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سیرجان 
خانه سالمندان ندارد

 واکسن، شانس ابتالی سخت به بیماری یا مرگ ناشی از کرونا را کاهش می دهد

  دکتر رشیدی نژاد: احتماال در آینده نزدیک افرادی که واکسن کرونا نزدند، از برخی خدمات عمومی محروم می شوند

چهل روز از نبودش گذشت ...
با کمال ادب و احترام خدمت تمامی بزرگواران  خصوصا نماینده محترم، 
امام جمعه معظم، فرماندهی محترم سپاه ناحیه و همراهان ،پرسنل بنیاد 
شهید، همکاران بانکی و  سایر سروران بزرگوار و نیز با آرزوی سالمتی و 
تندرستی برای تک تک شما عزیزان که در معیت هیات همراه یا خانواده ی 

محترم در مراسم تشییع و اقامه فریضه الهیه و اربعین؛

حاج احمد گلزاری)پدر شهید محمد گلزاری(
شرکت نموده اید و نیز با پیامها و تماسهای پر از مهرتان  ما رو مورد لطف و محبت خود قرار دادید،خالصانه سپاسگزار 
هستم و اذعان دارم که زباِن قدردانی و تشکِر تمام و کمال در برابر محبت ها وعنایات اعزه،در فقدان  پدرم  قاصر است؛

امید است همگان مشمول عنایات خاصه ذات اقدس باری تعالی واولیائش واقع شده باشیم.

ارادتمند شما؛ حاج حسین گلزاری
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زمایده رفوش ضایعات

ضایعات کامپاند، کامپاند سوخته، فلشر، باف، بالدر، پخت ناقص ، منجمد و برگشت 
بازار، ترد، نوار و تیوپ، سیم پفکی، بندیل و بید، ضایعات ویژه را از طریق  از 

مزایده به فروش برساند.
لذا متقاضیان شرکت در مزایده می توانند  جهت بازدید و دریافت اسناد مزایده به 
آدرس: سیرجان- بلوار شهید عباسپور، شهرک صنعتی شماره یک، خیابان اشتغال، 
مجتمع صنایع الستیک سیرجان مراجعه نموده و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با 
شماره تلفن های : 09177977175و42300022  )034(تماس حاصل نمایند.

مجتمع صنایع الستیک سیرجان

مجتمع صنایع الستیک سیرجان در نظر دارد تمامی ضایعات خود شامل



داد:  اخطار  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رییس 
کرونا  واکسن  که  افرادی  نزدیک  آینده  در  احتماال 
دریافت نکرده اند، از برخی خدمات عمومی محروم 
عمومی  خدمات  از  محرومیت  احتمال  شوند.  می 

برای کسانی که واکسن کرونا نزنند
ستاد  جلسه  صدمین  در  نژاد  رشیدی  حمیدرضا 
به  رو  روند  گفت:  کرمان  استان  کرونای  با  مقابله 
مشاهده  وضوح  به  استان  در  کرونا  به  ابتال  کاهش 

می شود. وی ادامه داد: در حال حاضر حدود ۸۵۰ 
نفر در بیمارستان های استان بستری اند که تست 

تشخیصی کرونای نیمی از آنها مثبت است.
رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان در ادامه بیان 
ظرفیت  مردم،  راحت  دسترسی  راستای  در  کرد: 

واکسیناسیون را از هفته گذشته دو برابر کردیم.
وی با بیان اینکه متاسفانه استقبال مردم از واکسن 
مطلوب نیست، اظهار کرد: تقریبا در استان کرمان 

یک میلیون و ۲۵۰ هزار نفر یک دوز و حدود ۵۸۰ 
هزار نفر دو دوز واکسن خود را تزریق کرده اند.

 ۵۹ به  نزدیک  تاکنون  کرد:  بیان  نژاد  رشیدی 
و  اول  دوز  استان  سال   ۱۸ باالی  جمعیت  درصد 
حدود ۲۶ درصد نیز دو دوز واکسن خود را دریافت 

کرده اند.
های  اپیدمی  از  پیشگیری  برای  کرد:  تاکید  وی 
درصد   ۷۰ که  نفر  میلیون  دو  حدود  باید  بزرگ 

جمعیت استان را تشکیل می دهند، واکسینه شوند.
داد:  اخطار  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رییس 
کرونا  واکسن  که  افرادی  نزدیک  آینده  در  احتماال 
می  محروم  خدمات  برخی  از  اند،  نکرده  دریافت 
آموزشی  کادر  شدن  واکسینه  لزوم  بر  وی  شوند. 
تاکید کرد و افزود: واکسن شانس ابتالی سخت به 

بیماری یا مرگ ناشی از کرونا را کاهش می دهد.

گفت:  کرمان  استان  نمایندگان  مجمع  رئیس 
کارکنان  برای  مسکونی  واحد  هزار   ۱۵ سهمیه 
بردسیر  و  و صنعتی سیرجان  معدنی  شرکت های 
پس از اخذ مجوز وزارت راه و شهرسازی و دستور 
شهرستان ها  این  به  وزارت  عالی  مقام  صریح 

اختصاص یافته است.
شرکت  همچنین  داد:  ادامه  پور  حسن  شهباز 
های گل گهر، گهرزمین و توسعه عمران گل گهر 
شهرسازی،  و  راه  وزارت  با  نامه  تفاهم  انعقاد  با 

نسبت به احداث شهرک بزرگ صنعتی فوالد شهر 
در حاشیه شهر سیرجان اقدام کند.

نیز  کرمان  استان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
قانون  اجرای  راستای  در  نشست  این  گفت: 
و  راه  وزارت  عالی  مقام  دستور  و  تولید  جهش 
های  شرکت  ظرفیت  از  استفاده  در  شهرسازی 
به  کمک  و  استان  این  بزرگ  معدنی  و  صنعتی 
رفع مشکل تامین مسکن متقاضیان واجد شرایط 
و کاهش هزینه ساخت و ساز در شهرستان های 

تشکیل  رفسنجان  و  بردسیر  بافت،  سیرجان، 
ارائه  از  پس  داد:  ادامه  حاجی  علی  است.  شده 
در شهرستان  موجود مسکن  از وضعیت  گزارشی 
های یاد شده و با اشاره به کمبود اراضی مسکونی 
افزود:   کرمان  استان  های  شهرستان  برخی  در 
به  ها  فعالیت  این  سریعتر  هرچه  که  امیدواریم 
نتیجه برسد که برای تامین پروژه جهش مسکن 

در اختیار سازندگان قرار گیرد.

فرهنگ  اداره کل  و سینمایی  هنری  امور  معاون 
جدید  دور  آغاز  از  کرمان  استان  اسالمی  ارشاد  و 
حوادث  و  عمر  تکمیلی،  درمان  بیمه ی  نام نویسی 
داد  استان خبر  و رسانه در  فرهنگ، هنر  اصحاب 
و گفت که در راستای حمایت از اصحاب فرهنگ 
ارائه ی خدمات  تعرفه های  افزایش  علیرغم  هنر،  و 
حق  سهم  در  قیمتی  افزایش  هیچ گونه  درمانی، 
بیمه ی پرداختی اعضا نسبت به سال گذشته اعمال 

نشده است.
روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان کرمان، وحید محمدی بیان کرد: »بر اساس 
اعالم سامانه ی اطالع رسانی صندوق اعتباری هنر، 
درمانی  هزینه های  حداکثری  پوشش  به منظور 
خدمات  رسانه،  و  هنر  فرهنگ،  بزرگ  خانواده ی 

بیمه ی تکمیلی یک ساله ی اعضا در سراسر کشور 
ماه  شهریور   ۳۱ تا  جاری  ماه  مهر  اول  تاریخ  از 

۱۴۰۱ ارائه می شود«.
وی افزود: »در این طرح، ثبت نام بیمه ی تکمیلی 
روز   ۱۰ مدت  به  تمدید(  )بدون  مرحله  یک  در 
ماه  مهر   ۹ لغایت  ماه ۱۴۰۰  شهریور  تاریخ۳۱  از 
به  نشانی  صندوق؛  وب سایت  طریق  از   ۱۴۰۰

www.honarcredit.ir  انجام خواهد شد«.
محمدی ادامه داد: »در راستای حمایت از اصحاب 
ارائه ی  تعرفه های  افزایش  علیرغم  هنر،  و  فرهنگ 
بیمه گر  شرکت های  سوی  از  که  درمانی  خدمات 
مورد تأیید بیمه مرکزی )به طور میانگین با حداقل 
اعالم  گذشته(  سال  به  نسبت  افزایش  درصد   ۶۰
شده است، صندوق اعتباری هنر به منظور حمایت 

از اعضای تحت پوشش خود، حداکثر تالش خود را 
به کار گرفته است تا بیشترین خدمات با کمترین 
هزینه برای اعضا منظور شود. بنابراین مصوب شد، 
نسبت به سال گذشته، هیچ گونه افزایش قیمتی در 
سهم حق بیمه ی پرداختی اعضا در قرارداد -۱۴۰۰

۱۴۰۱ اعمال نشود«.
وی در تشریح این طرح گفت: »همچون گذشته 
خدمات بیمه ی درمان تکمیلی در قالب سه طرح 
ارائه می شود. بر این اساس  )امید، آرامش و رفاه( 
برای  نفر  هر  ازای  به  اعضا  سهم  پرداختی  مبلغ 
 ۵۰۰ آرامش  طرح  تومان،  هزار   ۱۳۰ امید  طرح 
تومان و طرح رفاه یک میلیون و ۱۰۰ هزار  هزار 
تومان است که متقاضیان می توانند با انتخاب یکی 
افراد تحت تکفل خود را نیز در همان  از طرح ها، 

طرح ثبت نام کنند«.
»همچنین  افزود:  کرمان  ارشاد  کل  اداره  معاون 
می توانند  خانوار  سرپرستان  و  اصلی  بیمه شدگان 
نیز  طرح  این  حوادث  و  عمر  بیمه ی  مزایای  از 
برخوردار شوند که مبلغ پرداختی، به حق بیمه ی 

ساالنه ی بیمه شدگان  اصلی اضافه می شود«.
با  اعتباری هنر  یادآور شد: »اعضای صندوق  وی 
بهره مندی  مشمول  بیمه،  حق  از  بخشی  پرداخت 
و  شد  خواهند  تکمیلی  درمان  بیمه ی  خدمات  از 
پرداخت  و  تأمین  صندوق،  توسط  هزینه  مابقی 

می شود«.
خدمات  شرح  تعهدات،  جداول  است  گفتنی 
در  طرح ها  از  یک  هر  پرداختی  هزینه ی  سقف  و 

سامانه ی مذکور قابل مشاهده است. 

رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان اخطار داد:

اگرواکسننزنید،محروممیشوید

نام نویسی بیمۀ درمان تکمیلی اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه آغاز شد

2
شماره 664

7 مهر 1400 خبر

سخِن همشهریان:انعکاس
سالم خسته نباشیدیه مدرسه درکهن شهر وسط خیلی سرویسهای بهداشتی نامناسب وافتضاحی داره تواین وضعیت 
کرونا بچه هامون تواین مثالمدرسه بایدبفرستیم حیاط خاکی وبدون آبخوری وبدون حصاردورمدرسه از بعضی ها که 
آبی گرم نمیشه ازیک خیرکمک میخواهیم که این مدرسه را برای بچه های مادرست کنن لطفااین پیام را به گوش 
 مسئولین یایک آدم خیربرسونیدبچه های ماگناه دارن تواین مدرسه درس بخونن ممنون ازپیج خبری سخن تازه

این عکس سرویس بهداشتی مدرسه درحال ساخته که سه ساله اینجوری به حاله خودش رهاشدهبقیه عکس ها هم 
وضعیت این مدرسه را از زاویه هایی دیگر نشون میده خواهشا منتشر کنین فقط تنهاامیدمون پیج خبری شماست. 

#انتقادحق مردم است # پاسخگویی وظیفه مسئوالن 

       اخبار کوتاه 

 کاهش 40 درصدی بیماران کرونایی در کرمان 
در روزهایی که شمار بیماران قطعی بستری کرونا در بیمارستان های استان کرمان به 
کمتر از ۴۰ درصد روزهای پیک کرونا در موج پنجم خود رسیده، فوتی های کرونا نیز 
کاهش چشمگیری داشته و طبق آخرین آمار اعالم شده تا ظهر سه شنبه تنها دو فوتی 
کرونا در بزرگ ترین استان کشور ثبت شده است. از سوی دیگر وضعیت واکسیناسیون 
کرونا هم در استان کرمان خوب و بدون هیچ محدودیتی در انجام است هر چند مسئوالن 
از استقبال مردمی از واکسیناسیون رضایت نداشته و انتظار دارند قریب ۴۰ درصدی که 
هنوز برای تزریق واکسن مراجعه نکردند، همکاری بیشتری داشته باشند تا مبادا بر اثر 
کوتاهی سهل انگاری پیک ششم کرونا در استان شعله ور شود.این روزها به نظر می رسد 
که مسئوالن تمام تالش خود را برای قطع هر چه سریع تر زنجیره کرونا به کار گرفته اند 
و همه چیز به همراهی مردم بستگی دارد و برای قطع زنجیره کرونا در جامعه حداقل 

باید ۷۰ درصد جمعیت هدف واکسن دریافت کرده باشند.

سارقان پسته با خودروی سرقتی گرفتار شدند 
به گزارش پایگاه خبری پلیس، سرهنگ منصور رمضان نژاد در تشریح این خبر گفت: 
در پی اعالم سرقت پسته در روستای نصرت آباد بالفاصله موضوع به رده های انتظامی 
پراید صورت  گزارش و مشخص شد سرقت توسط سرنشینان یک دستگاه خودروی 
گرفته است. وی افزود: در این رابطه ماموران انتظامی بخش پاریز پراید مورد نظر را 
هنگام عبور از این منطقه مشاهده و متوقف کردند که ضمن دستگیری ۳ متهم در 
بازرسی از این خودرو ۴ گونی پسته سرقتی کشف و مشخص شد خود خودرو نیز سرقتی 
است و چندی قبل از یکی از محله های اطراف سیرجان به سرقت رفته است. سرپرست 
فرماندهی انتظامي سیرجان با اشاره به اینکه هر ۳ متهم افغانی بوده و ۲ دستگاه تلفن 
همراه متعلق به مالباختگان نیز از آنان کشف شد، تصریح کرد: این متهمان جهت سیر 

مراحل قانونی تحویل پلیس آگاهی شدند.

کم بارشی در آبان امسال قطعی است
»همین طور احتمال کم بارشی در آبان ماه بسیار زیاد است و به تدریج در اواخر آذرماه 
احتمال تغییر شرایط به حالت شرایط نرمال و رخداد بارش در حد نرمال افزایش می یابد«. 
به گفته ی رئیس مرکز خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی، پیش بینی های 
صادر شده از مدل های عددی و همین طور شاخص های دورپیوندی بیانگر آن است که 
در انتهای پاییز و ابتدای زمستان شرایط به بارندگی نرمال نزدیک می شود و احتمال 
رخداد بارش های نرمال بیشتر از شرایط کم بارشی یا پربارش است. وی با بیان این که 
احتمال رخداد شرایط نرمال و پربارش بسیار کمتر از احتمال وقوع کم بارشی است، اظهار 

کرد: »احتمال رخداد شرایط پربارش تقریبا بین صفر تا ۱۰ درصد است«.
وی در خصوص تاثیر کم بارشی به خصوص پاییز امسال گفت: »از سال آبی کم بارش 
وخشکسالی شدید وارد سال جدید آبی یا زراعی شدیم و حداقل در دو ماه اول پاییز با 
تداوم  خشکسالی و کم بارشی مواجه هستیم؛ بنابراین تاثیرات جدی در کشت محصوالت 
کشاورزی و کشت دیم و همچنین تامین آب برای کشت آبی یا حتی تامین آب 
شرقی  نیمه ی  و  جنوب  در  به خصوص  روستایی  مناطق  و  شهرها  برخی  در  شرب 

کشور وجود دارد«.

سخِن همشهریان:
 دو سال پیش قرار بود مراسم عروسی بگیریم که کرونا آمد و نشد. االن که رفتیم 
انتخاب کنید  از تشریفات خود تاالر  باید  واسه کارهای عروسی تاالر به ما میگه که 
و نمیتونید از بیرون تشریفات بیارید .تاالر  دو تا مزون خوب که توی شهر هست را 
به هیج عنوان راه نمیدن تا مجبور بشیم از تشریفات خودشون انتخاب کنیم .حتی با 
 لحن بد و توهین آمیز تهدید می کنند که هیچ تاالر دیگه ای هم شما را راه نمیدن.

اجبار تمام آرزوهایش را به خاطر زورگویی تاالردار خراب کنه .ما تاالر رو انتخاب کردیم 
فقط  واسه فضا و شام و پذیرایی  اما در همه امور از تشریفات گرفته تا فیلمبردار...

۱۵ هزار واحد 
مسکونی در 

سیرجان و بردسیر  
احداث می شود

فروش،نصب،سرویـس،شــارژگـــازو

نقد و اقساطلولـهکشیزیرکار

کولرهای گـازی اسپلیت
خیابانوحید-روبرویفروشگاهافقکوروش

فروشگاه اسپلیت صالحی
42338788 -0 9 164458335 
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آگهی زمایده اجاره ملک
انجمن حمایت زندانیان سیرجان در نظر دارد مزرعه و موتور آب خود را واقع در جاده راه آهن به 
شرح زیر از طریق مزایده عمومی بصورت اجاره یکساله واگذار نماید . ضمنا پروانه چاه آب غیر 

کشاورزی می باشد و مستاجر با علم به موضوع اقدام به اجاره مزرعه می نماید .
لذا متقاضیان واجد شرایط می توانند از تاریخ 1400/07/10 لغایت 1400/07/12 جهت 
دریافت اسناد مزایده به دفتر انجمن حمایت زندانیان سیرجان واقع در خیابان تختی – کوچه 
دوشنبه  روز  اداری  وقت  پایان  تا  ها  پاکت  تحویل  تاریخ  و  نمایند  مراجعه  مرکزی  بهداشت 

1400/07/12 می باشد. 
تذکرات :

ملک مذکور با وضعیت موجود واگذار می گردد و ارائه – پیشنهاد شرکت کنندگان  در مزایده 
مبین بازدید از ملک و اطالع کامل از شرایط وضعیت موجود ملک و اسناد مزایده می باشد. 

1-هزینه های انتشار آگهی مزایده و همچنین حق الزحمه کارشناسی امالک بر عهده برندگان 
مزایده بوده و از تضمین سپرده شرکت در مزایده کسر خواهد شد .

2-انجمن حمایت زندانیان در رد یا قبول هر یک و یا رد کلیه پیشنهادات مختار است. 
3-پیشنهاد فاقد سپرده، مخدوش، مبهم و مشروط از درجه اعتبار ساقط می باشد.

4-قیمت پایه اجاره بهاء ماهیانه مبلغ 250/000/000 ریال برای سال اول می باشد و جمع 
قیمت کارشناسی اجاره بهاء سالیانه 3/000/000/000 می باشد. 

5-مدت اجاره: یک سال
6-پیشنهاد دهنده باید مبلغ 10 درصد از کل قیمت پایه کارشناسی که مبلغ 300/000/000  
شماره  حساب  به  رسالت  بانک  در  زندانیان  حمایت  انجمن   حساب  به  را  باشد  می  ریال 
107280207/2 واریز و رسید مربوطه را ضمیمه پیشنهاد خود نماید و یا به صورت ضمانت 

نامه بانکی در وجه انجمن سیرجان صادر گردد. 
7-چنانچه برنده مزایده عالوه بر نفر اول،  نفر دوم نیز از انعقاد قرارداد خودداری نماید. واریزی 

10 درصد قیمت پایه به نفع انجمن ضبط و با نفر سوم مزایده قرارداد منعقد می گردد. 

نجمن حمایت زندانیان سیرجان
هیئت دمریه ا
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آگهی زمایده رفوش ضایعات آهن رقاهض و

مستعمل از قبیل میز، صندلی و... 
 ساری وسایل 

دانشگاه آزاد اسالمی سیرجان در نظر دارد مقداری ضایعات آهن قراضه و سایر وسایل 
مستعمل از قبیل میز، صندلی،... دانشگاه را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.
ضمنبازدید،جهتدریافتاطالعاتواسناد متقاضیان شرکت در مزایده می توانند 
مربوطهبادانشگاهمراجعهوجهتارائهقیمتدرتاریخ1400/07/14 به محل برگزاری 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  پردیس  زاده  بلوار شهید فخری  بلوار هجرت  در  واقع  مزایده 
سیرجان حضور یابند. ضمنٌا دانشگاه در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار بوده 

و هزینه درج آگهی ها بعهده برنده مزایده خواهد بود

گاه آزاد اسالمی سیرجان روابط عمومی دانش
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ایرنا: تندیس شهید حاج قاسم سلیمانی طی مراسمی در پادگان قدس سپاه در سیرجان 
رونمایی و خانواده شهدا، پیشکسوتان دفاع مقدس و سربازان نمونه این پادگان تجلیل شدند.سردار 
روح اهلل برخوری فرمانده تیپ تکاور صاحب الزمان )عج( سپاه گفت: هشت سال دفاع مقدس تبلور 
شهادت طلبی و مجاهدت رزمندگان اسالم است که با ایثار و ازخودگذشتگی، نگذاشتند ذره ای از 
خاک مقدس این کیان اسالمی به دست دشمن بعثی بیفتد و امروز کفرستیزی ملت های مسلمان 

حاصل ۸ سال دفاع مقدس جوانان ایران اسالمی است.

تندیس سردار 
شهید سلیمانی در 
سیرجان رونمایی 

شد

۱۶ پروژه گردشگری در استان کرمان افتتاح می شود
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان گفت: ۱۶ پروژه گردشگری در هفته گردشگری در استان افتتاح 
می شود.  “فریدون فعالی”با اشاره به روز جهانی گردشگری اظهار کرد: در هفته گردشگری برنامه های متنوعی در سطح استان کرمان برگزار 
می شود که از جمله آن می توان به غبارروبی گلزار شهدا، کوهپیمایی از گلزار شهدا تا کوه شیوشگان، مالقات با نماینده ولی فقیه در کرمان، 
نواختن زنگ گردشگری، افتتاح هتل سه ستاره پویا و هتل هزار و یکشب، هتل آپارتمان هیوا، سفره خانه بزرگمهر، اقامت گاه بوم گردی خانم 
کوچک و کلیاس و سه دفتر خدمات مسافرتی در کرمان اشاره کرد.وی افزود: هتل پایاب شهداد، سه اقامت گاه بوم گردی در کهنوج، منوجان 

و سیرجان و سه دفتر خدمات مسافرتی در کوهبنان، سیرجان و شهربابک نیز در این هفته افتتاح خواهد شد.  

پیرمرد بچه هایش را »پدرمو بشم« صدا می زند و 
پسرش در حالی که دست او را گرفته، می گوید: »زود 
باش کار دارم.« اما پیرمرد برای زود حرکت کردن توان 
الزم را ندارد و می گوید: »پدرمو بشم  صبر کن، پام 
یاری نمیده.« اما مرد عجله دارد. کاله افتاده ی پیرمرد 
را از توی خاک ها جمع می کند و با تندی و عصبانیت 
پیرمرد  صندلی.  رو  »بشونش  می گوید:  برادرش  به 
سالنه سالنه خودش را به لبه صندلی می کشاند و 
با نفسی که در سینه حبس شده و تندتند می زند و 
باز می گوید: »پدرمو بشم، پیری و هزار درد ناعالج.« 
پسر اما با طعنه و متلک جوری که دیگران هم بشنوند 
و بخندند، می گوید: »کدوم پیر، دیگه از هزار هم رد 
کردی.« کسی نمی خندد و پسر کماکان پدرش را 
دست می اندازد و می خندد. پیرمرد ناراحت می شود 

و توی خودش می رود.
دفتر اسناد رسمی شلوغ است و پیرمرد در میان این 
شلوغی آورده شده که چیزی را امضا کند. دخترش یا 
عروسش برگه ای را می آورد و می گوید فالن جا را امضا 
کن. دستان پیرمرد می لرزد. خودکار از دستش می افتد 
و زن در حالی که خم می شود تا خودکار را بردارد، 

می گوید: »اوف، بمیری راحت بشیم.«
سیرجان شهر کوچکی ست که تاکنون حفظ کرامت 
سالمندان در آن بر دوش فرهنگ سنتی رعایت احترام 
بزرگتر بوده و عرف و سنت هم بر این بوده که معموال 
پیران روی تخم چشم بچه های شان جا داشته و با 
احترام از آنان نگهداری شود. حاال یا در خانه فرزندان 
و یا در خانه ی خود آن سالمند. فرزندان و حتا نوه ها 
معموال این وظیفه را توافقی بین هم تقسیم می کردند 

تا به کارهای دیگرشان هم برسند. 
اما دیرگاهی ست که فرهنگ احترام به بزرگتر و محبت 
به پدر و مادر پیر از میان ما رخت بربسته. حرمت ها 
می شکنند و در بهترین حالت اگر فرزندان ثروتمند 

باشند برای سالمند مورد نظر پرستار می گیرند و اگر 
این توانایی مالی را نداشته باشند، معموال در حضور 
سالمند برایش آرزوی مرگ می کنند! مخصوصا اگر 
سالمند مورد نظر ارثیه ای به جا نگذاشته یا آن را پیش 

از مرگش بین فرزندانش تقسیم کرده باشد.
در چنین شرایطی دیگر روش های سنتی نگهداری 
رشدی  حال  در  شهر  نیاز  پاسخگوی  سالمندان  از 
مثل سیرجان نیست و  ادامه ی آن بر خالف حفظ 
است. در چنین شرایطی سیرجان  کرامت سالمند 
نیاز به خانه ی سالمندان پیدا می کند که خانواده های 
بی حوصله ی امرزوی نگهداری از پیران را برعهده ی 
آنجا بگذارند و حتا به خود سالمندان نیز بیشتر خوش 
می گذرد. هرچه باشد این است که دست کم در کنار 
دیگر سالمندان هستند و گذران زندگی پایان عمر را با 
هم گپ می زنند و فرزندان شان هم وقتی به آن ها سر 
بزنند که دلتنگ شده اند ودیدار با خانواده از کیفیت 

بهتری برخوردار خواهد بود.
توانایی  که  خانواده هایی  سالمند  سیرجان،  در 
نگهداری و سرپرستی از سالمندشان را ندارند،  به خانه 
سالمندان کرمان و بم اعزام می شوند. نبود بودجه برای 
تامین اعتبار و نداشتن تمکن مالی متقاضیان در راه 
اندازی خانه سالمندان دلیل نبود مرکزی مناسب برای 

نگهداری از سالمندان است.
به گزارش سازمان بهداشت جهانی در سال ۲۰۱۸ 
به ازای هر شش فرد با سن شصت سال یا بیشتر یک 
نفر در سال ۲۰۱۷ یکی از اشکال آزار را در جامعه 

تجربه کرده است. میزان آمار سالمندان در موسسات 
خانه های پرستاری یا مراکز مراقبت های طوالنی مدت 
باالست. سواستفاده از سالمندان منجر به آسیب های 
شدید جسمی و پیامدهای روانشناختی بلند مدت 
می شود و با توجه به افزایش جمعیت سالمندان در 
بسیاری از کشورها سالمندآزاری رو به افزایش است 
و به همین دلیل پانزده ژوئن روز جهانی آگاهی از 

سواستفاده والدین نام گذاری کرده اند. 

شرایط  سیرجانی  خانواده های  برخی  اینکه  اما 
نگهداری از والدین شان را ندارند و از طرفی به دلیل 
نبود خانه سالمندان آنها به شهرهای دیگر می روند، چه 
تاثیر روحی روانی را برای فرد سالمند خواهند داشت؟ 
آیا فرزندان نسل جدید نسبت به قدیمی ها به اصطالح 

بی عاطفه تر شده اند؟
جابجایی و مهاجرت برای افراد با سن پایین و متوسط 
با تبعات بسیاری همراه است. این موضوع مشخصا 

برای یک فرد سالمند سخت تر خواهد بود. به دلیل 
با شرایط  انطباق  دارد  که  ناتوانی جسمی  و  ضعف 
جدید به مراتب دشوار است و می تواند روح و روان 
فرد را آسیب بزند. در بحث دلیل تصمیم فرزندان برای 
سپردن والدین شان به خانه سالمندان حتا در یک شهر 
غریبه بخشی از موضوع به عاطفه و قدردانی از زحمات 
پدر و مادر برمی گردد، بخش مهم این مساله شرایط 
معیشتی  مشکالت  اقتصادی،  و  اجتماعی  پیچیده 

جامعه امروز است. دنیایی که در آن زن و مرد بیرون از 
خانه کار می کنند و هزار و یک دغدغه دارند، رسیدگی 
به فرد سالمند سخت می شود. در نظر داشته باشید 
که مصداق بارز سالمندآزاری تنها آسیب های جسمی 
مثل تغذیه نامناسب، رسیدگی به ورزش و فیزیوتراپی 
نیست، آسیب های روانی ناشی از جدی نگرفتن، در 
و  تمسخر  کردن،  توهین  ندادن،  دخالت  خانه  امور 
گفتن جمالتی مثل تو پیری نمی فهمی زیاد دیده 

می شود.
این یک بحث بزرگ اجتماعی است که بستگی به 
عوامل متعددی دارد. اما آنچه اکنون باعث افزایش این 
رفتار خشونت آمیز شده است، قبل از هر چیز نبود 
آموزش و فرهنگ سازی در خصوص رفتار با سالمندان 
در جامعه ی در حال توسعه ی امروز می باشد. تغییر 
در نوع زندگی شهری، نبود قوانین کافی حمایت از 
سالمندان و خدمات اجتماعی متناسب با نیاز این افراد 

از عوامل مهم بروز این آسیب است.
ده درصد از جامعه ما را سالمندان تشکیل می دهند و 
این یعنی که در طی سی سال آینده چیزی در حدود 
یک سوم جمعیت را به خود اختصاص خواهد داد. 
افرایش جمعیت سالمندان چالش های خاص خود را 
دارد که سالمندآزاری را دیگر به یک موضوع جدی 
در صورت عدم فرهنگ سازی و تامین نیازهای این 
افراد تبدیل خواهد کرد. نسلی که امروز درگیر مسایلی 
چون مسکن و اشتغال است در آینده ای نه چندان 
دور بحران هایش وارد مرحله جدیدی می شود. بنابراین 
با گذر زمان فارغ از مسایل اقتصادی و اجتماعی نرخ 

سالمندآزاری هم افزایش می یابد.
نمی توان گفت عاطفه و احساس کم شده. بلکه قربانی 
می شوند. قربانی مسایل بزرگ تر و مهم تر اقتصادی 
تنیده  هم  در  بسیار  اجتماعی  مسایل  است.  شده 
هستند به طوری که یک مساله را به تنهایی نمی توان 
بررسی کرد. اما فرهنگ سازی و تکریم سالمندان از 

کودکی باید به کودکان آموزش داده شود.

فراغت  اوقات  گذراندن  برای  خانواده  با 
دوقلوی  یخدان های  اطراف  سبز  فضای  به 
نصب  وسایل  با  بچه ها  هم  تا  رفتیم  سیرجان 
هم  و  کنند  بازی  تفریحی-ورزشی  شده ی 
دیوارهای  سایه ی  خنکای  در  لختی  خودمان 
و  بنشینیم  نیمکت  روی  یخدان  کاهگلی 
استراحتی کنیم. اما انگار به ما خوشی نیامده. 
سرسره ی  سراغ  رفتن  بچه ها  کار  اول  همان 

آنجا و نزدیک بود بیفتند.
هنگام  فضای سبز  و  پارک ها  سازمان  راستی 
مجاور  غیراستاندارد  و  فلزی  سرسره ی  نصب 

یخدان ها، چه فکری کرده؟! 
تاریخی ست،  محوطه ی  چون  کرده  گمان 

باشد! باید عتیقه  سرسره اش هم 
خود  و  پله ها  زیاد  شیب  و  بودن  فلزی  از 
سرسره که بگذریم. برای ساختن پله های این 

انگار از نردبام استفاده کرده  سرسره ی مرتفع 
باشند. یعنی در واقع نرده است، نه پله.

که  تند  شیب  آن  با  سرسره  از  نگویم  اما 
ندارد!  هم  حفاظ  عنوان  به  دیواره ی  حتا 
سبز  فضای  و  پارک ها  سازمان  مسوول  واقعا 
را  بچه هایش  است،  حاضر  خودش  شهرداری 

برای بازی کنار این سرسره بیاورد؟!

به بهانه 9مهر روز جهانی سالمند؛

سیرجانخانهسالمندانندارد
       حسام الدین اسالملو

  عکس: سید محسن فروزنده

سرسره ی 
مرگ!

آگهيمناقصــهعمومـــي
شمـــاره1400/41/ع

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

درمحلگورابهایمنطقهچاهدراز،گلخانههاودهکدهگردشگری«خود را از طریق برگزاري مناقصه عمومي 

به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الکترونیکي 

WWW.GEG.IRمراجعه و اسناد مذکور را به همراه فرم پرسشنامه ارزیابي تأمین کنندگان از بخش 

مناقصه و مزایده دانلود نمایند . مهلت تحویل پاکات ساعت 9 الي 14 روز سه شنبه مــورخ 1400/7/20 

در محــل دفترکمیسیون معـامالت مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. ضمناً بازدید از محل 

اجراي موضوع مناقصه در یکی از روزهای چهارشنبه و یا شنبه مورخ 1400/7/14 و 1400/7/17مقرر 

شده است و الزامی می باشد. شرکت معدني و صنعتي گل گهر در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات بدون 

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

کمیسیونمعامالتشرکتمعدنيوصنعتيگلگهر



فردای کرمان: فرش کرمان همچنان روند رو به خاموشی و فراموشی خود را طی می کند. 
تولید فرش نسبت به گذشته کاهشی شده و صادرات آن چنانی هم ندارد. تنها ۴۰ هزار بافنده 
در این هنر ـ صنعت مشغول هستند و فرشی را می بافند که در فروشگاه های کرمان عرضه 
می شود. طرحی که در جریان اجرای آن قرار بود نقش های سنتی کرمان به روز رسانی و مطابق 
با سلیقه ی امروزی ها بشود، آغاز شده اما دست اندرکاران طرح مجبور شده اند فرش هایی که 

می خواستند تولید کنند را به بافندگان شاهرودی بسپارند.     

 فرش کرمان
 را فراموش 

کرده اند 

 فعالیت مهدکودک ها در شهر های غیرقرمز بالمانع است 
خبــر

فردای کرمان: رئیس سازمان تعلیم و تربیت گفت: »مهدهای کودک در شهرهای غیر از شرایط قرمز کرونایی می توانند از روز سه شنبه 
۶ مهر ۱۴۰۰ با رعایت شیوه نامه های بهداشتی فعالیت خود را آغاز کنند«.علیرضا حاجیان زاده اظهار کرد: »بر اساس مصوبه ی ستاد ملی 
کرونا، مهدهای کودک در مشاغل گروه دو قرار دارند و فعالیت آن ها در شهرهای غیر از شرایط قرمز کرونایی منعی ندارد«.رئیس سازمان 
تعلیم و تربیت تاکید کرد: »فعالً هیچ مجوز جدیدی برای تأسیس مهد کودک صادر نمی شود، اما مهدهای کودک که پیش از این از 
سازمان بهزیستی مجوز گرفته اند تا مهر ۱۴۰۱ می توانند به فعالیت خود ادامه دهند«. وی به شهریه ی مهدهای کودک نیز اشاره کرد و 

گفت: »شهریه مصوب به مهدها ابالغ شده و بر اساس نرخ تعیین شده سازمان مدارس غیردولتی خواهد بود«.
شماره 664
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اخیرا در فضای مجازی کلیپی منتشر شد که در آن زنی با 
مرکز ۱۱۰ پلیس در شهر قم تماس می گیرد و به صورت رمزی 
تحت عنوان سفارش پیتزا از پلیس کمک می خواهد. زنی که 
گویا از سوی همسر سابق خود تحت فشار و اذیت است و از 
نجات  آزارگر  مرد  از شر  را  این طریق سعی می کند خودش 
و مخالفان بسیاری داشت.  این کلیپ موافقان  انتشار  بدهد. 
خوبی  آموزش  می تواند  کلیپ  این  که  بودند  معتقد  موافقان 
باشد برای زنانی که تحت آزار و اذیت اند و چاره ای جز پناه 
بردن به پلیس ندارند. مخالفان اما بر این باور بودند که بهتر بود 
کلیپ پخش نمی شد چون این گونه این نحوه ی فرار رمزآلود و 
پناه بردن به پلیس لو می رود و عمال  راه نجاتی برای زنان باقی 
نمی ماند. پس از آن هم مدیر بهزیستی کشور راه حل تقریبا 
عجیبی را برای کاهش خشونت خانگی ارائه داد. راه حل این 
بود که اگر صدای داد و فریادی را از خانه ای شنیدید که دال 
بر کتک زدن زن توسط همسرش هست، زنگ خانه را به صدا 
در بیاورید و سپس بروید. به این معنا که مرد متوجه زنگ در 
خانه بشود و همین چند دقیقه بتواند منجر به خاتمه ی بحث 

و جدل شود.
بحث خشونت علیه زنان مبحثی مهم و تاثیرگذار است. از 
آن جهت که بر نحوه ی حضور زن در جامعه و بهره مندی از 
توانمندی و استعدادش تاثیر می گذارد، در محیط خانه تربیت 
روان  و  روح  از  متاثر  فرزندان   با  رفتارش  نحوه ی  و  کودک 
آسیب دیده ی مادر می شود و در نهایت خشونت عزت نفس 
را از او سلب می کند. اتفاقی که در بسیاری از موارد منجر به 

خودکشی و خودسوزی زنان شده است.
ارشد  کارشناس  خواجویی نژاد  نیلوفر  با  بهانه  همین  به 
زنان  علیه  خشونت  پدیده ی  بررسی  به  تربیتی  روانشناسی 

پرداختیم. 
* اینکه این پدیده چه مصادیقی دارد و از چه طریق می توان 

به کاهش آن در جامعه کمک کرد؟
* مصادیق خشونت علیه زنان شامل چه مواردی هست؟ و از 

بین این موارد کدام یک بیشترین قربانی را دارد؟
* تهمت و بد دهنی همسر نسبت به زن چه آسیب های روحی 
و روانی را به دنبال دارد؟ و چطور هست که برخی از همسران 

این بی احترامی ها را به عنوان یک امر بدیهی می پذیرند.
* به عنوان یک روانشناس بیشترین موارد قربانی خشونتی را 
که در زنان سیرجانی دیدید مربوط به کدام از یک از مصادیق 

خشونت بوده و فکر می کنید دلیل فراوانی این امر چیست؟
* از نظر شما راهکار کاهش خشونت خانگی چیست؟ 

*به نظرتون میزان مراجعه ی زنان آسیب دیده به روانشناس 
و مشاور قابل قبول هست؟ اگر نه. دلیل هست میزان پایین 

مراجعه چیست؟
*آسیب های ناشی از این خشونت ها چه تاثیرات منفی بر روح 

و روان زنان می گذارد و این امر بر تربیت فرزندان چه اثری 
خواهد داشت؟

زنان و کودکان قربانیان خشونت خانگی
است  پدیده ای  زنان  علیه  خشونت  خواجویی نژاد:  نیلوفر 
بودن(  زن  علت  به  )صرفاً  جنسیت  خاطر  به  زن  آن  در  که 
مورد اعمال زور و تضیع حق از سوی جنس دیگر )مرد( قرار 
به  آن  باشد.از  شوهر  و  زن  بین  رفتار  این  چنانچه  می گیرد.  

خشونت خانگی تعیبر می شود.
انواع خشونت شامل :

خشونت کالمی روانی، جنسی، اقتصادی، فیزیکی 
 شایع ترین خشونت های اعمال شده علیه زنان که همیشه، 
اغلب و یا گاهی از طریق همسر آنها واقع شده، خشونت کالمی 
روانی است. خشونت های جنسی، اقتصادی و فیزیکی به ترتیب 

در مراتب بعدی هستند.
خشونت علیه زنان نه تنها فقط خشونت فیزیکی نیست بلکه 
توهین و بددهنی و تهدید کالمی و روانی می باشد. ۶۶درصد 
زنان در دوره تاهل دچار خشونت می شوند. که باالترین میزان 
خشونت کالمی روانی  است. تهمت و بددهنی نوعی خشونت 
دردناک ولی بدون زخم و خونریزی است که می تواند بنیاد و 
از  نابود کند. زنانی که دچار خشونت کالمی  پایه خانواده را 
جمله توهین و تهمت و بددهنی می شوند به مرور زمان میزان 

انگیزه به زندگی شان و اعتماد به نفس شان کاسته می شود.
براساس مطالعات و تحقیقات انجام شده بیشتر زنانی که مورد 
خشونت کالمی قرار می گیرند دارای مهارت کالمی پایین تری 
هستند و بر اساس شرایط زمان کودکی شان )داشتن تجربه 
مثال  خانوادگی شان  جو  در  کردن  توهین  دیدن  یا  و  توهین 
توهین پدر به مادر( این خشونت و بی احترامی را به عنوان یک  

امر بدیهی قبول می کنند.
بر میزان تجربه و اطالعاتی که دارم بیشترین قربانی خشونت 
های  خشونت  دیدم  سیرجان  شهرستان  در  که  زنانی  علیه 
یا  و  زنان  به  کردن  توهین  جمله  از  هستند.  روانی  کالمی 
بازی های روانی ایجاد کردن برای زنان مثل نادیده گرفتن زن، 
توجه نداشتن به زن و متاسفانه خشونت های احساسی علیه 
زنان مثل داشتن رابطه فرازناشویی)خیانت( بود. دلیل فراوانی 
این امر نداشتن آگاهی کامل زوجین از یک زندگی مشترک 

سالم و استفاده نادرست از فضاهای مجازی از جمله اینستاگرام 
باعث شکاف جدی بین زوجین شده است.

مهمترین راه کمک به زنان در مقابل خشونت و سوء استفاده 
جنسی، افزایش حمایت های قانونی از آنها است. اما در کنار 
این راه موثر، شیوه های دیگری نیز برای بهبود وضعیت آنها در 

جامعه پیشنهاد می شود.

به ویژه در جوامع کمتر  آگاهی های خانواده ها  افزایش   1
توسعه یافته.

و  روستایی  جوامع  در  به ویژه  خانواده ها  آگاهی های  افزایش 
و  و دختران  زنان  با  رفتار  دربارۀ چگونگی  شهرهای کوچک 
محافظت از آن ها و دادن اطالعات حیاتی به خانواده ها دربارۀ 
خطراتی که زنان و دختران را تهدید می کند، از اهمیت باالیی 
برخوردار است. باید با آگاه سازی، به تدریج مردان را متقاعد به 

تغییر شیوۀ رفتاری در مقابل زنان و دختران کرد.

پیگیری  مدارس؛  در  علیه دختران  با خشونت  مبارزه   2
خانواده ها و  کمک گرفتن از روانشناسان.

برآوردها، ساالنه ۲۴۶ دانش آموز دختر و پسر در  بر اساس 
استفاده  و سوء  آزار  مورد  در داخل مدرسه  یا  مسیر مدرسه 
قرار می گیرند و دختران در این موضوع بیش از پسران قربانی 

بوده اند.
برگزاری پیوستۀ جلسات مشاوره در مدارس برای کمک به 
دانش آموزان، شنیدن مشکالت آنها و افزایش اعتماد به نفس 

آنها از اهمیت باالیی برخوردار است.
از همه مهمتر 

3 کمک به زنان و دختران برای گزارش دادن خشونت های 
خانگی. باید این اطمینان به زنان و دختران داده شود که در 
صورتی که در داخل خانه با سوء استفاده و خشونت دست به 
گریبانند، آن را تحمل نکرده و به پلیس یا دیگر مراکز مسئول 
گزارش دهند. در ایران، اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی 
کشور از مردم خواسته است تا خشونت های خانگی به ویژه 
کودک آزاری و همسر آزاری را با مرکز اورژانس اجتماعی یا 

شماره تلفن ۱۲۳ درمیان بگذارند.
و در پایان

دیدگاه های  مدافعان  به  را  آن ها  پسران،  درست  آموزش  با 
برابری جنسیتی تبدیل کنیم و نگرش هایی را که در آنها منجر 

به بروز خشونت علیه زنان و دختران می شود، تغییر دهیم.
مشکل  این  مي دهند  ترجیح  دیده  خشونت  زنان  واقع  در 
از جمله خویشاوندان،  به کسي  را  آن  و  دارند  نگه  پنهان  را 
بازگو  یا متخصصان روانشناسي و مددکاري اجتماعي  پلیس 
نکنند، زیرا بر این باورند که در این مورد از طرف اطرافیان 
مورد سرزنش قرار گرفته، به بي لیاقتي در ایفاي نقش خود 
متهم خواهند شد، این امر از سویي از یاري گرفتن این زنان 
از سوي دیگر  و  امکانات حمایتي جامعه ممانعت مي کند  از 
تمکین در مقابل رفتار خشونت آمیز شوهر، این رفتار را در وي 

به یک عادت تداوم یابنده تبدیل مي کند.
تاثیر  و  آگاهی  و  رسانی  اطالع  افزایش  با  خوشبختانه  ولی 
مثبت روانشناس در زندگی تعداد مراجعین زن رو به افزایش 

است و این امر بسیار امیدوار کننده است.
 باید به تک تک زنان جامعه مان یاد دهیم اگر روزی قربانی 
خشونت شدند، بدون هیچ هراسی حرف بزنند و کمک بگیرند 
باید به قربانیان خشونت آموزش دهند که آنها مقصر نیستند 

و بدون هیچ ترسی شجاعانه در مقابل هر خشونتی بایستند.
به امید ریشه کن شدن هر خشونتی

اثرات  زنان،  در  خشونت  تاثیر  مورد  در  پژوهشي  یافته هاي 
شدید روحي و رواني مانند افسردگي، ترس و اضطراب، انزوا و 

فوبیاي مختلف را نشان مي دهد.
نیز ممکن اســت دیده شــود  بــاردار  زنان  خشــونت در 
که باعث افزایش خطر بروز سقط جنین، زایمان زودرس، تولد 
نوزادان کم وزن و به دنیا آوردن بچه مرده مي گردد. همچنین 
خشونت به صورت رفتاري اکتســابي از نسلي به نســل دیگر 
منتقل شده و انســجام خانواده را بر هم مي زند. به عبارتي 
یادگیري خشــونت توســط فرزندان و کاربرد آن در زندگي 
آتي خود نســبت به زن و همســر، فرار از خانه و یا مدرسه، 
افســردگي و اضطراب، گوشــه گیري و انزواطلبي، شــکایت 
از دردهاي مختلف جســمي، مکیدن انگشــت، جویدن ناخن، 
لکنت زبان و اعتیاد به مواد مخدر از تاثیرات منفي خشــونت 

خانگي بر کودکان و نوجوانان در خانواده است.
                                  *دارای مدرک بین المللی زوج درمانگری.

 همه ی اعضای خانواده قربانی خشونت خانگی می شوند؛

آثاِرچنِگتو،روِیروانوتن
       سمیرا سرچمی

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.

0913 278 3052/0913 145 2643
5036 230 0919 خدائی

آگهيمناقصــهعمومــي
شمــاره1400/44/ع

شرکت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد »عملیاتاحداثسازهوپوششنمــاوسقـف
تاالرپارککودکدهکدهگردشگری« خود را واقع در شهر سیرجان کیلومتر 30 جاده شیراز از طریق 
برگزاري مناقصه عمومي به پیمانکار واجد شرایط و دارای گواهینامه صالحیت پیمانکاری با رتبه حداقل 3 
در رشته ابنیه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی واگذار نماید. لذا متقاضیان مي توانند جهت اخذ اسناد 
مناقصه به آدرس الکترونیکي WWW.GEG.IR مراجعه و اسناد مذکور را به همراه فرم پرسشنامه 
ارزیابي تأمین کنندگان از بخش مناقصه و مزایده دانلود نمایند . مهلت تحویل پاکات ساعت 9 الي 14 
روز یکشنبه مــورخ 1400/07/25 در محــل دفترکمیسیون معـامالت مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مرکزی 
تهران مي باشد. ضمناً بازدید از محل اجراي موضوع مناقصه روز یکشنبه مورخ 1400/07/18 مقرر 
شده است و الزامی می باشد. شرکت معدني و صنعتي گل گهر در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات بدون 

نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد.
کمیسیونمعامالتشرکتمعدنيوصنعتيگلگهر
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فردای کرمان: معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان با اشاره به تاثیر 
آبخیزداری در کنترل روان آب ها و نفوذ آب به سفره های زیرزمینی، گفت: »آبخیزداری و آبخوان داری 
به حداقل  را  از سیل  ناشی  و تخریب  پیشگیری کرده  از وقوع سیالب های مخرب  همچنین می تواند 
ممکن برساند«. به گفته ی وی، آمارها نشان می دهد که خسارات سیل به کمک عملیات آبخیزداری و 
آبخوان داری تا ۷۰ درصد کاهش پیدا می کند. شجاعی افزود: »در سال هایی که کم آبی حاکم است، اجرای 
عملیات آبخیزداری و آبخوان داری می تواند آب را به سمت سفره های زیرزمینی هدایت کند و این عملیات 

در شرایط پرآبی نیز، کنترل روان آب  و کنترل فرسایش و رسوب خاک را بر عهده دارد«.

 تأثیر آبخیزداری 
بر کنترل سیالب 
و تغذیۀ سفره های 

زیرزمینی 

کارگروه اشتغال و کارآفرینی شهرستان سیرجان تشکیل شد
کارگروه اشتغال و کارآفرینی شهرستان به ریاست بهاالدینی فرماندار ویژه شهرستان و با حضور نماینده مردم سیرجان و بردسیر، معاونین 
فرماندار، رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیران دستگاه های اجرایی و مدیران بانک ها و موسسات مرتبط با حوزه اشتغال در سالن 
کنفرانس فرمانداری برگزار و عملکرد دستگاه ها و فرآیند پرداخت تسهیالت و ایجاد ۸ هزار شغل مورد بررسی قرار گرفت. بهاالدینی فرماندار 
ویژه شهرستان گفت: بانک ها گزارش پرداخت تسهیالت و ایجاد اشتغال های خود را جهت ثبت در سامانه و ارزیابی هفتگی به اداره تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی شهرستان ارسال کنند. فرمانداری ویژه شهرستان سیرجان تصریح کرد: جلسات بصورت مدون برگزار و مصوبات با 

پیگیری ویژه دنبال می شود تا با بستر سازی مناسب بتوانیم گامی موثر در خدمت رسانی به مردم شهرستان برداریم.  

بحران کم آبی مساله مهمی است که بسیاری از کشورها 
به ویژه  نبود آب مناسب  به گریبان هستند.  با آن دست 
احساس  به شدت  سبز  فضای  و  کشاورزی  حوزه  در 
بخش هایی  از  یکی  از  یکی  حوزه  این  که  چرا  می شود 
نیاز آبی شدیدی را ایجاد می کند. فضای سبز،  است که 
منابع  به  کار  و  کشت  هرگونه  و  کشاورزی  جنگل کاری، 
بحران  این  و  نیاز  این  دارد.  احتیاج  شدیدی  بسیار  آبی 
می شود.  احساس  به شدت  کویری  مناطق  در  به ویژه 
اما  دارند،  محدودی  بسیار  آبی  منابع  که  کویری  مناطق 
در  هم  کشاورزی  و  سبز  فضای  ایجاد  به  نیاز  طرفی  از 
می توان  که  روش هایی  از  یکی  است.  باال  به شدت  آن ها 
به فضای سبز زیبایی  با صرف حداقل آب  به واسطه آن 
فضای  مدیریتی  طرح  از  استفاده  کرد،  پیدا  دسترسی 
سبز کم آبخواه یا زری اسکیپینگ است که در بسیاری 
از کشورها به صورت جدی دنبال می شود و در ایران نیز 

چند سالی است که به آن نگاه ویژه ای داشته اند. 

اصول ایجاد فضای سبز خشک منظر 
و مشاور حوزه  باغبانی  ارشد  کارشناس   پورمختار  الهه 
فضای سبز، یکی از کارشناسانی است که در حوزه فضای 
فعالیت هایی  و  مطالعات  آب(  به  نیاز  )کم  آبخواه  کم 
این طرح جدید می گوید: بحث  داشته . وی در خصوص 
فضای  مدیریت  و  طراحی  مطرح شده  دنیا  در  که  مهمی 
به  اصطالحاً  که  است  کم آب  و  خشک  مناطق  در  سبز 
می شود  گفته  اسکیپینگ  زری  یا  آب  به  نیاز  کم  آن 
مبنای  بر  سبز  فضای  مدیریت  و  طراحی  از  سبکی  که 
اصول هفت گانه ای است که بیشتر برای مناطق خشک و 

نیمه خشک که محدودیت منابع آبی دارند بکار می رود.
خاطرنشان  و  کرده  اشاره  هفت گانه  اصول  این  به  وی   
می کند: در این نوع طراحی، هم زیبایی و کیفیت طرح های 
گزینش  آب.  نگهداری  و  حفظ  هم  و  است  مهم  منظر 
چمن کاری،  سطح  کاهش  سازگار،  و  بومی  گونه های 
خاک  یا  مالچ  کاربرد  مناسب،  پوششی  گیاهان  کاربرد 
آب  مصرف  بهینه سازی  خاک،  دهنده های  بهبود  پوش، 

و نگهداری صحیح؛ اصولی هستند که در فضای سبز کم 
آبخواه یا زری اسکیپینگ به آن ها توجه ویژه ای می شود 
می شود،  گفته  منظر  خشک  هفت گانه  اصول  آن  به  و 
همان  یا  خشک منظر  سبز  فضای  ایجاد  برای  ما  یعنی 
زری اسکیپینگ باید این هفت آیتم را استفاده کنیم. این 
می کند:  اضافه  کشاورزی  و  سبز  فضای  حوزه  کارشناس 
در تعریف فضای سبز شهری می گوییم بخشی از فضاهای 
زیستی شهر که به صورت عرصه های طبیعی یا مصنوعی 
باال  درختان  درختچه ها،  درختان،  از  اعم  گیاهانی  که 
و  بارز  عناصر  پوششی  گیاهان  و  چمن ها  گل ها،  رونده، 
اصلی آن را تشکیل می دهند. این فضاها تحت نظارت و 
مدیریت انسان طبق قوانین و ضوابط خاص با بهره گیری 
شرایط  بهبود  هدف  با  و  آن  با  مرتبط  تخصص های  از 
مساله  که  می شود  ایجاد  شهروندان  رفاهی  و  زیستی 

بسیار مهمی است.
 نوع پوشش گیاهی در طراحی فضای سبز خشک منظر 
به گفته  مهندس پورمختار طرح  زری اسکیپینگ یک 
کویر  منطقه  اقلیمی  شرایط  با  سازگار  و  متناسب  طرح 
است که اگر به  درستی اجرایی شود می تواند نتایج بسیار 

مؤثری را از خود بر جای بگذارد. 

او در خصوص این اصطالح و نحوه پیدایش آن می گوید: 
معنی  به  زرو  است؛  واژه  دو  ترکیب  اسکیپینگ  زری 
این  ترکیب  از  که  معنی چشم انداز  به  اسکیپ  و  خشک 

سبز  فضای  مدیریت  و  طراحی  مفهوم  با  واژه ای  به  دو؛ 
در مناطق خشک می رسیم. مناطقی مثل شهر سیرجان 
به  بهتر است  به آب وهوای خشکی که دارد  توجه  با  که 
سمت طراحی فضای سبز کم آبخواه حرکت کند تا بتواند 
فضای سبز متناسب با اقلیم خود و با حداقل استفاده از 

آب داشته باشد. 
راهبردهایی  خشک منظر  سبز  فضای  طراحی  برای  وی 
خوشبختانه  می کند:  خاطرنشان  و  دارد  نظر  در  هم  را 
مؤثری  راهبردهای  خشک منظر  سبز  فضای  طرح  در 
کنیم  کم  را  چمن کاری  سطح  این که  ازجمله  ارائه شده، 
و از گیاهان پوششی به جای این چمن ها استفاده کنیم. 
و  فرانکنیا  چمن  پاپیتال  تلگرافی،  پیچ  مغربی،  ناز  گل 
بسیار  کار  این  برای  دیگر  پوششی  گونه های  از  بسیاری 
جواب  خوشبختانه  هم  سیرجان  در  که  هستند  مناسب 

می دهند. 
در این روش، چمن کاری محدود می شود به بخش هایی 
مرکز  در  و  دارد  بیشتری  بازدیدکننده  که  منظر  از 
هم  چمن ها  بین  در  نکنید  فراموش  گرفته .  قرار  توجه 
و  هستند  مقاوم  خیلی  که  داشت  خواهیم  را  گل هایی 

شرایط نامساعد خشکی و شوری که برای اهداف فضای 
خشک منظر سودمند هستند در آن ها رعایت می شود. 

جدیداً هم چند مدل چمن کشت شده که برای شرایطی 
این  هستند.  مناسب  بسیار  کردم  اشاره  آن ها  به  که 
کارشناس فضای سبز گزینش گونه گیاهی را در طراحی 
می کند:  تاکید  و  می داند  مهم  بسیار  اسکیپینگ  زری 
خاص  موقعیت  یک  برای  گیاهی  گونه  مناسب  انتخاب 
در فضای سبز شهری نیازمند دانش کافی و جامع نگری 
است و اولین و مهم ترین گام در برنامه ریزی فضای سبز 
انتخاب شود  گیاهی  گونه  باید  می آید چراکه  به حساب 

که متناسب با اقلیم مورد نظر باشد. 
برای  را  گیاه  که  است  این  راهبرد  بهترین  بنابراین 
کنیم  تالش  این که  نه  کنیم  انتخاب  خاصی  آب وهوای 
شرایط آب وهوایی و خاک را برای گیاه بهینه کنیم. یعنی 
در مرحله اول در فضای سبز، گزینش گونه گیاهی با نیاز 
آبی کم خیلی مهم است. باید گیاهانی انتخاب شوند که 
سازگار با محیط کویری و خشک باشند و به آب بسیار 

محدودی احتیاج داشته باشند. 
هم  زیادی  بسیار  گیاهی  گونه های  خوشبختانه  البته 

وجود دارد که توانایی سازگاری باالیی دارند و کم وبیش 
متفاوت هم  اگر خیلی  آب وهوایی خاک حتی  با شرایط 
باشد خود را سازگار می کنند. در شهرهایی مثل سیرجان 
هم باید گیاهان سازگار با محیط را انتخاب کرده و برای 

طراحی فضای سبز کم آبخواه از آن ها استفاده کنیم.
طراحی فضای سبز کم نیاز به آب مزایای بسیاری دارد

دنبال  را  بزرگی  هدف  آبخواه  کم  سبز  فضای  طراحی 
می کند و پورمختار به این هدف اشاره کرده و می گوید: 
سبز  فضای  همان  یا  اسکیپینگ  زری  طراحی  از  هدف 
و  زیبا  بسیار  منظره  یک  آوردن  وجود  به  خشک منظره  
طراحی  اگر  بنابراین  است.  آب  مصرف  حداقل  با  جذاب 
خشک منظر در جوامع رایج شود مزایای بسیاری می تواند 

با خود بدنبال داشته باشد. 
با  محافظت  و  نگهداری  به  نیاز  زیبا،  چشم انداز طبیعی 
نیروی انسانی کمتر، اجرای آسان، صرفه جویی در مصرف 
آب، هزینه کمتر و... از جمله مزایایی هستند که اجرای 
داشته  می تواند  شهرها  سطح  در  اسکیپینگ  زری  طرح 
کویری  مناطق  در  می شود  توصیه  دلیل  به همین  باشد. 
در  این طرح  از  استفاده  به ویژه شهرهایی مثل سیرجان 
اولویت قرار بگیرد و شهرداری برای فضای سبز شهری و 
همچنین شرکت های گل گهر برای فضای سبز در مناطق 
صنعتی و معدنی به آن بپردازند. چراکه استفاده از فضای 
سبز کم آبخواه در مناطق کویری طرح مناسبی است که 
زیبایی  و  می رساند  حداقل  به  را  آبی  منابع  از  استفاده 

بصری فضای سبز در محیط را نیز حفظ می کند.
اشاره  آن  به  سبز  فضای  کارشناس  این  که  همان طور 
کرد، طرحی که با عنوان زری اسکیپینگ یا فضای سبز 
در  مدرن  جوامع  در  پردازی  خشک منظر  یا  آبخواه  کم 
فضای  برای  مناسب  طرح  یک  می تواند  است  اجرا  حال 
سبز شهری سیرجان به حساب بیاید چراکه کاماًل سازگار 
با اقلیم سیرجان است و با توجه به محدودیت آبی که در 
این شهر وجود دارد می تواند یک طرح با بازدهی باال و 
سودمندی بسیار باشد و جلوه بصری بسیار خوبی را در 
فضای سبز شهری ایجاد کند. بنابراین می طلبد مسئوالن 
به طور جدی استفاده از این طرح را در برنامه کاری خود 
به  نسبت   آن،  مختلف  ابعاد  با  آشنایی  با  و  دهند  قرار 

اجرایی نمودن آن در شهر سیرجان اقدام نمایند.

نگاهی به روش های نوین ایجاد فضای سبز در مناطق خشک؛

فضایسبِزکمآبخواه،راهیبرایحفظمنابعآبی
       هدی رضوانی پور

  عکس: سید محسن فروزنده

  گونه هـای گیاهـی بسـیار زیادی هـم وجود 
دارد کـه توانایـی سـازگاری باالیـی دارنـد و 
کم وبیـش بـا شـرایط آب وهوایـی خـاک حتی 
اگـر خیلی متفـاوت هم باشـد خود را سـازگار 
می کننـد. در شـهرهایی مثـل سـیرجان هـم 
بایـد گیاهان سـازگار با محیـط را انتخاب کرده 
و بـرای طراحـی فضـای سـبز کـم آبخـواه از 

آن هـا اسـتفاده کنیم.

رفاخوان مناقصه عمومی یک رمحله ای  همزمان با ارزیابی کیفی

 تهیه مصالح و ارجای رپوژه اهی مسکونی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان رکمان مهرماه 1400
تدوم

نوب

بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان کرمان در نظر دارد تهیه مصالح و اجرای پروژه واحدهای مسکونی به شرح مندرج در جدول ذیل را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای روش اول 
همزمان با ارزیابی کیفی) روش فشرده( بر اساس مشخصات فنی منضم به اسناد مناقصه  و در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به اشخاص حقوقی دارای گواهینامه صالحیت 
پیمانکاری در رشته ساختمان و ابنیه پایه 5 به باال واگذار نماید. به استناد نامه شماره 203048 مورخه 1400/05/04 سازمان برنامه  و بودجه کشور سقف ظرفیت ریالی پیمانکاران پایه 

5 ابنیه و ساختمان در سال  1400 مبلغ 276/790 میلیون ریال  اعالم شده است

روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان رکمان

برآورد اولیه بر اساس فهرستمحل اجرای پروژهمشخصات پروژه احداث واحدهای مسکونیشهرستاناستانردیف
 بهای پایه ابنیه سال 1400 )ریال(

شماره مناقصهمدت اجرای پروژهمبلغ تضمین شرکت در مناقصه )ریال(

سیرجانکرمان1
احداث 28 واحد مسکونی ویالیی یک طبقه 
اکبرآباد سیرجان تا پایان سفت کاری ، نما 
و حصارکشی به متراژ 2976/53 مترمربع

سیرجان
 روستای 
اکبرآباد

151400/21 ماه142/586/805/9666/752/000/000

فراخوان مناقصه:
1-نوعفراخوان: عمومی یک مرحله ای )روش اول( همراه با ارزیابی کیفی )روش فشرده(

2-نامونشانیدستگاهمناقصهگزار:بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان کرمان واقع در کرمــــــان، انتهــــای 

خیابان خواجو، نبش ابوذر

3-موضوعمناقصه: اجرای واحدهای مسکونی به شرح جدول فوق بر اساس نقشــه ها و مشخصات فنـــی 

منضم به اسناد مناقصه.

4- مهلتدریافتاسناد:از ساعت 13 ظهر روز یکشنبه 1400/07/04 تا ساعت 13 روز یکشنبه 1400/07/11

www.setadiran.ir :5- محلدریافتاسناد: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس

6-آخرینمهلتزمانیارائهپیشنهاداتتوسطمناقصهگران: تا ساعت 13 روز یکشنبــــــــه 1400/07/25

7-تاریخومحلبازگشاییپاکات: ساعت 10 صبح  روز دوشنبه 1400/07/26  در محل دفتر امور قراردادهای بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی استان کرمان به آدرس فوق ) حضور یک  نفر نماینده مناقصه گران با ارائه معرفی نامه کتبی در جلسه  بازگشایی 

پاکات بالمانع است.(

8-شرایطمناقصهگران:کلیه شرکتهای )اشخاص حقوقی( دارای گواهینامه  صالحیت پیمانکاری پایه 5 و باالتر در رشته 
ساختمان و ابنیه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی که در سامانه ستاد ثبت نام نموده و امضای الکترونیکی دریافت کرده اند.

9- خریداسنادمناقصه:با پرداخت مبلغ  2/000/000 ) دومیلیون ریال( از طریق درگاه تعیین شده در سامانه ستــــــاد به 
حساب 105841897001 به نام بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان کرمان برای مناقصه گران امکان پذیر می باشد.

10-ضمنا جهت کسب  اطالعات بیشتر می توانید  با شماره تلفن 32524896 دفتر امور نظارت  و ارزیابی مسکن  شهری تماس 
حاصل نمایید.

11-رعایت بخشنامه های صادره از سوی سازمان برنامه و بودجه کشـــــور در خصوص ظرفیت نهایی پیمانکــــاران جهت شرکت  
در مناقصه از سوی پیمانکاران الزامی است.



ویترین آخر

اگر اربعین امسال؛ 
روحانی رئیس جمهور بود!

و  ایران  زمینی  مرزهای  داننده-  مصطفی  عصرایران؛   
عراق، مملو از جمعیت بود. زائران اباعبداهلل الحسین )ع( تنها 
از طریق مرز هوایی می توانستند راهی کربال شوند. تصاویر 
منتشر شده از مرز شلمچه و مهران، حاوی صحنه های تلخ و 
دلخراشی بود اما چون دولت، دولت متبوع بسیاری از دوستان 

بود، سکوتی عجیب در کشور حاکم شد.
می  افتاد،  اتفاق  روحانی  حسن  دولت  در  حوادث  این  اگر 
فراموش  می شد.  بلند  آسمان  به  برخی  وااسالمای  صدای 
خاطر  به  سال ها  از  یکی  در  قاسمی  سعید  که  نکرده ایم 
مشکالتی که برای مردم به خاطر اربعین داشتند، برای رئیس 

جمهور وقت آرزوی مرگ کرد.
مداحان  از  صدایی  دیگر  مورد  دو  یکی،  جز  به  االن 
را می کنند  آرام گوشه ای نشسته اند و کار خود  نمی شنوید. 
و فکر می کنم اگر رئیس جمهور یک اصالح طلب بود قطعا 
االن هزار برچسب به او زده بودند و از گندم رای سخن به 

میان می آوردند.
این رسم غلطی است که در سپهر سیاست ایران رواج پیدا 
کرده است. تا دولتی که دوستان به پا کرده اند، بدی را خوبی 
می بینیم اما وای به روزی که دولت از رقیب باشد. بهترین 

اتفاقات را هم چنان زشت می بینم که بیا و ببین.
اصالح طلب و اصول گرا هم ندارد. همین رفتار باعث می شود 
گفته اند،   قدیم  از  نکنیم.  بازی  را  خوب  دوست  نقش  ما  تا 
دوست خوب کسی است که عیوب رفیقش را ببیند و به او 
متذکر شود. بسیاری از جریان های سیاسی نه تنها زشتی ها را 
نبینند بلکه سعی می کنند آنها را بزک کنند و بگویند؛ ببینید 

چه کار خوبی!
کاش امکان داشت همه به منافع ملی کشور فکر کنیم. اگر 
اینگونه بود، صدای مان در برابر هر اشتباهی بلند بود و منافع 
حزبی و جناحی مان را به مصالح کشور ترجیح نمی دادیم. اگر 
این روحیه را داشتیم، هر اشتباهی می دیدم، می گفتیم و سعی 
نمی کردیم با خریدن یک دبه ماست، آن را ماست مالی کنیم 

که نه انگار نه خانی آمده نه خانی رفته است.
واقعا چرا االن کسانی که در ۴ سال گذشته هر روز قیمت 
می کردند،  گالیه  گرانی ها  از  و  را چک  گوشت  و  شیر  نان، 
سکوت کرده اند و از دولت آقای رئیسی در مورد این مسائل 

سوال نمی کنند؟ چرا به سقوط بورس نمی پردازند؟
البته در پایان  حدس می زنم برخی  بگویید چرا خودتان در 
زمان روحانی این حرف ها نمی زدید؟ در جواب آنها باید بگویم 
که کافی است سری به گوگل بزنید و ببینید با چه قلم تندی 

روحانی را خطاب قرار می دادیم.

معاون گردشگری ایران اطالع داد که در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا در 
خصوص پذیرش از سرگیری صدور روادید تاکید شد. به گزارش اسپوتنیک 
به نقل از مهر، علی اصغر شالبافیان خاطر نشان کرد: یکی از اتفاقات بسیار 
که  است  روادید  صدور  سرگیری  از  رسید  نتیجه  به  باالخره  که  خوب 
خوشبختانه در جلسه روز شنبه ستاد ملی مقابله با کرونا مورد پذیرش قرار 
گرفت و از سوی رئیس جمهوری به مناسبت روز جهانی گردشگری مورد 

تاکید قرار گرفته است

       گوناگون

صدور ویزای گردشگری ایران برای خارجیان

قبض پرمصرف ها قسطی می شود

احمد زیدآبادی در یادداشتی در روزنامه 
اعتماد نوشت: اکثریت بزرگی از مردم ایران، 
استمرار دولت حسن روحانی توسط فردی 
ریاست جمهوری  انتخابات  در  را  او  شبیه 
خردادماه گذشته به صالح کشور ندیدند، 
و  بالتکلیفی  تداوم  معنای  به  را  آن  چون 
کالن  و  اساسی  تصمیم گیری های  تعلیق 
دولت  می کردند.  تلقی  جامعه  اداره  برای 
دوم  دوره  در  خصوص  به  روحانی  حسن 
سیستمی،  درون  منازعه  دلیل  به  آن، 
عمال دچار تعلیق شد و در هیچ حوزه ای 
نتوانست تصمیم ضروری را بگیرد. یکی از 
این تصمیمات ضروری، تدوین قانونی برای 
گوناگون  اقشار  اعتراض  کردن  قاعده مند 
اجتماعی به سیاست های جاری و پیگیری 
مطالبات صنفی یا سیاسی آن ها بود. پس از 
اعتراض های اجتماعی سال های ۹۶ و ۹۸ 
را  سنگینی  هزینه  آن ها  سرکوب  نوِع  که 
روی دوش جامعه و دولت گذاشت، چهره ها 
از جناح های مختلف  و گروه های سیاسی 
رسمیت  به  خواستار  متفق القول  کشور، 
مسالمت آمیز  اعتراض های  شناختن 
اجتماعی و تدوین سیاستی برای قانونمند 
کردن آن شدند. از این رو، انتظار می رفت 
این  در  الیحه ای  روحانی  آقای  دولت  که 
تا  کند  مجلس  تقدیم  و  تنظیم  مورد 
به  نظام مند  صورتی  به  اجتماعی  اعتراض 
اما  رسمیت شناخته شود. دولت روحانی، 
برنداشت. شاید علت  این جهت گامی  در 
آن تنبلی یا بی تفاوتی اعضای دولت نسبت 
از  بسیاری  اما  باشد،  بوده  موضوع  این  به 
مردم آن را به حساب مخالفت های پشت 
و  تعلیق  موقعیت  و  نهاد ها  برخی  پرده 

با  گذاشتند.  روحانی  دولت  بالتکلیفی 
رییسی،  ابراهیم  دولت  رسیدن  قدرت  به 
و  تعلیق  رفع  عمومی،  انتظار  نخستین 
برای  جدید  دولت  کارکرد  از  بالتکلیفی 
تصمیم گیری در امور مهم و حیاتی کشور 
بود؛ چراکه در دولت رییسی منازعه درون 
سیستمی به پایان رسیده و یکدستی قوای 
حاکم زمینه تعلیق تصمیم گیری را از میان 
برداشته است. به رغم انتظار عمومی، اما به 
در  نیز  رییسی  آقای  دولت  می رسد  نظر 
حوزه های بسیاری فاقد اراده یا امکان الزم 
افتاده  تعویق  به  امور  تکلیف  تعیین  برای 
مشکالتی  از  بسیاری  است  قرار  گویی  و 
تعیین  و  روشن  قانونگذاری  به  نیاز  که 
تکلیف نهایی دارد، همچنان در هاله ای از 
ابهام بماند و امور حیاتی کشور به سلیقه 
باری به هر  کارگزاران محلی و به صورت 

جهت پیش رود.
بحث  همان  مهم،  مسائل  این  از  یکی 
روز ها  این  که  است  اجتماعی  اعتراض 
شغلی  گروه های  و  صنوف  برخی  توسط 
منظور  به  کارگران  و  معلمان  به خصوص 
صورتی  به  آن ها  معیشتی  شرایط  بهبود 
الزم  قانون  فقدان  دارد.  جریان  پراکنده 
واقع،  در  معترضان  امنیت  تامین  برای 
زمینه را برای برخورد های امنیتی سلیقه ای 
با نمایندگان سازمان های صنفی معترضان 
فراهم کرده است به طوری که هر از گاهی، 
خبر بازداشت آن ها در گوشه و کنار کشور 
منتشر می شود. بازداشت ها ظاهرا به قصد 
اعتراض ها  یا گسترش  ادامه  از  پیشگیری 
نهاد های  میان  در  رعب  و  ترس  ایجاد  و 
صنفی آنان صورت می گیرد، حال آنکه با 

توجه به روحیه ایرانیان، بازداشت یک فرد، 
وجدان همکاران او را جریحه دار و آنان را 
تشجیع  و  ترغیب  او  کار  ادامه  جهت  در 
می کند. از این گذشته، نبود قانونی روشن 
و شفاف در به رسمیت شناختن اعتراض ها، 
با  راه برخورد امنیتی به صورت سلیقه ای 
معترضان را می گشاید و تمام تالش برخی 
به  بخشیدن  نظام  و  نظم  برای  مسووالن 
برخورد های امنیتی و قضایی را به باد فنا 
می دهد. این در حالی است که به رسمیت 
اعتراض  حق  و  صنفی  نهاد های  شناختن 
نظم  خفظ  جهت  در  آنان،  مسالمت آمیز 
و ثبات اجتماعی بی نهایت موثر است. در 
در  جهان،  سیاسی  نظام های  از  بسیاری 
مواردی که بین یک گروه صنفی با دولت یا 
با کارفرمای آن ها بر سر میزان دریافت ها یا 
مزایای شغلی اختالفی پیش می آید، چاره 
گفت وگوی  و  مذاکره  طریق  از  نهایتا  کار 
نمایندگان قانونی دو طرف رقم می خورد. 
در یک مذاکره معقول و مدنی، دو طرف 
منازعه، با مشکالت و محدودیت های طرف 
مقابل آشنا و آن ها را فهم و درک می کنند 
و نهایتا به فرمولی مرضی الطرفین که منافع 
دست  کند،  تامین  را  طرف  دو  هر  نسبی 

می یابند.
بخشیدن  سامان  رویکرد،  و  نگاه  این  با 
به کار ها حتی در شرایط سخت هم خیلی 
افراد  بسیاری  که  دریغ  اما  نیست،  دشوار 
در این کشور عمدتا به استفاده از ترس و 
اعمال زور برای پیشبرد کار خود آشنایند 
دولت  آیا  کرده اند.  عادت  آن سخت  به  و 
دارد؟  را  وضعیت  این  تغییر  توان  رییسی 

خواهیم دید!

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

 چاپ :  مهدویکرمان
نشانی: سیرجان،خیاباننصیریشمالی،کوچهنصیری)25(پالک113کدپستی: 7813753636

تلفن: 42202140 نمابر:42234344سامانه پیام کوتاه:3000990061
تلفن سفارش آگهی: 09133475191-42234344

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

بی سر وته!!

پر مصرف  ایران گفت: مشترکان  برق  ایرنا: مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه 
قبض های تابستانی برق را به صورت قسطی پرداخت کنند. وی ادامه داد: ۸۵ درصد 
مشترکان خانگی بیش از دو برابر الگوی مصرف، برق مصرف کرده اند.  مصطفی رجبی 
مشهدی سخنگوی صنعت برق کشور افزود: شرکت توانیر امکانی را برای این گروه از 
مشترکان فراهم کرده است که بر این اساس مشترکانی که بیشترین میزان مصرف از 

الگوی مصرف را داشته اند، می توانند قبوض خود را در ۳ قسط پرداخت کنند.

 ایرنا: معاون استاندار ایالم و رییس قرارگاه اربعین مرز مهران با بیان اینکه تمامی 
تمهیدات الزم برای بازگشت زائران اربعین حسینی در مرز فراهم شده است، گفت: 
بازگشت زائران اربعین به تدریج آغاز شده است و از عصر امروز-سه شنبه- شدت 
می گیرد. احمد کرمی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: اتوبوس به میزان 

کافی برای بازگشت زائران از زیارت اربعین در مرز مهران تامین شده است.

زوم

دولت رییسی و مساله اعتراض

دریافت محموله جدید واکسن »اسپوتنیک وی« 
به گزارش اسپوتنیک، محموله جدید ۲۵ هزار دوزی "اسپوتنیک وی" وارد ایران 

شد و پس از انجام تشریفات گمرکی به وزارت بهداشت تحویل داده شد. 
کشور  از  وی"  "اسپوتنیک  کرونا  واکسن  دوز  هزار   ۲۵ قبلی،  اعالم  طبق 
صربستان وارد ایران شد. روسیه اولین کشوری در جهان بود که در اوت سال 
۲۰۲۰ واکسن ویروس کرونا به نام "اسپوتنیک وی" را ثبت کرد. این دارو توسط 

مرکز تحقیقات ملی اپیدمیولوژی و میکروبیولوژی گامالیا ساخته شده است. 

قرنطینه عادی به قرنطینه هوشمند تبدیل می شود
با  گفت:  بهداشت  وزیر  عین اللهی  بهرام  اسپوتنیک  گزارش  به  تسنیم: 
برنامه ریزی های انجام شده ظرف چند هفته آینده تحولی در بحث قرنطینه ایجاد 
خواهد شد و قرنطینه عادی به قرنطینه هوشمند تبدیل می شود، بدین معنا که 
افرادی که واکسینه می شوند می توانند از مزایای واکسیناسیون استفاده کنند. با 
اجرای این برنامه نیازی به  محدودیت ها نیست و هر فردی که واکسینه شود می تواند 

با اپلیکیشن وزارت بهداشت QR کد را دریافت و از خدمات مورد نیاز استفاده کند

معاون استاندار ایالم: بازگشت زائران اربعین از مرز مهران آغاز شد
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رسکار خانم افطمه گلزاری
رشتـــــه  در  شمــــــا  قبولی 

اسالمـــی  حکمت  و  فلسفـــه 

دانشگـاهخوارزمـیتهــران 

های  تالش  و  جدیت  حاصل  که 

را  باشد  می  شما  روزی  شبانه 

صمیمانه تبریک عرض می نماییم

در  را  روزافزونتان  موفقیت 

تمامی عرصه های تحصیلی و 

زندگی آرزومندیم.

مامان، بابا  و داداشت

 دمریان دلسوز و ارجمند 

 جناب محمود آبادی و بانو رنجبر

 اساتید و دبیران ساعی و رگانسنگ مجتمع آموزشی گام 

تحصیلی
 مشاورین محترم 

جناب آاقی محمدحسنی و خانم اه   کاووسی و عسکری
در  بزرگواران  شما  از  دانستیم  الزم  خود  بر 
برای موفقیت  خصوص زحمات بی شائبه ای که 
دانشگاه  در   گلزاری فاطمه فرزندمان قبولی و 
خوارزمی تهران متحمل شده اید کمال تقدیر و 

تشکر را به عمل آوریم.

ارادتمنداتن:خانواده گلزاری
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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 1400/07/07 می باشد.

مهلتزمانیدریافتاسنادمناقصهازسایت:از تاریخ انتشار مناقصه در سایت تا ساعت 18:00 روز چهارشنبـــه 
تاریخ 1400/07/14

مهلتزمانیارائهپیشنهاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز شنبه  تاریخ 1400/07/24
زمانبازگشاییپاکتها: ساعت 18:00 روز یکشنبه  تاریخ 1400/07/25 

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

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

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای حفاظت از اماکن متعلق
 به شهرداری و کلیه اموال منقول و غیر منقول موجود در این اماکن

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

متعلقبهشهرداریوکلیهاموالمنقولوغیرمنقولموجوددرایناماکنشهر(به شماره 

2000005674000080را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

آگهياصالحیهاسنادمناقصـهعمومي
تجدیــدشدهشماره1400/27/ع

پیرو درج آگهی و انتشار اسناد مناقصه با موضوع »عملیاتاحداثساختمانکارگاهخطچهارم

تولیدکنسانترهآهنشرکتمعدنیوصنعتیگلگهر«از طریق بخش مناقصه و مزایده وب 

سایت این شرکت به نشانی WWW.GEG.IR به آگاهی می رساند، دستورالعمل ارزیابی 

کیفی-فنی اصالحی از طریق وب سایت این شرکت به نشانی مذکور قابل دریافت می باشد.

 الزم به ذکر است، مهلت تحویل پاکات ساعت 9 الي 14 روز شنبه مــورخ 1400/7/10 در 

محــل دفترکمیسیون معـامالت مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد.

کمیسیونمعامالتشرکتمعدنيوصنعتيگلگهر

آگهیمناقصـهعمومیتجدیـدشده
شمـــاره1400/26/ع

شرکت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد »تهیهمصالح،داربستبندی،طراحيوساختو

اجرایالینرالستیکیمخزنهماتیتابتدایخطدرکارخانهگندلهسازيشماره1«خود را از طریق برگزاري 

مناقصه عمومي به پیمانکار واجد شرایط و دارای سابقه اجرای موضوع مناقصه واگذار نماید. لذا متقاضیان 

می توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الکترونیکي WWW.GEG.IRمراجعه و اسناد مذکور را 

به همراه فرم پرسشنامه ارزیابي تأمین کنندگان از بخش مناقصه و مزایده دانلود نمایند. مهلت تحویل 

پاکات ساعت 9 الي 14 روز شنبه مــورخ 1400/07/24 در محــل دفتر کمیسیون معـامالت مجتمع و 

یا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. ضمناً بازدید از محل اجراي موضوع مناقصه روز شنبه مورخ 

1400/07/17 مقرر شده است. شرکت معدني و صنعتي گل گهر در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات 

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

کمیسیونمعامالتشرکتمعدنيوصنعتيگلگهر


