هفتهنامه
خبــری ،تحلیلــی ،فرهنگــی
اجتماعــی ،ادبــی ،ورزشــی

معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری کرمان خبر داد؛

تمدید محدودیت تردد بین استانی تا پایان هفته

سال شانزدهم
چهارشنبه  19خرداد 1400
 6صفحه
شماره649
 2000تومان

بصیری اظهار داشت :در مبادی ورودی استان کرمان در مرزهای جنوبی و شرقی
محدودیت تردد برای خودروهای شخصی غیربومی اعمال میشود

S O K H A N
T A A Z E H

صفحه2

نترسید
سرطان درمان دارد
صفحه5

شنا در استخر کشاورزی
خطرناک است
صفحه2

گرما
آفت گلخانهها
صفحه4

عکس :سید محسن فروزنده

توجه ویژه شهرداری به حضور

پارکهایی محروم از کودک

حداکثری مردم در انتخابات
صفحه2

صفحه3

آگهـي استعالم عمومــي
شمـاره /400/06س

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد «تعیین راندمان زیست محیطی سیستمهای

غبارگیر کارخانجات مجتمع مشتمل بر  54تجهیز »را از طريق برگزاري استعالم عمومي به شركت
پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد .لذا كليه متقاضيان ميتوانند جهت اخذ اسناد استعالم به آدرس

الكترونيكي  WWW.GEG.IRمراجعه و اسناد مذکور و دستورالعمل ارزيابي كيفي و فني را به همراه
فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان از قسمت  -مناقصه و مزايده دانلود نمايند  .مهلت تحويل
پاكات ساعت  9الي  14روز دوشنبه مــورخ  1400/03/31در محــل دفتركميسيون معـامالت مجتمع
و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد .ضمنا ً بمنظور بازدید از محل پروژه و طرح هرگونه سوال
احتمالی روز دوشنبه مورخ  1400/03/24براي متقاضيان پیش بینی گردیده است  ،الزم به ذكر
است شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول و یا رد هر یک یا تمام پيشنهادات واصله بدون نیاز به
ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد .

کمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر

خودروی سواری هایما اس  7توربو و دو دستگاه خودرو سواری دنا پالس توربو) به شماره

 2 0 0 0 0 0 5 6 7 4 0 0 0 0 3 9را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق

درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir

انجام خواهد شد و الزم است

مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را
جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه :تاریخ  1400/03/19می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :از تاریخ انتشار مناقصه در سایت تا ساعت  18:00روز پنج شنبـــه
تاریخ 1400/03/27

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز یک شنبه تاریخ 1400/04/06

زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  18:00روز دوشنبه تاریخ 1400/04/07

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 034 - 41325077
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس021-41934 :

دفتر ثبت نام85193768-88969737 :

دمرییت ارتباطات شهرداری سیرجان

تجدید مناقصـه شهرداری سیرجان ( نوبت اول )

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (شرح مختصر:خرید دو دستگاه

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (شرح مختصر:تهیه مصالح و اجرای
پروژه بهسازی فاز  2زورخانه پوریای ولی) به شماره  2 0 0 0 0 0 5 6 7 4 0 0 0 0 3 8را از
طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق

درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir

انجام خواهد شد و الزم است

مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را
جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه :تاریخ  1400/03/19می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :از تاریخ انتشار مناقصه در سایت تا ساعت  18:00روز شنبـــه
تاریخ 1400/03/29

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز سه شنبه تاریخ 1400/04/08

زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  17:00روز چهارشنبه تاریخ 1400/04/09

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها
الف -آدرس :سیرجان -میدان انقالب ،شهرداری مرکزی ،امور قراردادها و تلفن 034 - 41325077
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس021-41934 :

دفتر ثبت نام85193768-88969737 :

دمرییت ارتباطات شهرداری سیرجان

تجدید مناقصـه شهرداری سیرجان ( نوبت اول )

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید دو دستگاه خودروی
سواری هایما اس  7توربو و دو دستگاه خودرو سواری دنا پالس توربو

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

2

انعکاس
قابل توجه شهرداری منطقه 2این وضعیت جدول خیابان ارجمند جنوبی
در خیابان ابوریحان هست .بارها مراجعه کردیم به شهرداری منطقه ۲
چندین بار نامه نوشتیم اصال انگار نه انگار بابا ما هم وال آدمیم .از بوی تعفن فاضالبی که
داخل جوی مانده و تکون نمیخوره دیوونه شدیم .پشه ها و مگس ها آسایش قطع کردن
وال اگر کاری نکنین با تمام همسایه ها می آییم در شهرداری منطقه  ۲بعد زنگ
میزنیم به تمام روزنامه های شهربی خیالی و بی کفایتی هم حدی داره

سخن همشهریان :
ِ

باسالم ديروز رفتم بيمارستان غرضي دكتر بعد رفتم
قسمت تزريقات به اندازه اي كثيف بودكه فكركردم اشتباه
اومدم تختا به هم ريز ،ديوارها تمام کثیف و ترک خورده
لطفا پيگيري كنيد

معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری کرمان عنوان کرد؛

بازخورد

بازتابی از گزارش مشکالت بیماران اماس در سیرجان

برخوردِ ترحمها!

هفتهی گذشته گزارش سخنتازه درباره روز جهانی اماس و مشکالت
این بیماران در سیرجان قابل تامل بود .اما انتقادهای مطرح شده در
آن گزارش نسبت به رفتارها و گفتارهای نسنجیده در میان بخشی از
نیروهای درمانگاهی را نمیتوان موردی و تک و توک به حساب آورد و
از کنار آن به سادگی رد شد .مشکالت آن قدر زیاد است که فقط بحث
انتقال نگاه ترحمآمیز به بیمار نیست بلکه گاهی تو به عنوان بیمار به
این میزان از نسنجیدگی کار آنها ترحم میکنی و به عالمت تاسف
سر تکان میدهی!
همین چند شب پیش دخترم را برای تزریق آمپول هفتگی اماس به
درمانگاه ...برده بودم .تزریقاتی مرد بیکار نشسته و تنها به حکم زن
بودن بیمار کار را بر دوش همکار خانم میاندازد .میگوییم تزریق توی
دست است ،ما را توی این پیک کرونا اینجا معطل نکن .لج میکند و
میگوید :امکان ندارد!
باالخره سر خانم تزریقاتی خلوتتر میشود و برای تزریق آمپول
دخترم به بالین او میآید .اول اینکه انگار تا حاال آمپول بیماران خاص
را از نزدیک ندیده باشد و با تعجب نگاهش میکند .بعد هم تاکید بیجا
دارد روی این موضوع که سوزن روی بستهبندی خود آمپول درشت
است و باید سوزن ریزتری بیاورد .هرچه از دخترم انکار که این سوزن
مخصوص تزریق همین آمپول است و توسط کارخانه سازنده طراحی
و به بسته اضافه شده ،از او فقط لجبازی و اصرار است! دست آخر کار
خودش را میکند و تزریق را برای دخترم دردآورتر میکند و همزمان
با دردکشیدن بیمار ،از او میپرسد« :از کِی دچار اماس شدی؟!»
متاسفانه سیرجان سالهاست که با چنین مشکالتی روبروست و حتا
میتوان این مشکل را بخشی از همان مشکل کلیت ِر خدمات درمان در
شهرستان سیرجان دانست که موجب ایجاد موج بزرگی از توریستهای
سالمت شده است .موجی که مرتب از شهر خودمان راهی شیراز و یزد
و کرمان میشوند.
یا دربارهی بیدقتی دیگر نیروهای ثابت ،تزریق اشتباه بارها گزارش
شده است که گاهی هم صدمات غیرقابل جبرانی را برای برخی
همشهریان به دنبال داشته است و حتا چند سال پیش به اشتباه
آمپول یک بیمار خاص را به دختر یکی از پرسنل خدماتی بیمارستان
 ...زده بودند و او را برای مدتی ویلچرنشین کرده بودند.
یکی از همشهریان نیز درباره تجربهی بستری شدن خود در یکی از
بیمارستانهای سیرجان برای کورتوندرمانی میگوید« :شوکه شدم
وقتی پرستار به اتاقم آمد و اول آمپولی تزریق کرد و سپس پرسید:
«خانم فالنی بودی دیگه؟» !
خدا را شکر خانم فالنی بودم وگرنه نمیدانم اگر نبودم ،بعدش چه به
سرم میآمد و چه میشد؟»

خرب

تمدید محدودیت تردد بین استانی تا پایان هفته

معاون استاندار کرمان گفت :محدودیت تردد
در مبادی ورودی استان کرمان در مرزهای
جنوبی و شرقی تا پایان هفته تمدید شد.
محمدصادق بصیری با اشاره به اینکه اعمال
محدودیتهای تردد بین استانی تا پایان هفته
در استان کرمان تمدید شد اظهار داشت:
وضعیت شیوع کرونا در استان کرمان این
هفته نسبت به هفته گذشته کمی بهتر شده
و از  11شهرستان زرد 9 ،نارنجی و سه قرمز
به  10شهرستان زرد و  13شهرستان نارنجی
رسیدهایم.
وی با بیان اینکه دو استان همجوار ما
استانهای هرمزگان و سیستان و بلوچستان
وضعیت نگران کنندهای دارند عنوان کرد:
از  16شهرستان قرمز در کل کشور12 ،

شهرستان آن در دو استان همجوار ما قرار
دارند.
معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری
کرمان با اشاره به اینکه دو شهرستان عنبرآباد
و فاریاب در جنوب استان کرمان از وضعیت
زرد کرونایی به نارنجی تبدیل شد گفت :این
مسئله زنگ خطری را برای ما به صدا درآورده
و نشان از شکننده بودن وضعیت استان
کرمان دارد.
وی با بیان اینکه برای حفظ شرایط
موجود روز گذشته جلسه فوقالعادهای ویژه
شهرستانهای جنوب و شرق استان کرمان
تشکیل شده است افزود :از  23شهرستان
استان  7شهرستان در جنوب و  4شهرستان
در شرق استان قرار دارند.

بصیری با اشاره به اینکه طرح ممنوعیت
بین استانی که قرار بود ظهر دوشنبه به
اتمام برسد تا پایان هفته تمدید شد
ادامه داد :در مبادی ورودی استان در
مرزهای جنوبی و شرقی محدودیت تردد
برای خودروهای شخصی غیربومی اعمال
میشود.
وی با بیان اینکه خودروهای با پالک
استانهای هرمزگان و سیستان و
بلوچستان توسط دوربینهای مسیر جاده
و دوربینهای شهری اعمال قانون میشوند
گفت :روز گذشته محدودیت ورود به
مناطق ییالقی استان نیز مصوب شد که
توسط فرمانداران باید اعمال شود.

️مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سیرجان

شنا در استخر کشاورزی خطرناک است

️مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات
ایمنی شهرداری سیرجان ،نسبت به
وقوع حوادث تلخ ناشی از شنا کردن در
استخرهای ذخیره آب کشاورزی در موسم
گرما هشدار داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان آتش
نشانی سیرجان،آتش پاد سوم مهدی
فیروزآبادی مدیر عامل سازمان در این باره
گفت:با فرارسیدن فصل گرما افراد زیادی به
سمت ورزش شنا به خصوص در سد ها و
استخرهای رو باز روی می آورند ،اما گاهی
شنا کردن در این مکان ها به قیمت جان
این افراد تمام میشود.
امارها نشان میدهد گرمی هوا و استفاده
از خنکای آب از جمله مواردی است که

موجب شده افراد بسیاری در سال جاری
که یکی از گرم ترین سال های کشور
است به دریا ،سدها و رودخانه ها و
استخرهای کشاورزی پناه ببرند ،موضوعی
که در صورت بی توجهی به نکات ایمنی
و مکان هایی که برای شنا کردن مناسب
نیستند حوادث مرگباری را رقم بزنند.
وی ادامه داد:خطر سقوط و غرق شدگی
در استخرهای پلیمری در مقایسه با دیگر
استخرها بیشتر است،پوشش ژئوممبران
حالتی شبیه پالستیک فشرده دارند و
خیلی لغزنده هستند و به این ترتیب اگر
کسی داخل استخر سقوط کند نمیتواند از
روی این ورق های لیز خودش را به بیرون
استخر کشانده و زندگی اش را نجات دهد.

فیروزآبادی افزود:این استخرها به صورتی
ساخته شده اند که برخالف استخرهای

سیمانی نه پله ای دارند که بتوان از آن ها
خارج شد و نه لبه ایی دارند که بتوان از آن

یاری جست و تا رسیدن کمک خود را روی
آب نگه داشت.
این مقام مسئول با بیان اینکه استخرهای
کشاورزی به هیچ وجه برای شنا مناسب
نیستند ،افزود:دارندگان استخرهای
کشاورزی موظف به نصب تابلو شنا ممنوع
در پیرامون استخر بوده و تمامی استخرهای
کشاورزی باید فنس کشی مناسب داشته و
به نردبان نجات استاندارد به تعداد کافی
مجهز باشند تا در زمان نیاز به سرعت از
آنها استفاده کرد.
وی در پایان افزود:کشاورزان و تمامی بهره
برداران از استخرهای آب کشاورزی فن شنا
را بیاموزند و از وسایل ایمنی مانند جلیقه
نجات استفاده و در دسترس داشته باشند.

مدیر روابط عمومی شهرداری سیرجان بیان نمود؛

شهـــرداري به حضور حداكثـري مردم در انتخابــات  ١٤٠٠توجه ویــژه ای دارد
مدیر روابط عمومی شهرداری سيرجان از
جانمايي  ۳۰تابلو بنر در سطح شهر جهت
تبلیغات نامزدهاي رياست جمهوري برای
انتخابات  ٢٨خرداد ماه در این شهر خبر داد.
به گزارش واحد خبر و امور رسانه مديريت
ارتباطات شهرداري سيرجان مهندس
محمدرضا قليچ خاني با اشاره به اینکه
هماهنگی های الزم برای تبلیغات رسمی
انتخابات در حوزه سيرجان انجام شده است
اظهار داشت :شهرداری سيرجان با تمام توان
برای هر چه بهتر برگزار شدن این انتخابات
تالش خواهد نمود.
وی با بیان اینکه تمهیدات الزم برای
تبلیغات رسمی کاندیداها فراهم شده گفت:
شهرداری سيرجان اقدام به ايجاد ۳۰تابلو
بنر تبلیغاتی بزرگ براي نامزد هاي محترم
رياست جمهوري در راستاي حضور گسترده
شهروندان در انتخابات رياست جمهوري در
میادین و معابر اصلی سطح شهر نمود.
قليچ خاني با ذکر اینکه شهرداری سيرجان
امکانات الزم برای تبلیغات کاندیداهاي
محترم را فراهم نموده است ابراز داشت:
از کاندیداهای تاييد صالحيت شده شوراي
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اسالمي شهر تقاضا می شود تا اخالق
انتخاباتی را رعایت نمایند و از نصب هرگونه
بنر غیر از جلوی ستاد کاندیداها مغایر با
قانون تبلیغات انتخابات میباشد خودداری
نمايند.
قليچ خاني با اشاره به برگزاری سیزدهمین
دوره انتخابات ریاست جمهوری و ششمین
دوره شوراهای اسالمی شهر و روستا در ۲۸
خرداد ماه سال جاری گفت :ملت سرافراز
ایران با حضور حداکثری خود در انتخابات
خرداد ماه ،با عزمی جزم گامهای بلندی در
راه توسعه کشور بر خواهد برداشت.
وی با بیان اینکه آنچه مهم است حضور و
مشارکت مردم در انتخابات است ،ابراز داشت:
در این زمینه قطعاً شهرداری سيرجان همراه
با سایر ارگانها در راستای حضور حداکثری
مردم در انتخابات فعالیت میکنند ،تمهیدات
شهرداری سيرجان برای برگزاری انتخابات
باشکوه و همچنین آماده سازی فضای
تبلیغاتی برای تمامی کاندیداها را تشریح
کرد.
مدير روابط عمومي شهرداری سيرجان
گفت :شهرداری سيرجان تمهیدات مناسبی

برای فعالیتهای تبلیغاتی داوطلبان شرکت
کننده در این انتخابات ،با هدف توزیع عادالنه
فرصتهای تبلیغاتی محیطی ،جلوگیری از
نازیباییهای بصری و حفظ سیمای شهری
در نظر گرفته است.
وی به تشکیل ستاد ساماندهی تبلیغات
انتخاباتی اشاره کرد و گفت :با توجه به تأثیر
تبلیغات مناسب در حضور بیشتر و با شکوه
در انتخابات؛ شهرداری سيرجان نسبت به
تشکیل ستاد ساماندهی تبلیغات انتخابات
اقدام و تا کنون جلسات مداوم و منظمی در
این خصوص برگزار کرده است.
وی تصریح کرد :شهرداری سيرجان تالش
میکند به منظور افزایش حداکثری
شهروندان در انتخابات از هیچ کوشش و
حمایتی دریغ نکند در همین راستا تاکنون
 ۵۰بیلبورد شهري با مضمون شعارهاي
فرهنگي انتخابات و حضور گسترده مردم در
انتخابات در سطح شهر نصب شده است.
وی در پایان تاکید کرد :امیدواریم همه
نامزدها با رعایت قانون به برگزاری پرشکوه
انتخابات کمک نمایند تا انشااهلل ثمرات مثبت
آن را در آینده شاهد باشیم.

احتمال بارش
تگرگ در
جنوب غرب
استان کرمان

ایسنا :رییس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی استان کرمان بیان کرد :از( ۱۷خرداد) تا سه
روز آینده در ساعات بعدازظهر رشد ابر و وقوع رگبار و رعد و برق و بارش احتمالی تگرگ در
مناطق جنوب غرب و ارتفاعات مرکزی استان کرمان پیش بینی می کنیم« .حمیده حبیبی»
گفت :دما در این هفته تغییرات محسوسی نخواهد داشت ،گفت :از هفته آینده هوای استان
کرمان گرمتر خواهد شد .وی از وقوع وزش باد و خاک در استان خبر داد و اظهار کرد :از امروز
به طور متناوب تا روزهای پایانی هفته وزش باد و گرد و خاک در بسیاری از مناطق استان و
افزایش غلظت ریزگردها در برخی مناطق دور از انتظار نیست.

3
شهر
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ارتقای ایمنی راهها و کاهش ۱۹درصدی تلفات جادهای کرمان

خبــر

ایرنا :توجه جدی دولت به حوزه راهسازی کرمان بهویژه با تخصیص  ۲هزارمیلیارد تومان طرح در حوزه راه و شهرسازی و
همچنین  ۸۲۳میلیارد تومان پروژه در حال اجرای استان و فعالیتهای راهداری عالوه بر ارتقای زیرساختها ،موجب کاهش ۱۹
درصدی تلفات جاده ای طی یکسال گذشته در این استان شدهاست .محور کرمان  -ماهان  -بم پرتلفاتترین محور استان کرمان
در  ۱۱ماهه سال گذشته است و پس از آن سه راهی بهرامجرد  -بافت ،باغین  -سیرجان ،سیرجان  -شهربابک در رتبههای بعدی
قرار دارند .وی با اشاره به میزان تلفات جادهای در نقاط حادثهخیز عنوان کرد ۱۲۵ :نقطه پرحادثه در استان کرمان طی یک سال
گذشته شناسایی شد که  ۶نقطه آن پرتصادف است.

گزارشی از وضعیت اسف بار وسایل بازی کودکان

پارکهایی محروم از کودک

لیال گلزاری

بسیاری از مردم به منظور کمک به مهار شیوع کرونا در خانهها
ماندهاند .این اقدام ،نگرانیها و افسردگیها در جامعه را به
طور چشمگیری افزایش داده است .بدیهیست که مردم برای
رهایی از چنین نگرانیهایی نیازمند رفتن به یک مکان امن
نظیر پارکها و فضاهای سبز هستند ،اما قرنطینهها ،آنها را
از حضور در چنین مکانهایی محروم کرده است .بستن کامل
پارکها و فضاهای سبز ،بر روی مردم میتواند تبعات جبران
ناپذیری را به همراه داشته باشد .شاید رعایت پروتکلهای
بهداشتی ،رعایت فاصله اجتماعی و ضدعفونی و تمیز نگه
داشتن پارکها ،بتواند تنها برای چند دقیقه قدم زدن در
پارک را بیمانع کند .هر گاه صحبت از پاکیزگی پارکها
میشود ،اولین چیزی که به ذهن ما خطور میکند نبودن زباله
و نظافت فضای سبز است .به لحاظ ظاهر اکثر پارکهای شهر
پاکیزگی کافی دارند اما نکات ریز و قابل تاملی هم وجود دارد
که متاسفانه به راحتی از کنار آن میگذرند .اهمیت بازی در
سنین کودکی را همهی ما کم و بیش می دانیم و کودکان نیز به
دلیل کالفگی از محیط بستهی خانه و نیاز به بازیهای متفاوت
عالقه خاصی به پارک و اسباب بازیهای موجود در آن نشان
میدهند.
کرونا  ،راه گریزی برای ناپاکیها

با شیوع بیماری کرونا وسایلی که زیاد در تماس مستقیم
با دست هستند مثل موبایل یا صفحه کلید رایانه به عنوان
آلودهترین وسایل شناخته میشوند ،حال تصور کنید
دستگیرهی اسباب بازیهایی که کودکان در پارک با آن
بازی میکنند چقدر میتوانند آلوده به میکروبهای متعدد
باشند .متاسفانه اکنون شاهدیم که در پارکهای شهرمان این
وسایل تمیز و ضدعفونی نمیشوند و شاید فقط بارش باران
تا حدودی به پاکیزه شدنشان کمک کند! برخی خانوادهها
گهگاهی فرزندان خود را با رعایت پروتکلهای بهداشتی به
پارکها و فضاهای سبز می برند تا برای ساعاتی هیجان را
در کودکان خود زنده کنند.
اما متاسفانه ،وضعیت نابسامان و کثیف پارکها خانوادهها را
از چنین اقدامی منصرف میکند .چرا که با کثیف نگه داشتن
سرسرهها و تابها و وسایل بازی در پارکها و احیا نکردن
چمنها و تخریب این فضاها ،ناخواسته باعث شدهاند که

شهروندان از بهترین راه حل درمان ریههای
درگیر به ویروس کرونا ،یعنی استنشاق
اکسیژن محروم شوند.
پارک؛ بی چمن ،بیکودک ،کثیف

مدتهاست آلودگی و کثیفی پارکها ،گالیهی
تعداد زیادی از خانوادههاست در میان
خلوتی پارکی از شهرمان ،پدری را دیدیم
که شتابان دست فرزندانش در دستش است
و در حال خروج از پارک .میگوید« :بعد از
مدتها تصمیم گرفتیم که بچهها را به پارک
بیاوریم .سالمتی فرزندم مهمتر از بازی است
بچهام را با اصرار و خواهش به اینجا میآورم.
اما هر بار که روی این وسایل کثیف سر
میخورد و پایین میآید من فقط حرص
میخورم و دائم تذکر میدهم که دستش
را در دهان یا نزدیک چشمش نبرد وقتی
دستان بچهام را میبینم کامال مشخص است
که این وسایل نظافت نمیشوند سالمتی
نباید
فرزند مهمترین دغدغه والدین است و
عکس :سید محسن فروزنده
با بی توجهی به نکات بهداشتی از کنار آن
گذشت.
کمی بازی کند ،به هر طرف که نگاه می کردیم ،معتاد و
ببینید
بشوید،
نزدیک
پارک
داخل
بازی
وسایل
به
گوید:
او می
ولگرد بود که به چشم می خورد .کم کم نمایان می شدند.
از
بعد
چطور
است.
شده
ای
قهوه
سرسره،
زرد
رنگ
کثیفی
از
دایما از پشت نیمکت یا درختان یا نمازخانه ،چشمانی دنبالت
اند.
ه
نداد
را
وسایل
این
اساسی
شستشوی
یک
مدت،
همه
این
میکرد .ترس تمام وجودم را گرفته بود و قبل از اینکه فرزندم
با وجود این بیماریهای اخیر ،به نظر میآید می بایست متوجه موضوع شود ،سریع پارک را رها کردیم و رفتیم .باید
ضدعفونی وسایل خیلی بیشتر از قبل انجام شود نه این که کمی در مورد این وضعیت پارکها رسیدگی شود .انگار که
همه چیز به حال خود رها شود و روز به روز بر کثیفی آنها مردم را از رفتن به پارکها ممنوع کرده اند تا جای امنی برای
اضافهتر شود که حتا نتوان به آنها نزدیک شد.
این قشر طرد شده از جامعه ،باز کنند.
کردند
می
بازی
فقط این کودکان کار بودند که می آمدند و
واقعا این وضع برای شهری مثل سیرجان تاسف انگیز است.
کثیفی
به
و
لمس
و الیه الیه چرکهای روی وسایل را
مثل اینکه قرنطینه و ممنوعیت رفتن به بوستانها ،باعث
فرزندم
که
دهم
می
آن می افزایند .برخی اوقات ترجیح
شده که ان مکانها به حال خود رها شوند و روز به روز
چون
کنیم،
ترک
را
پارک
کمی قدم بزنند و بدوند و سریع
بر چرکهای آن افزوده شود و هیچ نظارتی بر آنها نشود.
احتمال
بیشتر
ها
ی
آلودگ
این
امکان مریضیشان به واسطهی
چون کسی نیست که به این مکانها بیاید و گزارشی از بابت
میرفت.
نواقص آن به مسووالن اطالع دهد اما باید خود مسووالن به
ولگردها
برای
ساختیم
مأمنی
فکر باشند و مرتب سرکشی کنند».
معتادان
استتار
تحت
پارک
کل
«انگار
گفت:
ی
م
دیگری
چهرههای نازیبای پارکها
و ولگردان باشد .از زمانی که وارد پارک شدیم تا کودکم و آن یکی ،با اشاره به سمت سرویس بهداشتی که داخل

رسکار خانم طیبه شهابی

مدیر محترم موسسه خیریه آبشار عاطفه ها
برخود الزم دانستم از زحمات بی مزد و منت سرکارعالی
و سایر همکارانتان در موسسه خیریه آبشار عاطفه ها
تقدیر و تشکر نمایم .سالمتی و طول عمر با عزت شما را

آرزومندم و امیدوارم خداوند در جواب این اقدامات
ارزنده،پاداش خیرتان دهد.

با تقدیم احترام؛ خانم مظفری

از دست کارتنخوابها خودمان هم مستاصلیم

پارک بود ،گفت« :کمی گوش دهید ،صدای شرشر آن را می
شنوید .انگار دارند درون سرویس بهداشتی دوش میگیرند.
آن یکی هم دم در توالت ایستاده که کسی وارد نشود .خلوتی
اینجا باعث شده که این ولگردها هر کاری که دلشان می
خواهد انجام دهند.
صاحب اختیار پارک شده اند .آیا با وجود این کارها ،و نبود
نظافتچی ،رفتن درون این سرویس بهداشتی ،جز مریضی
و آلودگی چیز دیگری به همراه دارد .فرزندانمان را با چه
امیدی به این مکانها بیاوریم .آن طرف تر را نگاه کنید .آنجا
لباسهای این بیخانمانهاست .شسته اند و روی درخت و
سنگ و جدولها آویزان کردهاند تا خشک شود .واقعا تاسف
برانگیز است .حس بسیار بدی به آدم دست می دهد».
نیروی موقت برای تمیزی پارکها گرفتیم

این موارد را با معاون سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری
در میان گذاشتیم تا دالیل این وضعیت پارکها را جویا شویم.
حریفی در این زمینه گفت« :درست است .نظافت این مکانها
به عهدهی سازمان فضای سبز شهریست .برای بعضی از

آگهی فقدان سند مالکیت

خانم فاطمه سپهری با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره  89سیرجان مدعی است که سند مالکیت
 96سهم از  480سهم مشاع از ششدانگ پالک  5فرعی از  2061اصلی واقع در بخش  35کرمان بنام فاطمه
سپهری ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است که به علت جابجایی مفقود گردیده است لذا به دستور تبصره
یک اصالحی ماده  120آیین 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  10روز 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 1056 .م الف تاریخ انتشار :روز چهارشنبه 1400/03/19
محمد آرمانپور -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آهن آالت دست دوم و انواع ضایعات
شما را با باالترین قیمت در محل خریداریم.
0913 278 3052/0913 145 2643
 0919 230 5036خدائی

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

09135320842 -09132794372

پارکهای سطح شهر ،فراخوان دادهایم و نیروهای موقتی
گرفتیم تا وسایل بازی و ورزشی درون پارکها را تمیز
کنند .اما این که برای همیشه این نیروها را داشته باشیم
چنین نیست .فقط در تعدادی از پارکهای بزرگ شهر ،یک
نگهبان داریم که او عالوه بر آبیاری ،باید این وسایل را تمیز
کند .البته بیشتر وظیفهی این فرد ،آبیاری این فضاهاست
اما گاه گداری تمیزی وسایل را انجام می دهند».

دفتر اصلی شرکت سالمت محور حرکت در کرمان ،جهت اعطای نمایندگی در سیرجان نماینده ی فعال می پذیرد تلفن0936 679 6091 :

معاون سازمان فضای سبز در رابطه با ازدحام کارتنخوابها
در فضای پارکها و فضاهای سبز در سطح شهر ،ادامه
داد« :نامه نگاریهای فراوانی در این زمینه شده که این
ولگردها از سطح پارکها جمعآوری شوند .این کار انجام
میشود اما دوباره بعد از دو ،سه روز سر و کلهشان پیدا
میشودو برمیگردند .خودمان هم از این وضعیت خسته
شدهایم .جایی برای آنها از طرف بهزیستی در نظر گرفته
شده اما چون تابستان است ،دوباره برمیگردند به همین
فضای پارکها و برای ما هم دردسر ایجاد میکنند .تا این
که دوباره نگهبان پارک ،اطالع دهد و گزارش به پلیس
سد معبر فرستاده شود و جمعآوری شوند اما چند روز بعد
همین آش است و همین کاسه و باید دراین زمینه فکر
اساسی بشود .امکان این هم وجود ندارد که چند نیروی
نگهبان در پارکها بگذاریم ،قادر به انجام چنین کاری
نیستیم و همین یک نگهبان هم فقط برای پارکهای بزرگ
شهر در نظر گرفته شده است .اما برای تمیزی وسایل بازی
در پارکها نیروهای موقت فرستاده میشوند».
سرانهی نگهداری فضای سبز ،چند؟

هر چند سرانهی فضای سبز شهر ما به مرتبهی ایدهآل از
نظرمسووالن شهرمان رسیده است ،اما آیا با وجود این
کمبود بودجههایی که برای سرانه ی نگهداری فضای سبز
وجود دارد ،باید وضع شهر ثروتمندی مثل سیرجان چنین
باشد که وجود چند نگهبان در هر پارکی از شهر ،هزینههای
گزافی بر دوش سازمانهایی بیندازد که از پس آن برنمیآیند.
به امید آن روز که حفظ و تمیزی و پاسبانی از فضای سبز
و سامان دادن ولگردها و بیخانمانها در اولویت کاری
سازمانهای شهرستان ،قرار گیرد که کودکانمان از حداقل
امکانات تفریحی شهر بتوانند به درستی استفاده نمایند.

مقابله با آفات
و بیماریها

بنا به اعالم روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان ،پورخاتون معاون بهبود تولیدات
گیاهی این سازمان گفت :استمرار پروژه موفق کشاورزی قراردادی جهت خرید گندم ماکارونی
با مشارکت انجمن تولید کنندگان ماکارونی وکشاورزان منطقه ارزوئیه کرمان بمیزان 40هزارتن
بمورد اجراء درآمد که از مزایا آن می توان عالوه بر پرداخت فوری وجه کشاورزان مبلغ 10
میلیارد تومان درآمد بیشتر عاید کشاورزان گردید .وی اظهار داشت :از تنگناهاو مشکالت بخش
کشاورزی می توان به کاهش چشمگیرمنابع آب بدنبال تداوم خشکسالی اشاره نمود.

خبر
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کاروانموتوریارشارمسلحتوسطپلیسکرمانزمینگیرشد

فرمانده انتظامی استان کرمان از درگیری ماموران یگان تکاوری  ۱۱۴شهرستان بم با کاروان موتوری اشرار در دشت سمسور
شهرستان فهرج خبر داد و گفت :طی این درگیری ۲شرور مسلح کشته و  ۲قبضه سالح کالش کشف شد.
به گزارش خبرگزاری فارس از کرمان ،سردار عبدالرضا ناظری اظهار داشت :شامگاه دوشنبه هفدهم خردادماه ،ماموران یگان
تکاوری بم هنگام گشت زنی در نقاط صعبالعبور محدوده دشت سمسور شهرستان فهرج با کاروان موتوری اشرار رو بهرو و
با آنان درگیر شدند.

در خصوص تاثیر فصل گرما بر محصوالت گلخانهای مطرح شد؛

کاهش تولید گندم

با کاهش بارندگیها

ایسنا :عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با ابراز
نگرانی از تولید گندم مطرح کرد :کاهش میزان
بارندگی در سال جاری باعث کاهش تولید گندم
خواهد شد و این مسئله یعنی واردات و هزینه سرسام
آور برای دولت و تنها راه برون رفت از این معضل
اصالح قیمت گندم خواهد بود.
حجت االسالم احد آزادیخواه نماینده معین شهرستان
کبودراهنگ در مجلس مطرح کرد :اصلی ترین دغدغه
کشاورزان و دامداران کبودراهنگ کم آبی ،خشکسالی،
خرید تضمینی گندم و تهیه نهاده های دامی است که
در کمسیون کشاورزی مجلس مطرح می شود.
وی اظهار کرد :دیروز و امروز با برگزاری چندین
نشست تخصصی در بخش های مرکزی ،شیرین سو و
گل تپه به صورت چهره به چهره با کشاورزان مشکل
و دغدغه های حوزه کشاورزی این مناطق مورد
بررسی قرار گرفته و تصمیم بر این است موضوعات
مطرح شده توسط کشاورزان را در جلسات مجلس
مطرح کنم.
وی افزود :اصلی ترین دغدغه کشاورزان بحران کم
آبی ،خشکسالی و پیگیری برای خرید تضمینی
محصوالت کشاورزی از سوی دولت است که اراده
مجلس برای تعیین و تصویب قیمت خرید تضمینی
گندم توسط شورای قیمتگذاری محصوالت از
مهمترین موضوعات مربوط به کشاورزان است.
آزادیخواه برگزاری نشست های تخصصی با کشاورزان
را بسیار ضروری دانست و ادامه داد :برگزاری جلسات
و نشست های تخصصی با کشاورزان در این شرایط
خشکسالی کمک بزرگی برای برنامه ریزی درست در
عرصه کشاورزی از سوی نمایندگان مجلس خواهد
بود .کمیسیون کشاورزی سعی در مرتفع کردن
خألهای اصلی دارد و حل این مشکالت در اولویت
بندی جلسات این کمیسیون قرار گرفته است.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با ابرازنگرانی از
تولید گندم مطرح کرد :کاهش میزان بارندگی در
سال جاری باعث کاهش تولید گندم خواهد شد و این
مسئله یعنی واردات و هزینه سرسام آور برای دولت و
تنها راه برون رفت از این معضل اصالح قیمت گندم
خواهد بود.

جامعه
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خبــر

گروه جامعه

محصوالت گلخانهای به دلیل شرایط ویژهای
که در آن تولید شده و پرورش مییابند،
از حساسیت بیشتری هم نسبت به سایر
محصوالتی که در محیط طبیعی پرورش پیدا
میکنند برخوردار هستند .این حساسیت با
شروع فصل گرما و کاهش منابع آبی بیشتر
شده و حتی ممکن است به جایی برسد که به از
بین رفتن محصول منجر شود .بنابراین با شیوع
گرما میطلبد در خصوص حفاظت از محصوالت
گلخانهای به صورت علمی و دقیق عمل کرد.
برای حفاظت از محصول گلخانه باید تبخیر
سطحی را کاهش داد

الهه پورمختار کارشناس ارشد باغبانی و
کارشناس فنی نهالستان ،گلخانه و فضای سبز؛
آغاز فصل گرما را آغاز شرایط ویژهای برای
گلخانهها میداند که باید برای حفظ محصوالت
خود تمهیدات ویژهای را در نظر بگیرند و در
این خصوص میگوید :حفاظت از محصوالت
گلخانهای به طراحی گلخانه مرتبط میشود .در
صورت طراحی صحیح و اصولی یک گلخانه گرما
نمیتواند آسیبی به محصوالت گلخانهای بزند.
وی اضافه میکند :در طراحی صحیح گلخانهای
بایستی سیستمهای سرمایش موثر و مهپاش؛
تعداد فن کافی و دریچه سقفی پیشبینی
شده باشد .در غیر این صورت راه حل موثر و
اقتصادی برای حفاظت محصوالت گلخانهای از
گرمای شدید وجود ندارد .هر یک از تجهیزاتی
که نام برده شد قادر به تعدیل دما به میزان
مشخصی هستند و برای مقابله با گرما الزم است
یک یا تمام این تجهیزات در طراحی و ساخت
گلخانه استفاده شوند .این کارشناس امور گلخانه
خاطرنشان میکند :تخمین نوع ،تعداد و قدرت
این تجهیزات نیز تابع شرایط دمایی و رکوردهای
دمایی منطقهای است که در طراحی گلخانه

گرما ،آفت گلخانهها

معموال مد نظر قرار میگیرد
و این مساله بسیار مهمی
در طراحی گلخانه میباشد.
از طرفی برای تمهیدات
آبیاری محصوالت گلخانهای
در فصل گرما نیز بهتر است
گلخانهداران به جای آبیاری
ساعت صبح ،این آبیاری را
به وعده عصر موکول کنند
که تبخیر سطحی کمتر
میشود و برای این که
تبخیر سطحی را به کمترین
میزان خود برسانند بایستی
از شید برای پوشش گلخانه
و از مالچ برای بستر گلدانها
استفاده شود .تمهیدات
آبدهی به محصوالت گلخانهای میتواند در
بازدهی محصول نقش بسزایی داشته باشد.
همانطور که ممکن است کم آبیهایی که در
فصل گرما روی میدهد میزان محصول نهایی
گلخانهها را تغییر دهد .پورمختار در خصوص
تاثیر گرما بر محصول اضافه میکند :دما بیشترین
استرس را برای گیاهان گلخانهای ایجاد میکند
و فعالیت عمده پالسمولیز و تورژسانس در گیاه
انجام میشود که در اثر کم آبی پالسمولیز ایجاد
خواهد شد .این عمل در نتیجه ،میتوکندریهای
سلولها را در حداقل فعالیت خود قرار میدهد
که در نهایت منجر به ایجاد استرس ،زردی،
کلرز ،ریزش میوه و در نتیجه ضعف عمومی گیاه
میشود .بنابراین گلخانهداران بایستی مراقب
باشند تا محصوالتشان در فصل گرما با کم آبی
شدید مواجه نشوند و بتوانند محصول نهایی
قابلتوجهی را برداشت کنند.
مانع از نفوذ مستقیم اشعهها به گلخانه شوید

در کنار کم آبی شدید که میتواند به محصول
نهایی گلخانهها ضربه وارد کند ،افزایش میزان

آگهي مناقصــه عمومــي
شمـاره /1400/9ع

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد « بهره برداري ،سرويس ،نگهداري و تعميرات

ترانسفورماتورها و تجهيزات پست 230/33كيلو ولت پرورش و تامين برق مورد نياز و مطمئن» خود را از
طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط و دارای گواهينامه صالحيت پيمانكاري با رتبه
حداقل  5در رشته نيرو از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در زمينه بهره برداري پست هاي فوق
توزيع و انتقال واگذار نمايد .لذا كليه متقاضيان ميتوانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الكترونيكي
 WWW.GEG.IRمراجعه و اسناد مذکور را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان از بخش
مناقصه و مزایده دانلود نمايند .مهلت تحويل پاكات ساعت  9الي  14روز شنبه مــورخ 1400/03/29
در محــل دفتركميسيون معـامالت مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد .ضمنا ً بازديد از محل
اجراي موضوع مناقصه روز دوشنبه مورخ  1400/03/24مقرر شده است .شركت معدني و صنعتي گل
گهر در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار ميباشد.

کمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر

گرما هم میتواند به از بین رفتن محصوالت
گلخانهای دامن بزند .این کارشناس فنی
محصوالت گلخانهای درخصوص چگونگی
تاثیر گرمای زیاد بر روند کاهشی محصوالت
گلخانهای میگوید :وقتی گرما به بطن محصول
گلخانهای وارد میشود ،آوندها را درگیر کرده و
منجر به فرسودگی و از بین رفتن آنها میشود.
بنابراین برای جلوگیری از آسیب رساندن گرما
به محصوالت گلخانهای بایستی طول آوندها و
میان گرهها را با یک سری هورمونها کوتاه کرد
و به این وسیله مانع از رشد گیاهان علفی شد.
همچنین استفاده از مالچها ،بسترهای کشت
سوپرجاذب و پوشش شید یا گل که جلوی
نفوذ اشعه مادون قرمز و ماوراء بنفش به داخل
محصول را میگیرد ،میتواند بسیار موثر باشد
چرا که این اشعهها با نفوذ به داخل محصوالت
گلخانهای بافتهای آنها را از بین برده و مانع از
رشد محصول و در نتیجه تخریب و مرگ آنها
میشوند.
بنابراین بایستی از محصوالت گلخانهای به دقت
در برابر نفوذ اشعههای خورشید مراقبت شود

تا بتوان محصوالت نهایی را پربارتر و سالمتر
برداشت کرد.
عالوه بر راهکارهایی که مهندس پورمختار
بیان کرد میتوان از راهکارهای دیگری نیز
برای جلوگیری از تخریب محصوالت گلخانهای
توسط گرما در گلخانهها استفاده کرد تا محصولی
شاداب و سالم به بازار ارائه شود .این کارشناس
ارشد باغبانی در خصوص سایر راهکارهایی که
برای مراقبت از محصوالت گلخانهای در برابر
گرما میتوان از آنها استفاده کرد ،میگوید:
کنترل راندمان آبیاری یکی از راهکارهای بسیار
مهم است .یعنی آبیاری کم ولی به دفعات مکرر.
مخصوصاً در کشتهای هیدروپونیک در تابستان
دفعات کود آبیاری را به  ۵بار در روز میرسانیم
تا گیاه با تکرار دفعات آبیاری و به میزان آبیاری
کم بتواند همواره مرطوب باقی بماند.
وی به مدیریت آبیاری هم به عنوان یک اصل
مهم اشاره کرده و میگوید :در فصل گرما در
صورتی که مدیریت آبدهی به محصوالت
گلخانهای انجام نشود ممکن است باعث کاهش
محصول ،پژمردگی موقت و حتی پژمردگی دائم

جناب آاقی مهندس

معین زعت آبادی
درگذشت عمـوی گرانقــدر جنابعالی
همه ی ما را اندوهگین ساخت

آنها شود .چرا که هر گیاه برای رشد و نمو
یک آستانه تحمل دارد که اگر دما از آن آستانه
تحمل باالتر رود قطعاً باعث نابودی محصول در
گلخانه خواهد شد.
وی با اشاره به این که فن و پد هم میتواند راهکار
مناسبی برای عدم نفوذ گرما به داخل محصوالت
گلخانهای باشد خاطرنشان میکند :استفاده فن
و پد و استفاده از لوازم خنک کننده ،باز کردن
پنجرههای سقفی بال کبوتری و باز کردن رول
آپهای کناری هم میتوانند راهکارهای مناسبی
برای خنک نگه داشتن فضای گلخانه و حفظ
محصول از آسیبهای گرمایی باشند .همچنین
در صورت امکان با توجه به محصول مورد نظر
استفاده از دستگاه رطوبت ساز یا فوگر هوای
سرد پوشش با شیدهای باالی  ۸۰درصد هم
میتواند از ورود نور به گلخانه و خرابی محصول
جلوگیری نماید و مانع گرم شدن گلخانه شود
تا در نهایت بتوانیم محصولی سالم و شاداب را
داشته باشیم.
آنچه گفته شد تنها گوشهای از اطالعاتی است
که برای کشت محصول در گلخانه میتوان از
آنها استفاده کرد .اما برای پرورش محصوالت
گلخانهای بهترین راه باال بردن سطح دانش و
آگاهی و آشنایی با نحوه چگونگی مراقبت از
محصوالت گلخانهای است .به ویژه در فصل
گرما که تابش آفتاب مستقیمتر میشود و فضای
گلخانه به واسطه ساختاری که دارد این تابش را
به صورت مستقیم جذب میکند ،میتواند فضای
گلخانه را ملتهب نموده و بستری برای از بین
رفتن محصوالت گلخانهای فراهم نماید .بنابراین
فراگیری دانش حفاظت از محصوالت گلخانهای،
نحوه آبیاری محصوالت گلخانهای و جلوگیری
از تابش مستقیم نور خورشید به آنها در فصل
تابستان ،میتواند این امکان را فراهم نماید که
یک کشاورزی اصولی در گلخانهها اجرایی شود و
محصوالتی سالم و بدون آسیب تولید و پرورش
پیدا کند.

ُّ
کل َم ْن َعلیها َفان َو یب َقی َو ْج ُه
ذوالجالل واالکرا ِم
َربَّک
ِ

رسکارخانم

شمس محم
ی ودآبادی

با اظهار تاسف و تالم مصیبت وارده را خدمت شما

صبر را تقدیمتان می کنیم و عروج مـادر بزرگوارتان

متعال برای روح پاک آن مرحوم علو درجات و مغفرت

خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده ،از خداوند

و خانواده محترم تسلیت عرض نموده ،از خداوند
الهی و برای سایر بازماندگان صبر جمیل آرزومندیم.

دمریعا مل و کار کنان ا تحادهی رش کت اهی
تعاو نی تو لید شهرستان سیرجان

را تسلیت گفته ،همچنین این مصیبت را خدمت

رحمان و رحیم برای سرکارعالی و عموم بازماندگان

صبر جزیل و برای آن عزیز ،الطاف و برکات بی پایان از
خداوند منان مسئلت می نماییم.

دمریعا مل و کار کنان ا تحادهی رش کت اهی
تعاو نی تو لید شهرستان سیرجان

گویا کرونا
در سایه
بی توجهیها ،میل
رفتن ندارد!
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باشگاه خبرنگاران جوان :شفیعی ،سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان آخرین آمار
استان کرمان از وضعیت موارد مثبت بستری و مرگ و میر ناشی از بیماری کووید ،۱۹خبر
داد .او با بیان اینکه موارد جدید بستری کرونا در استان کرمان  ۴۵مورد است ،گفت :از
این تعداد ۲۵ ،مورد در حوزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان ۳ ،مورد در حوزه دانشکده علوم
پزشکی سیرجان بوده اند .شفیعی بیان کرد :او گفت :هم اکنون موارد مثبت بستری قطعی
مبتال به کرونا  ۳۸نفر در حوزه دانشکده علوم پزشکی سیرجان است.

کلینیک غربالگری سرطان در سیرجان چه
مدت است فعالیتش شروع شده و چه خدماتی
ارائه میدهد؟

کلینیک غربالگری سرطان در سیرجان حدود
 6ماه است به طور رسمیکار خود را در زمینه
غربالگری و درمان سرطان شروع و دارای بخش
تخصصی ،شیمیدرمانی و خدمات الزم برای
تمام سرطانها ،به جز سرطان خون را داراست
و در حال حاضر با سه پرستار و  7تخت فعال
به بیماران خدمات رسانی میکند که در صورت
لزوم ،قابلیت افزایش تخت را نیز دارد.
این مرکز چه اقدامات تشخیصی برای بیماران
ارایه میکند؟

در این مرکز بخشهای ماموگرافی برای غربالگری
سرطان سینه و اندوسکوپی و کلونوسکوپی برای
غربالگری و تشخیص زودهنگام سرطان های
مری و معده و روده میباشند برای غربالگری
افرادی که بدون عالمت مراجعه میکنند،
انجام و در صورت مورد مشکوک نمونهبرداری
و تصویربرداری و آزمایشگاه تشخیص بیماری

مدیرکل انتقال خون کرمان با رییس شورای شهر سیرجان دیدار کرد

دکتر ایرج شکوهی مدیرکل انتقال خون استان کرمان و هیئت همراه با حضور در شورای شهر شهرستان سیرجان با رئیس
شورای شهر دیدار و گفت و گو کردند .دکتر شکوهی گفت :در همه حوادث و شرایط حساس کشور علی الخصوص شرایط کنونی
به دلیل شیوع ویروس منحوس کرونا ،نقش سازمان انتقال خون پررنگ تر شده و در نتیجه همکاری و تعامل هرچه بیشتر با این
نهاد باعث می شود که این مرکز حیاتی گامهای استوارتری در رسیدن به هدف اصلی خویش که تامین خون سالم برای بیماران
نیازمند است ،بردارد .در پایان این دیدار ،مدیرکل انتقال خون استان کرمان تحقق اهداف سازمانی انتقال خون را درگرو همکاری
تمام ارگان ها ،نهادها و سازمان ها عنوان کرد.

در گفتگو با رییس مرکز غربالگری و درمان سرطان مطرح شد:

سحر لشکری

سرطان ،بیماری که این روزها به صورت
گسترده شایع شده ولی همچنان ترسناک و
دلهرهآور است هرچند که درمان آن نسبت به
گذشته راحت و قابل دسترس است .اگر سرطان
به موقع تشخیص داده شود و درمان به موقع
صورت گیرد ،مرگ و میر ناشی از این بیماری
کاسته میشود .مدتها بود در سیرجان ،فقدان
پزشک متخصص و مراکز پزشکی مجهز برای
درمان این بیماری ،مشکالتی را برای افراد
مبتال بوجود آورده بود این بیماران مجبور
بودند برای تشخیص و درمان به شهرهای
اطراف مراجعه کنند که موجب صرف هزینههای
اقامتی و مشکالت درمانی زیادی میشد .سال
گذشته بخش شیمیدرمانی سرپایی و غربالگری
سرطان در سیرجان به همت مسووالن دانشکده
علوم پزشکی در محل بیمارستان امام رضا (ع)
راه اندازی شد و این جای بسی امیدواری بود
که بیماران در مرکز مجهز با کادری مجرب و
متخصص درمان شوند؛ در همین رابطه با دکتر
فاطمه عرب نژاد ،مدیر مرکز غربالگری سرطان
گفتگویی انجام دادیم که در ادامه میآید:

سالمت

شماره 649
 19خرداد 1400

خبــر

نترسید ،سرطان درمان دارد

در بخش پاتولوژی
انجام میشود .الزم
است بگویم ،درمان
سرطان چند مرحله
دارد ،شیمیدرمانی و
پرتودرمانی؛ در مورد
جراحی ،عمل جراحی
سرطان در این مجموعه
قابل انجام است و بعد
از آن بیماری میتواند
شیمیدرمانی
برای
در همین مرکز اقدام
نماید.

از مراحل شیمیدرمانی
و پرتودرمانی بفرمایید؟

در این مجموعه
شیمیدرمانی بیماران
جز
به
سرطانی
عکس :سید محسن فروزنده
بیمارانی که سرطان
خون دارند به صورت
صورت کامل در داروخانههای بیمارستان امام از مصرف دخانیات پرهیز کنیم ،فعالیت بدنی
سرپایی انجام میشود.
امکانات این مجموعه برای بخش شیمیدرمانی رضا و هالل احمر موجود بوده و مشکل از جهت منظم داشته باشیم ،وزن خود را در حالت
به صورت کامل بوده و کمبودی در این بخش کمبود دارو وجود ندارد مگر اینکه در برهه ایده آل نگه داریم ،تغذیه سالم داشته باشیم،
خودمان را در برابر عفونتها
احساس نمیشود کادر درمان دارای یک پزشک
محافظت کنیم ،از پوست خودمان
رادیوانکولوژی و سه پرستار مجرب با سابقه کار
دکتـر محمدتقیـان رئیـس هلال احمـر سـیرجان در
محافظت کنیم ،در منزل و کار
باال است .بیمارانی که باید کنار شیمیدرمانی
که
رابطـه بـا موجـودی داروهـای خـاص در سـیرجان گفت
اصول ایمنی را رعایت کنیم،
پرتو درمانی هم انجام دهند ،متاسفانه به دلیل
هیچگونـه کمبـود دارویی وجود نـدارد و برای بیمـاری هایی
زندگی روانی و اجتماعی سالم
نبود بخش پرتودرمانی در سیرجان مجبوریم این
مثـل ام اس سـرطان دیابـت و غیـر کمبـودی نیسـت و اگر
داشته باشیم ،در صورت دارا بودن
بیماران را به کرمان ارجاع دهیم.
عالیم هشدار دهنده سرطان به
صورت
چه
به
هزینههای درمانی در این مرکز
کمبـودی هـم وجود داشـته باشـد از طریق سـهمیهبندی به
است؟
پزشک مراجعه کنیم.
بیمـاران داده میشـود
در پایان اگر صحبتی مانده
بیماران به طور سرپایی معالجه و هزینهها به
صورت تعرفههای دولتی محاسبه میشود.
بفرمایید؟
با توجه به اینکه داروهای شیمیدرمانی داروهای ی زمانی خاص از لحاظ کشوری کمبود دارو موضوعی که شهروندان باید از آن اطالع
خاصی هستند و شرایط نگهداری متفاوتی دارند باشد که به تبع آن این کمبود در سیرجان هم پیدا کنند این است که تمامیخدمات
شیمیدرمانی که در شهرهای بزرگ به
احساس خواهد شد.
تهیه آنها مشکل نیست؟
داروهای مورد نیاز این بیماری در سیرجان به چه کار کنیم که مبتال به سرطان نشویم؟
بیماران داده میشود ،در بخش شیمیدرمانی

سیرجان نیز انجام میشود و نکته مهم اینکه
تمامیتعرفههای این بخش دولتی است .در پایان
آرزوی سالمتی برای بیماران سرطانی و تحت
درمان را دارم.
رئیس هالل احمر؛ مشکل کمبود دارو نداریم

دکتر محمدتقیان رئیس هالل احمر سیرجان
در رابطه با موجودی داروهای خاص در سیرجان
گفت که هیچگونه کمبود دارویی وجود ندارد
و برای بیماری های خاص مثل ام اس سرطان

دیابت و غیر کمبودی نیست و اگر کمبودی
هم وجود داشته باشد از طریق سهمیهبندی
به بیماران داده میشود سیرجان در منطقه به
عنوان قطب دارویی معرفی شده است که
از شهرهای مجاور مثل کرمان یزد سیستان و
بلوچستان فارس و شهرستان های اطراف برای
تهیه دارو به اینجا میآیند و هزینههای داروها
برای بیماران را تخفیفات  ۳۰تا  ۶۰درصد ارائه
میشود.

فروش ،نصب ،سرویـس،شــارژ گـــاز و

لولـه کشی زیرکار

ن

قد
و
ا
ق
س

اط

کولرهای گـازی اسپلیت
خیابان وحید  -روبروی فروشگاه افق کوروش

فروشگاه اسپلیت صالحی
42338788 - 09164458335

لطفا و
حتما قبل از خرید
قیمت
ها را مقایسه کنید

مب
ل
ع
تولیدی و بازار ل امام ی (ع)

هس
تعطی
ایام ل و روزاهی جمعه باز تیم

رختکن،جاکفشی

بیش از  100مدل انواع مبلمان راحتی ،کالسیک ،ا ِل و سلطنتی
میـــز و صندلی هــای باغــــــــی و ویالیـــی
تاب های ریلکسـی و تابهای سه نفره باغی و ویالیــی
میز  LCDتمام  MDFبه قیمـت درب کارخانــــــه

سرویس چوب کامل ویژه جهیزیه عروس شامل؛

میز ناهارخوری

میز جلو مبلی

پا تختی

بوفه بزرگ

انتهای بلـوار اصلی حجــت آبــاد
تلفـن تماس :

09124158001

مبـــل

میز آرایش

سرویس خواب

شرایط نقد و اقساط به مدت محدود همگی یکجا  24/500/000 :تومان

کمد لباسی

تشک طبی فنری

در این شرایط اقتصادی هوای شما را داریم

هفتهنامه سیاسی ،اجتماعی
صاحب امتیاز :بتولهاشمیمعصومی
مدیرمسوول :ابوالقاسم محمودآبادی
پ :مهدوی کرمان
چا 
نشانی :سیرجان ،خیابان نصیری شمالی ،کوچه نصیری ( )25پالک  113کدپستی7813753636 :
تلفن 42202140 :نمابر 42234344 :سامانه پیام کوتاه3000990061 :
تلفن سفارش آگهی09133475191-42234344 :
سایت اینترنتی www.sokhanetazeh.com :پست الکترونیکیsokhan.tazeh@Gmail.com :

زوم

اینستاگرامSokhan_Tazeh :

ویترینآخر

گوناگون
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فارس :گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسالمی درباره موارد
اعالمی نقض اصول  77و  12قانون اساسی در موضوع سند  2030در دستورکار
جلسه علنی روز سه شنبه  1خرداد مجلس شورای اسالمی قرار داشت .بعد از قرائت
این گزارش توسط سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی ،نمایندگان مجلس نقض
دو اصل قانون اساسی توسط رئیس جمهور در موضوع سند  2030را تایید کردند و
این گزارش برای رسیدگی بیشتر به قوه قضائیه ارسال شد.
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اینترنت بعد از انتخابات ملی میشــود؟

۲۰

۲۰

۳۶

لغو ویزای گروهی بین ای ران و روسیه
۱۳۹۶

۲۰۱۷

۱۷

۱۴۰۰

ک

۱۳۹۸

۳۶
۱۳۹۷

۱۱

۹۰

۱۰

ولت به پروژه های توسعه» خود اقدام نماید؛ لذا از کلیه شرکت های توانمند در این زمینه دعوت بعمل می آورد
حداکثر تا تاریخ  ،1400/03/29پاکات خود را به آدرس مندرج در اسنادمناقصه ارسال نمایند.شرکت های
متقاضی می توانند جهت اطالع از چگونگی تنظیم پیشنهاد فنی و مالی شرایط،دریافت اسناد و مشخصات موضوع
مناقصه به آدرس اینترنتی www.sjsco.irمراجعه نمایند.توضیح اینکه «بازدیداز سایت در بازه زمانی هفت
روزازتاریخ انتشارآگهی الزامی میباشد.جهت بازدید ازسایت باشماره ( 09176154182آقای مهندس رضایی)
تماس حاصل نمایید.

فضای سبز با تانکر آبرسان) به شماره  2 0 0 0 0 0 5 6 7 4 0 0 0 0 3 5را از طریق سامانه

تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق

درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir

-1درخواست رسمی با ذکر شماره و موضوع مناقصه( اعالم آدرس ایمیل ،شماره تماس تلفن ثابت و همراه الزامی است) .
-2اساسنامه و مدارک ثبتی ( .شماره ثبت ،کد اقتصادی و شناسه ملی ،گواهی ثبت ،گواهی آخرین تغییرات و ) ...
-3رزومه ،سوابق اجرا و نمونه قراردادها و توافقنامه های انجام شده مرتبط با موضوع مناقصه(.قرارداد و رزومه
ارسالی باید مربوط به سال  95تا کنون و مرتبط با موضوع مناقصه باشد)
-4مدارک و مستندات توان مالی با اسناد و مدارک مثبته.
-5گواهی اعالم رضایت کارفرمایان قبلی در خصوص خدمات مذکور در موضوع مناقصه.

شرایـط:

انجام خواهد شد و الزم است

مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را
جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه :تاریخ  1400/03/19می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  13:00روز پنج شنبـــه تاریخ 1400/03/27
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت  13:00روز یک شنبه تاریخ 1400/04/06

زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  17:30روز دوشنبه تاریخ 1400/04/07

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 034 - 41325000
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس021-41934 :

اسناد و مدارک:

ک

شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در نظر دارد نسبت به « اجرای خطوط هوایی انتقال برق  33کیلوولت و  20کیلو

ک

دو مرحلــه ای « شماره -99-56ت»

ی

انتقال برق  33کیلوولت و  20کیلو ولت

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (شرح مختصر:عملیات آبرسانی به

دفتر ثبت نام85193768-88969737 :

مناقصـه شهرداری سیرجان ( نوبت اول )

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
عملیات آبرسانی به فضای سبز با تانکر آبرسان

آگهی تجدید مناقصه عمومی اجرای خطوط هوایی

شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان

بازی شعارهای اینترنتی به هم خورد؟

در کنار اینها اما انگار بازی کاندیداها بهم

ک

ایران پرس :عبدالناصر همتی در توئیتر نوشت :من وارث بدهکار بانکی با
هزار میلیارد بدهی بودم .چه کسانی این وامها را حدود سال پیش داده بودند؟
عبدالناصر همتی نامزد انتخابات ریاست جمهوری افزود :افتخارم ایستادن در
مقابل رانت خوران بود .در دوره من یک موسسه غیرمجاز ایجاد نشد و بدهی برخی
بدهکاران بزرگ برگشت داده شد و هیچ ابر بدهکار جدیدی ایجاد نشد.

۷۰

همتی :من وارث  ۱۱بدهکار بانکی با  ۹۰هزار میلیارد
بدهی بودم

۹۹

فارس :نماینده ایران در سازمانهای بینالمللی در وین گزارش اخیر مدیرکل
آژانس بینالمللی انرژی اتمی را معتبر ندانست و از این نهاد خواست که از هرگونه
دستورکار سیاسی فاصله بگیرد و افزود :رویکرد یکطرفه آژانس میتواند به مانعی
برای تعامالت آتی تبدیل شود .کاظم غریب آبادی در توئیتی یادآور شد :این گزارش،
معتبر هم نیست ،چرا که مبتنی بر منابع قابل اتکا نمیباشد و متقاعد کننده نیز
نیست ،چرا که تمامی ابعاد همکاری و پیشرفتهای حاصله را منعکس نمیکند.

ک

بآبادی به اظهارات مدیر کل آژانس اتمی
واکنش غ ری 

شعارهای کاندیداها درباره اینترنت

ابراهیم رییسی ،یکی از مهمترین
اندیداهای انتخابات ریاست جمهوری است
ه وعده داده« :باید استفاده از اینترنت برای
دهکهای پایین رایگان شود ».اگرچه درباره
نوع و کیفیت این اینترنت رایگان صحبتی
نکرده و نگفته منظورش اینترنت ملی است
و یا شبکه جهانی آن .او همینطور در جریان
اولین مناظره انتخاباتی هم گفته بود« :ما در
فضای مجازی عقب هستیم و کار بایسته
نشده زیرساختها مشکل دارد .من از
جوانان و بچهها میپرسم شما در حال بازی
و گیم هستید چقدر وسط بازی حالتان
گرفته میشود .در تولید محتوا مشکل داریم
و حق خانمها ضایع میشود .در ارتباط با
مساله فضای مجازی باید بسیار کار شود».
این موضع در حالی است که در ماههای
گذشته بارها مساله فیلترینگ اینستاگرام
هم مطرح شده و دولت مدعی شده بود که

ک

باشگاه خبرنگاران جوان :بنا بر اعالم وزارت میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع
دستی ،موافقتنامه «لغو روادید گروهی گردشگری» شهروندان ایرانی و روسی در
) به امضای دولتهای جمهوری اسالمی ایران و
(
فروردینماه سال
) و در پی سفر
فدراسیون روسیه رسیده بود که از روز (دوشنبه خردادماه
علیاصغر مونسان ـ وزیر میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی ـ به مسکو ،برنامه
اجرایی این موافقتنامه امضا شد.

بهارنیوز :انتخابات ریاست جمهوری پای
تمام کاندیداها را به فضای مجازی و از جمله
توییتر باز کرده است .توییتر و کالبهاوس
با وجود فیلتر بودن ،یکی از اصلیترین
رسانههای نامزدها در این دوره انتخابات
ریاست جمهوری است.اما این مساله فقط به
حضور آنان در این شبکهها خالصه نمیشود
و برخی از آنها حتی وعدههایی درباره
اینترنت و افزایش سرعت آن هم دادهاند .آن
هم درست در روزهایی که گویا نمایندگان
مجلس در حال بررسی طرحی برای
ساماندهی فضای مجازی هستند و پیش
از این هم صحبتهایی درباره طبقهبندی
دسترسی به اینترنت مطرح شده بود.

دستور فیلترینگ از باالست و قوه قضاییه.
احتماال به همین دلیل بود که عبدالناصر
همتی ،دیگر کاندیدای ریاست جمهوری
زمانی که رئیسی عضو توییتر شد خطاب
به وی نوشت« :حال که حجتاالسالم
رئیسی باالخره بعد از مدتها در شبکههای
اجتماعی اکانت رسمی ایجاد کردند برای
رفع تبعیض در دسترسی و رفع ظلم
فیلترینگ ،از ایشان درخواست میکنم از
فردا صبح دستور رفع فیلتر توییتر را صادر
نند تا همه مردم از مطالب ایشان بهرهمند
شوند ».سعید جلیلی هم دیگر کاندیدایی
است که در اینستاگرام و توییتر به شدت
فعال است .او هم مخالف فیلترینگ توییتر
است و اعالم کرده بود« :فلترینگ توییتر
توجیه ندارد ».این در حالی است که سعید
جلیلی هنگام فیلتر شدن توییتر دبیر
شورای عالی امنیت ملی بود و توییتر نیز
به دستور شورای امنیت ملی فیلتر شد .اما
گویا در آستانه انتخابات ریاست جمهوری
همه مدافع آزای رسانه و اینترنت هستند.
حتی وزیر ارتباطات اعالم کرده که ستاد
ملی کرونا برای حفظ سالمت مردم در
روزهای انتخابات ،تبلیغات در فضای مجازی
را تجویز کرده و از وزارت ارتباطات خواسته
است به مردم برای این روزها بستههای
رایگان اینترنت ارائه کند .وزارت ارتباطات
هم برای هر کد ملی یک بسته هفت
گیگابایتیاینترنت(نپرسیدداخلی،اینترنت
ک شبکه بینالمللی است) یک ماهه به
عنوان هدیه در نظر گرفته است.

خورده و بازی شعارهای اینترنتی رو شد.
رضا تقی پور ،نماینده مجلس که گفته
میشود یکی از حامیان ابراهیم رئیسی
است از طرح نمایندگان برای ساماندهی
فضای مجازی خبر داد .طرحی که به گفته
نماینده مجلس آن را امضا کردهاند
او
و از جمله تبصرههای این طرح به موارد زیر
اشاره کرد:
هیئت ساماندهی و نظارت موظف است
دستورالعمل الزم برای احراز هویت کاربران
در فضای مجازی را براساس سیاستهای
مصوب شورای عالی فضای مجازی به
تصویب رساند .حبس و جزای نقدی برای
سانی که فیلترشکن را تکثیر ،معامله و
انتشار دهند.هیئت ساماندهی و نظارت
موظف است دستورالعمل الزم برای احراز
هویت کاربران در فضای مجازی را براساس
سیاستهای مصوب شورای عالی فضای
مجازی به تصویب رساند .همچنین وزارت
ارتباطات اقدامات الزم را جهت احراز
هویت کاربران عملی کند! گفتنی است
محدودسازی اینترنت پیش از این بارها از
سوی مقامات مختلف مطرح شده بود .تا
جایی که در آذرماه سال  ،معاون وزیر
ارتباطات درباره اینترنت ملی گفت« :وزارت
ارتباطات در حوزه زیرساختهای مربوط
تا
به شبکه ملی اطالعات بین
درصد پیشرفت داشته است».حاال باید دید
سرنوشت مبهم اینترنت در ایران به کجا
شیده میشود .با وجود طرح مجلس و
نیز پیشرفت زیرساختهای اینترنت ملی
آیا رئیس جمهور بعدی مهر محدودسازی
اینترنت در ایران را میزند یا نه!
۱۷۰

اینتر آذ :بر اساس نامه انجمن صنایع شوینده ،بهداشتی و آرایشی ایران به شرکتهای
تولیدی ،از دوشنبه قیمت مایع دستشویی ،مایع ظرفشویی ،پودر و مایعات لباسشویی،
صابون و خمیردندان  ۲۵درصد و مابقی محصوالت درصد افزایش خواهد داشت.
بر اساس نامه انجمن صنایع شوینده ،بهداشتی و آرایشی ایران به شرکتهای تولیدی،
از دوشنبه قیمت مایع دستشویی ،مایع ظرفشویی ،پودر و مایعات لباسشویی ،صابون و
خمیردندان  ۲۵درصد و مابقی محصوالت درصد افزایش خواهد داشت.

دمرییت ارتباطات شهرداری سیرجان

آگهي استعالم عمومــي
شماره /400/07س

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد« نگهداری  ،تعمیر و سرویس ماهیانه و تامین

قطعات مصرفی و یدکی دستگاههای زیراکس شرکت معدنی و صنعتی گل گهر» را از طريق برگزاري
استعالم عمومي به شركت پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد .لذا كليه متقاضيان ميتوانند جهت

-1محل انجام پروژه :شهرستان سیرجان ،کیلومتر  50جاده سیرجان-شیراز ،کیلومتر  3جاده اختصاصی گل گهر ،
شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان
-2شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.
-3جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره  09139964877تماس حاصل نمایید ( .پاسخگویی در ساعات اداری)
-4هزینه چاپ آگهی ،بر عهده برنده مناقصه می باشد.

پالستیک زباله بر دوش سطل زباله

مج
ت
م
سی
ف
واحد رخیدخدمات ع جهان والد رجان

اخذ اسناد استعالم به آدرس الكترونيكي  WWW.GEG.IRمراجعه و اسناد مذکور و دستورالعمل
ارزيابي كيفي و فني را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان از قسمت  -مناقصه و مزايده
دانلود نمايند  .مهلت تحويل پاكات ساعت  9الي  14روز چهارشنبه مــورخ  1400/03/26در محــل
دفتركميسيون معـامالت مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد .ضمنا ً بمنظور بازدید از محل
و طرح هرگونه سوال احتمالی روز شنبه مورخ  1400/03/22براي متقاضيان پیش بینی گردیده
است  ،الزم به ذكر است شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول و یا رد هر یک یا تمام پيشنهادات
واصله بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد .

کمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر

۸۰

آفتابنیوز :محمد جواد ظریف ،وزیر امور خارجه ایران به
ادعاهای همتای آمریکاییاش درباره بازگشت به برجام واکنش
نشان داد.
آنتونی بلینکن ،وزیر امور خارجه آمریکا ساعاتی قبلتر در جلسه
استماع در کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا مدعی
شده بود هنوز مشخص نیست ایران از آمادگی یا تمایل الزم برای
بازگشت به برجام برخوردار باشد .او گفت« :هنوز مشخص نیست
ه آیا ایران از اراده و آمادگی الزم جهت انجام اقدامات ضروری
برای بازگشت به پایبندی برجام برخوردار است یا خیر».
محمد جواد ظریف در واکنش به این اظهارات وزیر خارجه
آمریکا در پیامی در توییتر نوشته «هنوز مشخص نیست آیا
رئیسجمهور آمریکا و بلینکن آمادهاند سیاست "فشار حداکثری"
ترامپ و پمپئو را کنار گذاشته و استفاده از تروریسم اقتصادی به
عنوان اهرم فشار برای چانهزنی را متوقف کنند یا خیر .ایران به
برجام پایبند است .کافی است بند را مطالعه کنید .زمان تغییر
مسیر است».
جمهوری اسالمی ایران تا یک سال بعد از خروج آمریکا از برجام
به تمامی تعهداتش ذیل این توافق عمل کرد تا به کشورهای
اروپایی که وعده میدادند آثار خروج واشنگتن از توافق را جبران
میکنند فرصت دهد برای تحقق این وعده تالش کنند.
بعد از گذشت یک سال از خروج آمریکا از برجام ایران اعالم
رد با توجه به اینکه کشورهای اروپایی از توانایی یا اراده الزم
برای عمل به وعدههایشان برخوردار نبودهاند در گامهای متعهد
تعهداتش ذیل برجام را کاهش میدهد .جمهوری اسالمی ایران،
بعد از برداشتن  ۵گام برای کاهش تعهدات ،سرانجام  ۱۵دیماه
اعالم کرد دیگر با هیچ محدودیتی در حوزه عملیاتی
(شامل ظرفیت غنی سازی ،درصد غنی سازی ،میزان مواد غنی
شده ،و تحقیق و توسعه) مواجه نیست.
اقدامات ایران به موجب مفاد توافق هستهای از جمله بند
این توافق انجام میشد که به تهران اجازه میدهد در صورت عمل
نکردن طرفهای دیگر به تعهداتشان ذیل برجام ،تعهداتش در این
توافق را کاهش دهد.
دولت سابق آمریکا علیرغم اذعان آژانس بینالمللی انرژی اتمی
به پایبندی ایران به تمامی تعهداتش در اردیبهشتماه سال
به صورت یکجانبه از این توافق مورد تأیید شورای امنیت سازمان
ملل متحد خارج شد .دولت فعلی آمریکا به ریاست «جو بایدن»
مدعی شده قصد دارد از طریق مذاکرات جاری در وین ،زمینههای
بازگشت کشورش به برجام را فراهم آورد ،با وجود این ،واشنگتن
تا کنون از انجام تعهداتش جهت محقق کردن این وعده سر باز
زده است.
ک

افزایش  ۲۵درصدی قیمت شویندهها

عکس :سید محسن فروزنده

مجلس پرونده روحانی را به قوهقضاییه فرستاد

پاسخ ظریف به ادعاهای بلینکن

