشکـاریسیــار
َفنس ِکشی- تعمیر در و پنجره - اجرای سایه بان و...

09135320842-09132794372

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

09۱۳ 2۷8 ۳052/09۱۳ ۱45 2۶4۳
50۳۶ 2۳0 09۱9 خدائی

خانم فاطمه پرموز با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 46 سیرجان مدعی است که سند مالکیت 
ششدانگ پالک 23081 فرعی از 5087  اصلی  واقع در بخش 36 کرمان  بنام  خانم فاطمه پرموز 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. 
  1218  م الف    تاریخ انتشار: روز چهارشنبه 1400/06/24

محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت

آقای جهانگیر حیدری با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 46 سیرجان مدعی است که سند مالکیت 
ششدانگ پالک 23082 فرعی از 5087  اصلی  واقع در بخش 36 کرمان  بنام  آقای جهانگیر حیدری 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. 

  1217  م الف    تاریخ انتشار: روز چهارشنبه 1400/06/24
محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت

خانم مهناز سعیدی نژاد  با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 150 سیرجان مدعی است که سند مالکیت 
ششدانگ پالک 493 فرعی از 939  اصلی  واقع در بخش 36 کرمان  بنام  خانم مهناز سعیدآبادی نژاد  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.   

1219  م الف    تاریخ انتشار: روز چهارشنبه 1400/06/24
محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت

نظر به اینکه شش دانگ خانه دارای پالک 631 فرعی از یک اصلی بخش 12 کرمان به مساحت 200 متر مربع واقع در پاریز مورد تقاضای 
خانم بتول پور امینایی نیاز به تحدید حدود دارد اعمال تبصره ذیل ماده 15 قانون ثبت هم میسر نمی باشد لذا حسب درخواست مورخه 
1400/05/31  مالک بدینوسیله آگهی تحدید حدود آن به استناد تبصره 5 قانون مزبور  منتشر و عملیات تحدیدی آن از ساعت 8 صبح روز 
سه شنبه  مورخه 1400/7/20  در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به مالک و یا )مالکین( امالک مجاور رقبه مزبور اخطار می گردد که 
در موعد مقرر د راین اعالم در محل وقوع ملک حاضر و در صورت عدم مراجعه مجاورین عملیات تحدیدی با معرفی مالک انجام و چنانچه 
کسی بر حدود و حقوق ارتفاقی آن اعتراض داشته باشد بر طبق ماده 20 قانون حداکثر ظرف مدت 30 روز پس از تنظیم صورت مجلس 
تحدیدی اعتراض خود را کتبا به این اداره اعالم تا به دادگاه صالحه ارسال گردد. بدیهی است پس از گذشت مهلت یاد شده هیچ گونه ادعایی 

مسموع نخواهد بود.  1222  م الف    تاریخ انتشار: روز چهارشنبه 1400/06/24
محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی تحدید حدود اختصاصی

رسکار خانم رابعه ستوده نیا

رسکار خانم مهدهی اکبری

)مسئول بخش زنان و زایمان بیمارستان غرضی(

)مامای زحمتکش بخش زنان و زایمان بیمارستان غرضی(

 مامایی حس باشکوه ترین لحظه هاست
 دیدن زیباترین اشکها و دلنشین ترین لبخندهاست

 مامایی لمس ثانیه های با شکوه یك تولد است
 در آغوش گرفتن هدیه پاك خداوند است

مامایی چیزی نیست به جز عشق

بر خود الزم دانستیم از زحمات شما عزیزان در این 

بخش کمال تشکر و قدردانی را به عمل آوریم.

آنیسا و  آردین خدا رپست



ویترین آخر

عصرایران؛ مصطفی داننده- محمود احمدی نژاد  یک 
سال بعد از رسیدن به ریاست جمهوری قطعنامه های شورای 
امنیت سازمان ملل علیه ایران را کاغذ پاره خواند و گفت : 
صادر  پاره  کاغذ  و  شوید  جمع  اگر  می کنید  فکر  »شما 
کنید، می توانید جلوی پیشرفت ملت ایران را بگیرید، شما 
در بیست و هشت سال گذشته ما را محاصره اقتصادی و 

تحریم کردید، اما امروز ملت ایران هسته ای است«
احمدی نژاد در آن سال ها یک دولت به سامان را از سید 
محمد خاتمی تحویل گرفته بود. خودش و ایضا وزرایی که 
انتخاب کرده بود، تجربه چندانی در سیاست ورزی به ویژه 
در عرصه بین الملل نداشتند و به مسائل خارجی به مثابه 
نگاه در دولت  این  نگاه می کردند. حاصل  سیاست داخلی 
دوم او هویدا شد و دالر هزار تومانی به نزدیکی های ۴ هزار 

تومان رسید.
حسن روحانی هم در ۸ سال دوران ریاست جمهوری اش 
تالش کرد تا ایران از دایره تحریم خارج شود. از سال ۹۲ تا 
۹۶ این سیاست او به خوبی جواب داد اما در ۴ سال دوم 
با روی کارآمدن ترامپ، هرچه روحانی رشته بود، پنبه شد 

و ایران با شدیدترین تحریم ها از سوی آمریکا روبرو گشت.
رئیس  هشتمین  عنوان  به  رییسی  ابراهیم  سید  حاال 
سیزدهم  دولت  ریاست  کرسی  بر  که  ایران  تاریخ  جمهور 
نشسته است، با توجه به اوضاع ایران در ۱۶ سال گذشته، 
بهتر از هر کسی می داند که باید راهی برای فرار از تحریم ها 

پیدا کند.
به خاطر همین معناست که دولت رییسی برخالف آنچه 
اصول گرایان افراطی به ویژه آنهایی که در مجلس نشسته اند 
یک  به  اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس  با   می کردند  فکر 

توافق مشخص رسید.
احتماال در روزهای آینده شاهد هجوم نمایندگان مجلس 
بود.  خواهیم  خارجی  سیاست  در  رییسی  تصمیم های  به 
نمایندگان فکر می کنند با شعار دادن می شود کشور را اداره 
کرد. دولت سیزدهم اما به خوبی واقف است تداوم شرایط 
فعلی امکان پذیر نیست و باید هرچه زودتر راهی برای پایان 
رئیس جمهور  اینکه  ویژه  به  پیدا شود.  تحریم ها  به  دادن 
به مردم وعده روزهای خوب را داده است و این روزها بدون 

تعامل و بهبود روابط خارجی به دست نمی آید.
که  است  نژاد  احمدی  محمود  نه  رییسی  ابراهیم  سید   
حرف هایی بزند که برای کشور هزینه ایجاد کند نه حسن 
این  او بین  ببیند.  روحانی که همه چیز را در دیپلماسی 
این معنا می تواند یک پیام مهم برای  ایستاده است و  دو 

جهان باشد.

آفتاب  نیوز: سید محمد حسینی، معاون رئیس جمهور در امور مجلس، در 
مراسم گرامیدشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر که در مسجد جامع رجایی 
شهر کرج برگزار شد، اظهارکرد: حل معضالت اقتصادی و سالمت زمانبر است و هر 
چند نباید در این خصوص تعلل کرد ولی از مردم انتظار می رود مثل همیشه صبر 
پیشه کنند. اگرچه مشکالت بسیاری داریم اما قوای سه گانه، نهادهای انقالبی و 

مردم پای کار هستند تا مشکالت ازمیان برداشته شود.

       گوناگون

سینوفارم و سوبرانا2 برای دانش آموزان

اولین  در  سیرجان  شهر  شورای 
قدم باخت و به قول نقی معمولی؛ بد 
جوری هم باخت. اولین و بزرگ ترین 
بازنده هم رییس اصولگرای شوراست 
را  خود  همکاران  نتوانست  که 
می کنم  گمان  و  کند  مدیریت 
همین یک سال رییس شورا بماند، 
نفع  به  هم  و  خودش  نفع  به  هم 

شهر سیرجان است. 
تالش  و  محافظه کاری  همه  این 
برای دوخت و دوِز پارگی ها، نه تنها 
خود  که  نمی کند  درمان  را  دردی 
درد بزرگ تری است که روی همه ی 

دردها سوار می شود. 
می شود،  اجرا  که  نمایشی  هر 

صحنه ای دارد و پشت صحنه ای.
را  صحنه  پشت  اساسا  بار  این   
غیرعلنی  و  غیرقانونی  جلسات  با 
پررنگ کردند تا به مراد دل خود و 
شهر  این  و  برسند  بزرگ ترهای شان 
نخواهد  خوش  روی  ترتیب  این  با 
دید که نخواهد دید. پشت پرده که 
شلوغ باشد و پرحرف وحدیت، جلوی 
شبیه تر  کمدی  نمایش  به  پرده 
می شود، شبیه نمایشنامه ی کمدی 
از شکسپییر بزرگ به نام »هیاهوی 

بسیار برای هیچ«
نامزد   ۵۰ از  هیاهو  بسیاری 
یک  می شود.  شروع  شهرداری 
که  دهن پرکن  بی خاصیِت  کاِر 
برای  بعدا  ما  آمارزده  کشور  در 
مفید  است  ممکن  گول مالیدن 
واقع شود. چهل وچند سیاهی لشکر 
رییس  قول  به  که  بی نام ونشان 
محافظه کار شورا، برای حفظ آبرو)!( 
بررسی  مورد  پستو  در  تقاضای شان 

قرار می گیرند.
شورا  برای  نامزدی  اعالم  انگار   
هم  شاید  بی آبروکننده.  است  کاری 
آبروریزی  بازی  این  که  می دانستند 
به دنبال دارد و هیچ عاقلی عالقه ای 
را  خود  و  ندارد  شدن  مضحکه  به 

بازیچه ی کمدی نمی کند. 
شورا  پستوی  از  بعد،  روز  چند 
بازی  و  می شود  خارج  نام  چند 
ادامه پیدا می کند. ظاهرا همه چیز 
جدی است و عده ای هم آن را باور 
خوش باوری  برای  دل مان  کرده اند. 
برایش  باید  و  می سوزد  خودمان 

فکری اساسی کنیم. 
وگرنه در نمایش های بعدی دوباره 
نام   ۵ میان  می رود.از  سرمان  کاله 
باقی مانده برای شهرداری سیرجان 
یکی انصراف می دهد و میان آن ۴ 
بگیرند  رأی  می شود  قرار  دیگر  نفر 
تا انتخاب نهایی بین دو تن صورت 
طرف  از  که  معتمدی زاده  بگیرد. 
شده  معرفی  و  حمایت  جوان لری 
رأی   ۴ کریمی پور  می آورد،  رای   ۶

مغلوبه  بازی  رأی.   ۳ شهسواری  و 
می شود و کریمی پور و معتمدی زاده 
که  نفری  سه  می روند.  فینال  به 
رای  است،  مدنظرشان  شهسواری 
سفید می دهند، معتمدی با تک رأی 
و  می ماند  تنها  خودش  حامی 
کریمی پور با رای کاظمی، خدامی و 
جوان رأی الزم را به دست نمی آورد.

دیگر  بار  بازی  که  مرحله  این  در 
را  شهر  همهمه ای  شده،  مغلوبه 
از  منتفع  باندهای  و  فرامی گیرد 
شهردار شدن این و آن دست به کار 
می شوند. کریمی پور نامه ی انصراف 
و  می کنند  باور  برخی  و  می دهد 
فضای مجازی پر از حمایت  می شود 
از کریمی پور. کسی که از تهران آمده 
و به قول یکی از طرفدارانش؛ »اگر 
کسی در خیابان های تهران قدم هم 

زده باشد از بقیه بهتر است«.
فشار  تحت  شورا  شنبه  ظهر 
کریمی پوِر  و  می شود  تسلیم 
شهردار  رأی  با شش  را  انصراف داده 

سیرجان می  کند.
 آن یک رأی هم همچنان سفید 
می ماند. حامیان کریمی پور بر طبل 
امیدوار  هم  ما  و  می کوبند  شادانه 
تهران  از  شهردار  این  که  می شویم 
و  گلستان  بکند  را  سیرجان  آمده، 
بهشت برین و این شادانه را غمناک 
انتخاب  این  پرده  پشت  نکند. 
است  جذاب تری  و  مفصل  داستان 
خواهم  آن  به  باشد  عمری  اگر  که 

پرداخت.

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

 چاپ :  مهدویکرمان
نشانی: سیرجان،چهارراهموحدی،روبرویداروخانهآریاکدپستی: 7813713599

تلفکس: 42231335
تلفن سفارش آگهی: 09133475191

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

دیوار نامهربانی!!

به گفته دبیر کل و سخنگوی جمعیت هالل   احمر تمام اطالعات برای واردات 
واکسن  های مناسب برای گروه سنی زیر ۱۸ سال آماده و تحویل سازمان غذا و دارو 
شده است و در صورت تایید این سازمان و صدور مجوز، با واردات یکی از این دو 
واکسن سوبرانا۲ یا سینوفارم در مهرماه، واکسیناسیون گروه سنی زیر ۱۸ سال آغاز 
می شود؛ واکسیناسیونی که به احتمال زیاد تا نیمه آبان زمان خواهد برد اما بازگشایی 

مدارس را حتمی خواهد کرد.

ایلنا:  سعید خطیب زاده در نشست خبری صبح روز سه شنبه خود خصوص اخبار 
مرتبط با توافق برای واردات واکسن های فایزر و مدرنا نیز گفت: ما در خصوص واردات 
واکسن هیچ خط قرمزی نداشته و نداریم و مرجع صالحیت دار تائید واکسن ها وزارت 
بهداشت بوده و وزارت خارجه از روز اول همه امکانات خود را با هر منبعی در اختیار 

وزارت بهداشت قرار داده.

زوم

شورای تسلیم

روند نزولی تلفات کرونایی 
با افزایش واکسیناسیون عمومی  

 ایرنا با افزایش واکسیناسیون عمومی و واکسینه شدن ۳۵ میلیون و ۴۷ هزار و 
۱۴۳ ُدز، تلفات کرونایی روند نزولی به خود گرفته است. اکنون روزانه حدود بیش از 
یک میلیون دز واکسن علیه کرونا در کشور تزریق می شود و بسیاری از گروه های 
سنی، سالمندان، بیماران خاص و غیره در برابر این بیماری واکسینه شده و در حال 

حاضر روند واکسیناسیون دانشجویان و متولدان ۵۸ به قبل در حال انجام است.
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سخنگوی وزارت خارجه: در خصوص واکسن های 
فایزر و مدرنا هیچ محدودیتی نداریم

رییسی: نه روحانی و نه احمدی نژاد!

از  همراه جمعی  به  کرمان  استان  دادگستری  کل  رئیس  موحد،  یداهلل  میزان: 
معاونین دادگستری استان در راستای پیگیری برنامه های راهبردی و نظارتی و به 
منظور بررسی عملکرد قضات، کارکنان از حوزه قضایی شهرستان سیرجان بازدید کرد.

موحد، پس از بررسی وضعیت این حوزه  قضایی، با برخی از مراجعین این حوزه 
قضایی دیدار و پس از استماع مطالبات آن ها ، دستورات و توصیه های الزم به منظور 

ارتقای سطح کیفی عملکرد و رفاه حال مراجعین را ارائه کرد.

معاون رییسی: مردم مثل همیشه صبر پیشه کنند

بازدید رئیس کل دادگستری کرمان از حوزه قضایی سیرجان
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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.
تاریخانتشارمناقصهدرسامانه:تاریخ 1400/06/17 می باشد.

مهلتزمانیدریافتاسنادمناقصهازسایت:از تاریخ انتشار مناقصه در سایت تا ساعت 18:00 روز شنبـــه 
تاریخ 1400/06/27

مهلتزمانیارائهپیشنهاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز سه شنبه  تاریخ 1400/07/06
زمانبازگشاییپاکتها: ساعت 17:00 روز چهارشنبه  تاریخ 1400/07/07 

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

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

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 
تهیه مصالح و اجرای پروژه بهسازی فاز 2 زورخانـه پوریـای ولی

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات )شرحمختصر:تهیهمصالحواجرای

را از  2000005674000076 پروژهبهسازیفاز2زورخانهپوریایولی(به شماره 

طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

آگهيمناقصـــهعمومــي
شمــاره1400/40/ع

شرکت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد»عملیاتاجراییکابلکشیفیبرنوریپروژه

ریلی،گندلهسازی2وساختمانسردرجدید«مجتمع خود را از طریق برگزاري مناقصه عمومي به پیمانکار 

واجد شرایط و دارای گواهی شورای عالی انفورماتیك در رشته های مرتبط و با رتبه حداقل ۳ واگذار نماید. 

لذا متقاضیان مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الکترونیکي WWW.GEG.IR مراجعه و اسناد 

مذکور را از بخش مناقصه و مزایده دانلود نمایند.

 مهلت تحویل پاکات ساعت 9 الي ۱4 روز چهارشنبه مــورخ ۱400/۷/۷ در محــل دفترکمیسیون معـامالت 

مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. ضمناً بازدید از محل اجراي موضوع مناقصه روز چهارشنبه 

مورخ ۱400/۶/۳۱ مقرر شده است و الزامی می باشد. شرکت معدني و صنعتي گل گهر در رد یا قبول هر 

یك از پیشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد.

کمیسیونمعامالتشرکتمعدنيوصنعتيگلگهر
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) آگهی مناقصه آسفالت شهرداری نجف شهر( - نوبت دوم
شهرداری نجف شهر در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۳۱۳/00/49 مورخ ۱400/۶/۷ شورای محترم اسالمی 
تهیه ، حمل و پخش قیر  mc2 و تهیه ، حمل ، پخش و اجرای آسفالت معابر سطح شهر از نوع بیندر 0-۱9 
به شماره 2000090۶5۷000002 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به پیمانکار واجد شرایط 
واگذار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشائی پاکت 
ها از طریق درگاه سامانه الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم 
است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای 

الکترونیکی جهت شرکت در مناقصه را محقق سازند . 
تاریخانتشارمناقصه: در سامانه ۱400/0۶/۱۷ می باشد.

مهلتزمانیدریافتاسنادمناقصهازسایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت ۱9 روز شنبه مورخ ۱400/0۶/2۷ 
مهلتزمانیارائهپیشنهاد:از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت ۱2 روز چهارشنبه تاریخ ۱400/0۷/0۷ 

زمانبازگشائیپاکات: روز شنبه مورخ ۱400/0۷/۱0 ساعت 09:00 
ضمنا در صورت کسب اطالعات بیشتر متقاضیان می توانند با شماره تلفن 0۳442۳۹7۳۸0 تماس حاصل نمایند 

شهرداری نجف شهر

آگهیمناقصهعمومیانجامخدماتنظارتکارگاهیوعالیهپروژههایاحداث
تقاطعهایغیرهمسطحفاز4شبکهریلیومسیردسترسیموقتبهپاركگردشگریواقعدرمنطقهگلگهرسیرجان

شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر در نظر دارد به انجام خدمات نظارت کارگاهی و عالیه پروژه های احداث تقاطع های 
غیرهمسطح فاز 4 شبکه ریلی و مسیر دسترسی موقت به پارك گردشگری واقع در منطقه گل گهر سیرجان را از طریق برگزاری 
مناقصه عمومی به شرکت های مهندسین مشاور دارای حداقل رتبه 2 رسته راه و باند واگذار نماید لذا از متقاضیان دعوت 

به عمل می آید جهت اخذ اسناد مناقصه از تاریخ ۱400/۶/2۳ به سایت این شرکت به آدرس www.ggz.irمراجعه نمایند.
1_آخرین زمان ارائه پاکت ها و پیشنهادات: ساعت1۳:۳0مورخ1400/7/04

2_شرکت در قبول یا رد پیشنهادات مختار است.
۳_سپرده شرکت در مناقصه: 2،1۳۸،640،۹7۸ریال
4_هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. 

5_تاریخ بازدید از پروژه: 1400/6/۳1
6_کلیه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذکر گردیده است. 

7_محل تحویل اسناد، پیشنهادات: سیرجان کیلومتر 50 جاده محور سیرجان _شیراز، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر ساختمان های 
هلدینگ مستقر بر تپه، بلوك 5 )شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر(

۸_تلفن جهت هر نوع هماهنگی: 0۹1۳1420642 آقای بلوردی )به غیر از ایام تعطیل(
مدیریتامورحقوقیوقراردادها

     رضا مسلمی زاده


