هفتهنامه
خبــری ،تحلیلــی ،فرهنگــی
اجتماعــی ،ادبــی ،ورزشــی

گفتگو سخن تازه با چند تن از اهالی موسیقی سیرجان؛

صدا چون می دهد ساز شکسته؟

سالپانزدهم
چهارشنبه  22مرداد 1399
 8صفحه
شماره 613
 2000تومان

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

صفحه 7

آناهیتاموسوی،معمارجوانهمشهری؛

معماری سیرجان ،کمدانشیست
درد
ِ

پمپگاز ،نیمهتعطیل و ناکافی

صفحه4

مشکالت شهرک فدک و کمبودهای آن؛

این ور بوم سرما ،آن ور بوم گرما
صفحه3

با پیروزی 2-3مقابل نفت مسجد سلیمان در خانه حریف:

جالل جنگ ،نفت را به آتش کشید
صفحه6
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اجبار ،نمیتواند استفاده
از ماسک را نهادینه کند
صفحه5

صفحه 2

آگهی مناقصـه انجام امور

آگهی مناقصـه انجام عملیات کاشت و داشت
ش کرت کشاورزی سیرجان بنیاد

گلخانــه سبـزی و صیفی  20هکتـــاری
مجتمــع کشـــاورزی ابراهیــم آبـاد

رجوع شود به صفحه 5

سرکار خانم مهندس مطهره اسالمی

انتصاب شایسته و هوشمندانه سرکار عالی به سمت

رئیس دفتر فنی شهرداری سیرجان که بیانگر لیاقت
و شایستگی شما می باشد را تبریک عرض نموده و

توفیق روزافزون تــــان را در تمامـی عرصه های
زندگی از خداوند منان مسئلت می نماییم.

ش کرت کشاورزی سیرجان بنیاد

حفـــاظت و نگهبانـــــی
مجتمــع کشـــاورزی ابراهیــم آبـاد

رجوع شود به صفحه 5

جناب آاقی حمید اسد خانی پور
همکار گرامی؛

ریاست محترم بانک ملت

حوزه سیرجـــان و بردسیــــــر
مصیبت وارده را به جنابعالی و خانواده محترم تسلیت

عرض نموده ،از درگاه خداوند متعال برای آن عزیز از

دست رفته رحمت و مغفرت و برای شما صبر مسئلت دارم.

حاج حسیـــــن گلـــزاری
بانک ملت شعبه مهیا شهر

خانواده سلیمان نژاد

اطالعيه شماره  1مناقصه عمومي
شماره /99/15ع (تمديد مهلت تحويل پاكات)
بدين وسيله به اطالع كليه شركتكنندگان در مناقصه با موضوع « :انجام خدمات مهندسي،
تأمين کاال و تجهيزات ساختمان و نصب بصورت توأم ( )EPCبراي پروژه ايجاد مسیر بای پس
سرندهای محصول كارخانه گندله سازی شماره یک » ميرساند ،مهلت تحويل پاكات مناقصه از
روز چهارشنبه مورخ  99/5/15به روز شنبه مورخ  99/5/25موكول گرديد .الزم به ذكر
است اسناد مناقصه از سايت شركت گلگهر به نشاني  WWW.GEG.IRبخش تأمينكنندگان
و مشتريان -مناقصهها قابل دريافت ميباشد.
مدیریـت قراردادها و معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر

راهاندازی
دسته
در ایام محرم
ممنوع شد

گفتارنو :با ابالغ دستورالعملهای محرمی ستاد کرونا ،راهاندازی دسته در ایام محرم ممنوع شد .در بخشی
از دستورالعمل دبیرخانه کمیته امنیتی ،اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا و در بخش
مربوط به ضوابط اجرای این مراسم در شهرها آمده است« :کارگروه مراسم عزاداری با توجه به نکات ذیل
نسبت به مدیریت و برنامهریزی برگزاری مراسم عزاداری حسینیهها ،تکایا ،مساجد و هیئتهای مذهبی در
کشور اقدام میکنند :برنامهریزی برگزاری مراسم دارای مجوز کارگروه بند پنج دستورالعمل صرفا در اماکن
و فضاهای باز با رعایت فاصلهگذاری (از هر طرف حداقل دو متر) و تجمعات حداقلی و نیز رعایت کاهش
ساعات برگزاری مراسم (حداکثر دو ساعت) .جابهجایی هیئتها و دستهروی نیز ممنوع است.

خـبــــر
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راهاندازی کارگاه خیاطی ویژه خانواده زندانیان در سیرجان

خبــر

فارس :محمد اسدی؛ مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان سیرجان اظهار داشت :بهمنظور توانمندسازی خانواده زندانیان ،کارگاه
خیاطی درسیرجان فعالیت خود را آغاز کرد .در این کارگاه که درسالن انجمن حمایت از زندانیان فعال شده است 15 ،نفر از خانواد ه
مددجویان مشغول به کار شدند .مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان عنوان کرد :روزانه  50دست لباس فرم شرکتهای معدنی در
این کارگاه تولید میشود .وی هدف از فعالیت این کارگاه خیاطی را توانمندسازی خانواده مددجویان تحت پوشش انجمن حمایت از
زندانیان درسیرجان عنوان کرد و افزود :انواع البسه با کیفیت باال در این کارگاه تولید میشود و برای  15نفرهم اشتغالزایی شده است.

گزارش سخن تازه از تعطیلی برخی پمپهای گاز در سیرجان:

یادداشت

پمپ گاز ،نیمه تعطیل و ناکافی

اتوبوس واژگون شده مربوط به
شرکت گهر زمین نیست
صبح روز سه شنبه ،رئیس روابط عمومی دانشکده
علوم پزشکی سیرجان از واژگونی اتوبوس
کارکنان شرکت گهر زمین در  ۵۰کیلومتری
محور سیرجان به منطقه گلگهر خبر داد.
آتشی پور گفت :حوالی ساعت  ۲۲:۲۵دقیقه
دوشنبه شب ،اولین تماس با مرکز اورژانس در
رابطه با واژگونی اتوبوسی از کارکنان معدن شماره۳
شرکت گهرزمین در محور سیرجان به شیراز
واصل شد و اعزام آمبوالنسها صورت گرفت.
وی ادامه داد ۱۱ :نفر مصدوم این حادثه با ۱۱
آمبوالنس اعزامی از اورژانس ،۱۱۵گلگهر و هالل
احمر به دو بیمارستان امام رضا(ع) و دکتر غرضی
سیرجان منتقل شدند که حال عمومی آنها خوب
است و تحت درمان قرار گرفتهاند.
متعاقب انتشار این خبر ،مهندس سید شجاعالدین
گلسرخی؛ مدیر  HSEشرکت سنگ آهن گهرزمین
طی جوابیه ای اظهار داشت :اتوبوس واژگون شده
در محور سیرجان به شیراز مربوط به شرکت
آرمانگهر میباشد .وی افزود :این اتوبوس با ۱۲
سرنشین حوالی ساعت  ۲۲:۲۵دوشنبه شب در
محور سیرجان به شیراز (تقاطع فوالد ایرانیان) دچار
حادثه شد که حال عمومی  ۱۱نفر از مصدومین این
سانحه مساعد است و یک نفر که از ناحیه پا آسیب
دیده ،برای ادامه درمان در بیمارستان بستری شد.
گلسرخی در ادامه عنوان کرد :علت حادثه در دست
بررسی است که متعاقبا اعالم خواهد شد.

سحر لشکری

شلوغی جایگاههای گاز مایع
بعد از افزایش قیمت بنزین ،متقاضی گاز
مایع( )CNGزیاد و صف جایگاه های گاز سی
ان جی طوالنی شد و خودروهای دوگانه سوز در
صف های چند کیلومتری گاز ماندند از آنجایی
که اکثر تاکسی های سطح شهر ،گاز سوز
هستند؛ یکی از بزرگ ترین معضالت تاکسی
داران هم کمبود جایگاههای گاز در شهرستان
است ،داستان خرابی پمپ های گاز از آن قصه
های طول و درازی است که مردم شهر سیرجان
مدت طوالنی است که با آن سر و کار دارند
با توجه به اینکه تعداد زیادی جایگاه سوخت
گاز مایع( )CNGدر سیرجان وجود دارد اما
همیشه به نظر میرسد برخی جایگاهها مشکل
دارند و یا تعطیل شدند و خودروهای گاز سوز
ساعتها در تنها جایگاهی که این سوخت را
ارائه میدهد ،صف میکشند.
در حال حاضر به نظر میرسد تنها جایگاه
ارائه دهنده گاز مایع که صف طوالنی دارد،
جایگاه بلوار قائم است .بر اساس استانداردهای
بینالمللی نسبت تعداد جایگاه های عرضه
سوخت مایع ()CNGو تعداد خودروها باید
یک به کمتر از  ۱۰۰۰باشد که در این بخشها
هیچ گونه مطابقتی با استانداردها دیده نمیشود
این در حالی است که در کشور ما به ازای هر
 ۱۵۰۰خودرو یک جایگاه سی ان جی وجود
دارد با وجود اینکه شهرستان سیرجان بر سر
چهار راه و در مسیر پر رفت و آمد قرار دارد این
صف های طوالنی ،نه تنها برای ساکنین اطراف
این جایگاهها مشکالتی به وجود میآورد ،بلکه
برای مسافران هم مشکالت عدیدهای را به
وجود آورده است.
 10جایگاه فعال داریم
در این رابطه با مهندس میر؛ رئیس شرکت
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جایگاهها پایین است و اگر هم فعال باشند ،فقط
نفت سیرجان صحبت کردیم؛ وی اینگونه جایگاهها قطع و اجازه فعالیت ندارند.
عنوان کرد :تعداد دوازده جایگاه پمپ گاز مهندس میر در ادامه گفت :در جلسهای که با یک خودرو میتواند سوخت گیری کند.
مایع( )CNGدر سیرجان وجود دارد ( ابتدای مسوولین اداره استاندارد و شرکت نفت استان قطع گاز بقیه جایگاهها مقطعی است
بلوار خلیج فارس ،اختصاصی خراسانی روبروی در فرمانداری داشتیم؛ جایگاه داران موظف رئیس شرکت نفت سیرجان در رابطه با قطع
گاز در بقیه جایگاهها گفت :ممکن است،
پمپ خلیج فارس ،بلوار قائم ،گمرک
قطع گاز برخی جایگاهها به صورت
که زیر نظر شهرداری است ،روبروی
رییس شرکت نفت سیرجان:
مقطعی باشد ،یعنی اینکه حجم برداشت
گمرک ،نجف شهر ،پاریز ،انتهای خیابان
گاز که باال میرود ،کمپرسورها به صورت
ابن سینا ،جایگاه استوار ،صدرزاده؛
*تعـداد  10جایـگاه فعـال گاز مایـع( )CNGدر سـطح
موقت و چند ساعت غیرفعال میشود
که از این  12جایگاه  10جایگاه گاز
شـهر سـیرجان داریم و جایگاههای صدرزاده و اسـتوار
که این مقطعی است و این اتفاق ممکن
مایع( )CNGرا عرضه میکند و فعال
بعـد رفع موانع و اسـتاندارد سـازی بـه زودی راهاندازی
برای جایگاه های شهرداری پیش بیاد،
هستند.
خواهند شـد.
اما جایگاه اختصاصی شرکت نفت (اول
وی افزود :از تمام این جایگاههای ذکر
* مشـکل جایـگاه  12فروردیـن برطـرف و و بنزیـن
بلوار خلیج فارس) در تمامی ساعات
شده ،فقط سه جایگاه دو منظوره و
شبانه روز فعال است و مشکلی هم ندارد.
غیرفعال هستند؛ این جایگاهها بنزین
سـوپر در اختیـار همشـهریان قـرار خواهـد گرفـت.
توزیع الکترونیکی فراوردهای نفتی
و گاز را با هم ارائه میدهند ،جایگاه
رییس شرکت فراورده های نفتی
استوار و  2جایگاه صدر زاده (بلوار مالک
اشتر و روبروی منطقه ویژه  )110که بدلیل شدند ،موانع را برطرف نمایند تا به زودی گاز سیرجان گفت :طرح توزیع الکترونیکی
رعایت نکردن مواردی که اداره استاندارد تعیین آنها وصل شود.رییس اداره فراوردههای نفتی فراوردههای نفتی (گازوییل و گاز مایع و
کرده در حال حاضر تعطیل هستند و تا زمانی سیرجان گفت :البته الزم است اضافه کنم ،نفت سفید) شروع شده ،وی هدف از اجرای
که موارد تعیین شده مرتفع نشود ،گاز این ظرفیت پذیرش خوردو و ارائه گاز توسط این این طرح را تأمین رفاه شهروندان ،جلوگیری

از عرضه خارج از شبکه و استفاده غیرمجاز
از فراوردههای نفتی و نیز ساماندهی توزیع
فرآوردههای نفتی عنوان کرد و افزود :افرادی
که تاکنون در این سامانه ثبتنام نکردهاند،
میتوانند بدون مراجعه حضوری ،با مراجعه به
سایت جدید تجارت آسان به آدرس اینترنتی:
https://newtejaratasan.niopdc.ir
در سامانه ثبت نام و از طریق دستگاه کارتخوان
و با دریافت رسید سوخت بخرند.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار مبنی بر عدم
عرضه بنزین سوپر در سیرجان ،گفت :تنها
جایگاهی که بنزین سوپر عرضه میشد جایگاه
 12فروردین بود و اکنون با عدم استقبال
همشهریان روبرو شد ،مدیریت این جایگاه نیز
عنوان کرد :با توجه به فصل تابستان و تبخیر
بنزین با مشکالت زیادی مواجه هستیم.
رییس شرکت نفت سیرجان در این رابطه ابراز
امیدواری کرد مشکالت این جایگاه به زودی
برطرف و بنزین سوپر در اختیار همشهریان قرار
خواهد گرفت.

معاون فنی و نظارت اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای شمال استان کرمان:

تمامی مسیرهای شریانی شمال استان کرمان به دوربین های نظارتی تجهیز میشوند
ایسنا :معاون فنی و نظارت اداره کل
راهداری و حمل و نقل جاده ای شمال
استان کرمان با بیان اینکه در حال حاضر
 ۷۰درصد شریان های شمال استان مجهز
به سامانه ثبت تخلفات هستند گفت :قرار
است طی  ۱.۵سال آینده  ۲۰۰۰سامانه ثبت
تخلفات در سطح کشور نصب و راه اندازی
شود که پیش بینی می شود  ۳۰درصد باقی
مانده محورهای شریانی شمال است نیز
در این بازه زمانی به این سامانه ها تجهیز
و تمامی محورهای شریانی استان به این
سیستم های هوشمند مجهز شوند.
دکترعلی عبداللهی صبح  ۲۰مردادماه در
جمع خبرنگاران درباره هوشمندسازی در
جاده های استان کرمان اظهار کرد :شبکه
راه ها و حمل و نقل در اقتصاد کشور نقش
بسیار مهم داشته به طوری که مانند رگ
هایی برای اقتصاد کشور هستند که همیشه

باید باز باشند.
وی به چالش شبکه راه ها و حمل و نقل
اشاره کرد و گفت :بحث ایمنی مهمترین
چالش این حوزه است .علی رغم تمامی
اقدامات صورت گرفته در این سال ها ،اما
نیاز بود که اقدامات نوینی برای افزایش
ضریب ایمنی راه ها ،وارد این حوزه شود.
معاون فنی و نظارت اداره کل راهداری و
حمل و نقل جاده ای شمال استان کرمان
با اشاره به راه اندازی مدیریت مرکز راه ها
از سال  ۹۰در استان کرمان اظهار کرد:
هم اکنون  ۱۴۹سامانه ثبت تخلفات در
مسیرهای شریانی شمال استان کرمان در
حال فعالیت هستند که سرعت متوسط،
سرعت لحظه ای و تخلفات را به صورت
لحظهای ثبت کنند.
عبداللهی با اشاره به تاثیرات این سامانه
ها گفت :از زمان نصب این سامانه ها در

از یک نفر منشی خانم ترجیحا ً مجرد
جهت کار در مطب دندانپزشکی
دعوت به عمل می آید.
0 9 1 374 5 4 2 6 5

از یک نیروی خانم ترجیحا ً
مجرد و مسلط به کامپیوتر
با روابط عمومی باال جهت
کار در آژانس هواپیمایی
دعوت به عمل می آید.

ساعت تماس:

صبح۹:تا -۱۱عصر ۱۷تا۲۱

۰۹۱۲۴۳۵۷۹۶۰

محورهای شریانی استان کرمان ،شاهد
رشد قابل توجهی در زمینه ایمنی جاده ها،
کاهش تصادفات و تلفات رانندگی بوده ایم
و در مجموع وضعیت مطلوب تری در سطح
جاده های استان را امروز شاهد هستیم
وی با بیان اینکه در حال حاضر  ۷۰درصد
شریان های شمال استان مجهز به سامانه
ثبت تخلفات هستند افزود :قرار است طی
 ۱.۵سال آینده  ۲۰۰۰سامانه ثبت تخلفات
در سطح کشور نصب و راه اندازی شود که
پیش بینی می شود  ۳۰درصد باقی مانده
محورهای شریانی شمال است نیز در این
بازه زمانی به این سامانه ها تجهیز و تمامی
محورهای شریانی استان به این سیستم
های هوشمند مجهز شوند.
این مقام مسئول با اشاره به پهناور بودن
استان کرمان اظهار کرد :استان کرمان در
زمینه میزان شریان های اصلی جزء استان

از یک نفر منشی خانم با روابط عمومی
باال ،آشنا به کامپیوتر بصورت دو شیفت
جهت کار در دفتر فروش کولر گازی
دعوت به عمل می آید.
09164458335
از دو نفر شاگرد آقا ترجیحا آشنا به کار
جهت همکاری در پیتزا و ساندویچی
دعوت به عمل می آید.

0913 345 1557
از یک نفر منشی خانم ترجیحا ً مجرد
جهت کار در دفتر ساختمانی واقع در
شهرک صنعتی شماره یک سیرجان
دعوت به عمل می آید.
۰۹۰۳۱۸۵۳۵۲۵

های اول کشور است که در راستای نصب
سامانه های ثبت تخلفات رتبه دوم و از بعد
کمیت این سامانه ها نیز رتبه اول کشوری
را به خود اختصاص داده ایم.
معاون فنی و نظارت اداره کل راهداری و
حمل و نقل جاده ای شمال استان کرمان با
اشاره به اینکه بیش از  ۷۰درصد مسیرهای
شریانی استان کرمان مجهز به سامانه های
هوشمند از جمله ثبت تخلفات ،سامانه
های تردد شماری و  ...هستند اظهار کرد:
اولویت اول این اداره کل مجهز کردن
مسیرهای شریانی استان به این سامانه
های نوین است که امیدواریم پس از تجهیز
تمامی مسیرهای شریانی استان ،مسیرهای
فرعی مهم را نیز بتوانیم تحت پوشش این
سامانه ها قرار دهیم.
وی درباره روکش جاده ها نیز گفت :هم
اکنون  ۶سامانه هوشمند توزین در حال

حرکت در محورهای شریانی استان کرمان
فعال می باشند که این امر سبب افزیش

باغچـــه ای به مساحت ۱۴۰متر مربع
با  ۱۴اصله درخت گردوی  ۳۵ساله
در بهترین منطقه خوش آب و هوای
چهارگنبــــد
بصورت توافقی به فروش می رسد.
۰ ۹۱۹ ۸ ۲ ۸ ۸ ۴ ۳ ۶

عمر روسازی جاده ها و در نتیجه افزایش
ایمنی مسیرها خواهد شد.

خریدار خــــاک نقــــره
09374029671
ساعت تماس:
صبح ها  8الی  -12عصرها  16الی 20

قالــی محلــی
دستبـافسیرجانی
شما را خریـداریم.

09917665969

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

خبــر

آثار «مرادیکرمانی» در کمیته ملی حافظۀ جهانی ثبت شد

فردای کرمان :در جدیدترین جلسهی کمیته ملی حافظه جهانی ،گواهی ثبت آثار به برخی از فرهیختگان اهدا شد .مجموعهی آثار نیمقرن
نویسندگی هوشنگ مرادی کرمانی پس از گذشت یک سال از خداحافظی او از نویسندگی نیز این گواهی را دریافت کرد .این نویسنده در
ِ
تشریح مجموعه آثار خود که به ثبت گواهی کمیته حافظه جهانی رسیده است ،گفت« :این آثار که بالغ بر  ۱۸ - ۱۷کتاب بنده از سال ۱۳۴۹
تا ۱۳۹۸است ،حاصل نیم قرن نویسندگیام است که مورد ارزیابی داوران قرار گرفته و مفتخر به دریافت این گواهی معتبر جهانی شد» .مرادی
کرمانی خاطرنشان کرد« :ثبت گواهی آثار نویسندگان معاصر در کمیته حافظه جهانی خبری بسیار خوب در این روزهای مملو از خبرهای
سخت بیماری کرونا است و این رویدادها چراغ امید و الگویی برای نویسندگان جوان خواهد بود.

شهــــر
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تعاونیمسکنمطبوعات
در دستور کار
قرار دارد

برنا :مدیرعامل خانه مطبوعات و رسانههای استان کرمان گفت :موضوع تعاونی مسکن
مطبوعات که در دوره قبل نیز اقداماتی برای آن صورت گرفت ،همچنان در دستور کار خانه
مطبوعات استان قرار دارد .وی گفت :با توجه به مصوبه ششم بهمن  1397سفر معاون وزیر راه
و شهرسازی به کرمان ،در خصوص اولویت دادن و اختصاص زمین به مسکن خبرنگاران ،این
موضوع با سرعت از سوی خانه مطبوعات پیگیری خواهد شد .بدیهی است شکلگیری و به نتیجه
رسیدن موضوع تعاونی مسکن ،جدا از پیگیری خانه مطبوعات به عنوان نهاد صنفی نیازمند
مشارکت جدی خبرنگاران نیز است.

گزارش

مشکالت شهرک فدک و کمبودهای آن؛

لیال گلزاری

پیگیرانهی گزارش بلوار شاهد

این ور بوم سرما ،اون ور بوم گرما

شهرک فدک؛ شهرکی سوت و کور در دل هیاهویی
از کامیونها و اتوبوسهای در حال حرکت در مسیر
جادهای ترانزیتی به سمت شیراز است و حدودا
در ضلع شرقی پل دفاع مقدس واقع شده است.
شهرکی با قدمتی نه چندان اما با معابری که بیشتر
آن ،آسفالت و تر و تمیز است .یکی از این کوچهها
که از لحاظ شهرسازی حرف اول این شهرک را
میزند ،به گواهی اهالی این کوچه ،زمینهای این
آن شهرداری بوده و توسط شهرداری
قسمت ،از ِ
به کارمندانش واگذار شده است که گویا درست
و حسابی به این کوچه رسیدگی شده است و کم
و کاستی از بابت مسائل شهرسازی و آسفالت و
راهآب و جدولکشی خیابان و درختکاری در آن
دیده نمیشود .اما تنها ایرادی که به این کوچه
میتوان گرفت ،راهآب بیسرانجامیست که میانهی
راه به حال خود رها شده و نیاز به کانیوو برای اتصال
به این کانالهای هدایت آبهای سطحی دارد تا
تمیزی این کوچه به غایت خود برسد.

فضای سبز یا فضای پر از خار

اما وضعیت سایر کوچههای این شهرک چنین نبوده و
دارای کمی و کاستیهای زیادی هستند .فضای سبزی
که در یکی از خیابانها جانمایی شده دردسر زیادی برای
همسایهها ایجاد کرده ،یکی از این همسایههای این فضای
سبز که در میانهی خیابان قرار گرفته و شکل بلوارمانندی
به خود گرفته ،میگوید« :درست است که فضای سبز
است ما فقط علف هرز و خار و خاشاک درون آن پیدا
میشود که حتا نمیشود پا در آن گذاشت چون به حدی
خارهایی که درون آن رشد کرده ،بزرگ شدهاند که دست
و پا را زخمی میکنند .در البالی این خارها هم هر جانور
موذی که فکرش کنید از موش و مارمولک بگیر تا مار و
عقرب پیدا میشود».
او که بیل به دست است و در حال کندن قسمتی از
خارهاییست که در این فضای سبز روبروی خانهاش
خشک شدهاند ،ادامه میدهد« :نوههایم که به خانهی
ما میآیند برای بازی به اینجا میروند و بعد از دقایقی

سرقت کابل ،دلیل خاموشی قسمتی از بلوار شاهد

کارت کنیم .از ورودی پر از خطر بلوار شیراز هم عبور
کردن خیلی سخت است با وجود حجم باالی ماشین
سنگینی که از اینجا عبور میکند و دود و غباری که
باید به واسطهی این جاده بخوریم .صدای بوق و لرزش
زمین هم شب هنگام ،آسایش مان را قطع کرده و هر
چند که دیگر به این وضعیت عادت کردهایم اما در ضمیر
ناخودآگاهمان تاثیر گذاشته و ما را عصبی کرده و آستانهی
تحملمان را پایین آورده و طاقت کوچکترین اتفاقی را
نداریم و زود عصبانی میشویم .بچههایمان همه مشکل
ریه دارند و دچار آسم شدهاند .فکر میکنم زندگی در این
منطقه بسیار پر ضرر و استرس است و ما را دچار مشکل
خواهد کرد».

طرحهای توسعه شهرکهای جدیداالحداث به کرمان ارسال شده
عکس :الناز پیشیار /سخن تازه

گریه کنان به خانه برمیگردند چون یا دستشان زخمی
شده است یا پایشان پر از خار یا از دیدن مارمولک و
موش ترسیدهاند .زورمان که به شهرداری نمیرسد که
برای تمیز کردن این فضای سبز اقدام کنند ،خودم دست
به بیل شدم تا جایی که بتوانم این خارها و علفهای هرز
را در بیاورم تا کمی رنگ تمیزی به خود بگیرد و بتوان
حداقل در آن قدم زد حاال بازی کردن در آن بماند این
فضا نه یک سرسرهای دارد نه تابی که بچهها بتوانند در آن
بازی کنند و همین طور به حال خود رها شده و رسیدگی
به آن نمیشود».
گویا کف این خیابان در حال آمادهسازی برای آسفالت
است و این شخص میگوید« :در حالی که بقیهی کوچه
و خیابانهای این شهرک آسفالت و جدولکاری شدهاند
اما گویا این یک کوچه از قلم افتاده است و بارها مراجعه
کردیم تا با آسفالت آن موافقت شده و به این مرحله
رسیده است باز هم مدتیست که همین طور به حال خود
مانده که امیدواریم زودتر برای آسفالت آن اقدام کنند».

خط تلفن ثابت نداریم ،هزینهی اینترنت باالست

یکی از ساکنین از نبود خط تلفن ثابت در این شهرک
میگوید« :در این زمانهای که داشتن اینترنت یکی

از الزامات زندگیست ،نبود تلفن ثابت باعث شده که
هزینهی زیادی برای خرید اینترنت همراه بپردازیم و
این بار سنگینی بر دوش خانوادهها گذاشته ،به خصوص
االن که بیشتر آموزشهای مدارس به صورت آنالین و
مجازی قرار است ،داشتن خط تلفن ثابت برای منازل
یکی از واجبات است .سالهاست که به ادارهی مخابرات
مراجعه میکنیم اما این گونه که جواب ما را دادهاند ،گویا
دستگاهی که برای واگذاری خط ثابت نیاز است ،نیاز به
صرف هزینهی گزافی دارد که هنوز موفق به خریداری آن
نشدهاند و حتا دو سال پیش به ما گفته شد که همهی
همسایهها همکاری کنید و مبلغی را جمع تا موفق به
خریداری این دستگاه شویم .اما هیچ کس قدرت پرداخت
چنین مبلغی را نداشت و به همین صورت مانده و باید
گذران زندگی کنیم».

کمبود امکانات ،عبور از بلوار پر خطر

مادری که دست فرزندش را گرفته و او را به سمت
خانه هدایت میکند در رابطه با کمبودهای این شهرک
میگوید« :نه نانوایی اینجا هست نه سوپرمارکتی ،نه
دستگاه کارتخوان و ...و برای انجام تمام این امور باید به
مکیآباد برویم و خریدی اگر داشته باشیم و یا کارت به

در رابطه با واگذاری خط تلفن ثابت با رییس مخابرات
سیرجان تماس گرفته و توضیحات وی در این رابطه
چنین بود« :برای شهرکهای جدید االحداث ،طرحهای
توسعهی آنها آماده و به مرکز استان ارسال و قرار بر این
شده که شرکت مخابرات ،شهرکهایی که فاقد خط ثابت
تلفن هستند را تکنولوژی  FTTHیا تحویل کابل فیبر
نوری تا جلوی درب منازل ،را اجرا کند که در این حالت
کیفیت ارتباطی خیلی بهتر از ارتباط از طریق کابل مسی
است و مشکالت کابل مسی را نخواهد داشت و خدمات
ارزش افزودهای را میتواند برای مردم واگذار کند .اما در
بحث اجرای فیبر نوری نیاز به سوئیچرهایی دارد که به
تدریج وارد استانها میشوند و سپس برای شهرکها در
حال راهاندازی هستند .که هم در مرکز استان راهاندازی
شده و حتا برای یکی ،دو شهرک از سیرجان هم تاییدیهی
آن ارسال شده است».
رییس اداره مخابرات سیرجان در رابطه با گالیهی
اهالی این شهرک که پاسخ کارکنان مخابرات به آنها
جمعآوری هزینهای برای ارتباط با خط تلفن ثابت ،چنین
گفت« :نه اصال چنین چیزی صحت ندارد .بعید میدانم
که چنین حرفی را کارمندی از مخابرات به اهالی محلی
گفته باشند ،اما باز هم اگر کارمندی چنین حرفی را زده
باشد این حرف نه صحتی دارد نه مورد تایید ماست .این
امر باید از مرکز استان درخواست شود و به مرور زمان
اتفاق خواهد افتاد».

در پی چاپ گزارشی مبنی بر مشکالت بلوار شاهد ،تماسهای زیادی
از سوی شهروندان انجام گرفت که به نبود روشنایی در قسمتی از
این بلوار اشاره داشتند .صحت این تماسها با حضور در بلوار شاهد،
ثابت گردید و گویا قسمتی از این بلوار به طور کامل تاریک بوده و
مشکالت زیادی را برای افرادی که میباید از این بلوار عبور کنند را
ایجاد کرده است .بلواری که در طول مسیر خود ،فرعیهای زیادی به
سمت شهرکها و روستاها دارد و در قسمت زیادی از این بلوار که
ماشینهای سبک ،هممسیر با تریلیهایی میشوند و قصد عبور از
کمربندی سیرجان را دارند و خطرات زیادی در این هممسیری برای
آنها به وجود میآید و حاال تاریکی قسمتی از این مسیر ،مزید بر علت
شده و امنیت را تا حد زیادی کاهش داده است.
کابل کشی هوایی تنها راه چاره گریز از سرقت
از این رو این مشکل را با مدیر شرکت توانیر شهرستان در میان
گذاشتیم و دالیل ایشان از تاریکی این قسمت از بلوار را جویا شدیم.
سلمانی در این رابطه چنین توضیح داد« :متاسفانه سرقتهای متعددی
در این مسیر باعث این خاموشیها شده است .در اولویت برنامههای
ما قرار گرفته که کابلکشی هوایی صورت بگیرد تا بتوان این سرقتها
را کاهش داد .حتا در بلوار پردیس که به سمت شهرکهای مهر
هم این سرقتها و خاموشیهای برق به چشم میخورد که بعد از
مدتها باالخره روشنایی را به این بلوار برگرداندیم .گفتنیست کابل
کشی زمینی به دلیل گرانقیمت بودن سیمهای مسی ،که در عمق 80
سانتی یا یک متری هستند ،و یا حتا گاهی به دلیل خاکبرداریهای
شهرداری ،این عمق کمتر هم میشود و به راحتی مورد سرقت قرار
میگیرند که حتا با چیدن یک یا دومتر از این کابل ،روشنایی یک
مسیر طوالنی قطع میشود».
رییس اداره برق سیرجان در پاسخ به این سوال که با توجه به شلوغی
که در بلوار شاهد وجود دارد ،این سرقتها معنایی از اعراب دارد؟
گفت« :بله بسیار اتفاق افتاده حتا در شلوغترین بلوارهای شهر ،مردم
متوجه نمیشوند ،به خصوص این سرقتها در شهرک سمنگان و
شهرک صدف و خرماباد بیشتر اتفاق میافتد که شهروندان باید بدانند
که ماموران ادارهی برق هیچگاه شبانه حفاری نمیکنند و در صورت
مالحظهی چنین اتفاقی سریع به ادارهی برق اطالع دهند».
لطفا شهروندان بهینه مصرف کنند تا شاهد قطعی برق نباشیم

وی در ادامه در بحث مدیریت مصرف با توجه به گرمایی که چند روز
شاهد آن هستیم ،تاکید کردند که شهروندان ساعات پیک مصرف ،به
صورت بهینه برق مصرف کنند که اگر  10درصد کمتر مصرف شود
مشکلی از لحاظ قطعی برق پیش نخواهد آمد .اما چند روزیست که
پست فوق توزیع ،دچار مشکل شده که بستگی به بهینه مصرف کردن
مردم دارد چرا که هر مداری ظرفیتی دارد و مصرف بیشتر از حد باعث
میشود از مدار خارج شود.
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مصیبت درگذشت دایی بزرگوارتان « مرحوم حمیدی»

را به شما تسلیت عرض نموده ،از درگاه خداوند متعال
برای آن مرحوم رحمت و برای شما صبر مسئلت داریم.

عرب زاده  -درخشانی

آگهي مناقصه عمومي شماره /99/24ع
شركت معدني و صنعتي گلگهر (سهامي عام) در نظر دارد پروژهي با موضوع «اجرای فرآیند
مهندسی معکوس سیستمها  ،زیرسیستمها و اجزای دامپتراک بر طبق استاندارد کیفیت »APQPرا

از طريق برگزاري مناقصه عمومي به شركت دانش بنيان داراي سطح يك از معاونت علمی و
فناوری ریاست جمهوری و داراي رزومه مرتبط واگذار نمايد .لذا مناقصهگران ميتوانند جهت
اخذ اسناد مناقصه به آدرس الكترونيكي  WWW.GEG.IRمراجعه و اسناد مذکور را از
قسمت تأمين كنندگان و مشتريان  -مناقصهها دانلود نمايند  .مهلت تحويل پاكات ساعت
 9الي  14روز چهارشنبه مــورخ  99/6/5در محــل دفتركميسيون معـامالت مجتمع و يا
دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد .شركت معدني و صنعتي گلگهر در رد يا قبول هر يك
از پيشنهادات بدون نياز به ذكر دليل و بدون جبران خسارت مختار ميباشد.
مدیریـت قراردادها و معامالت شركت معدني و صنعتي گلگهر

آناهیتا موسوی ،معمار جوان همشهری در گفتوگو با سخنتازه؛

معماری سیرجان،
درد
ِ
کمدانشیست

گروه شهر

معماری امروز سیرجان هم مثل معماری اکثر شهرهای ایران بیمار
است .بیماریئی که هم در نمای ظاهر ساختمانهایمان نمایان
است و هم در کمبود نیازهای کاربردیئی که نقطه ضعف عیان
سازههاست .از سرامیک حمام در نمای بیرونی خانهها بگیرید
تا طراحی پنجرهها که ناتوان در مدیریت انرژیست و هیچ
ارتباطی با اقلیم ،آب و هوا و فرهنگ یک شهر کویری ندارد .اما
به نظر نمیرسد که فقط کمبود بودجه چنین افتضاحی را به بار
آورده باشد .افتضاح در نمایشگاهی به نام کوچه و خیابانهای
شهر .زیرا یک نگاه اجمالی به سازههای متکی به ثروت دولتی یا
ی یکسانی میشود .نه معماری
خصوصی ،باز هم منجر به نتیجهگیر 
مسجدهای تازهساز در سیرجان هیچ جذابیت معنویئی را در دل
نسل جوان برمیانگیزاند و نه ظاهر و باطن پاساژهای چند طبقه
در سیرجان چنگی به دل خریداران میزند که بخواهند ساعتی را
آنجا بگذرانند .از معماری مندرآوردی اجرا شده توسط شهرداری
در پایانهی مسافربری نوساز سیرجان که چیزی نگویم بهتر است.
و تازه این درحالیست که دست کم در مورد این سه نیاز ،صدهاسال
تجربهی مسجدسازی ،بازارسازی و کاروانسراسازی پشت معماری
سنتی ما بوده اما ما حتا در این زمینهها نیز داشتههای خودمان
را دور ریختیم .بنابراین آشکار است که ما در سازههایی مبنی بر
نیازهای امروزی مثل فرودگاهسازی و ...دیگر هیچ حرفی برای
گفتننداشتهباشیم.
به همین بهانه به سراغ یکی از معماران جوان و خوشذوق سیرجان
رفتم تا دربارهی این مشکل با او گپ و گفتی داشته باشم .آناهیتا
موسوینژاد فارغالتحصیل دانشگاه آمریکایی شارجه AUS
در رشته معما ریست .او از سال  ۹۴فعالیت خود را در زمینهی
تدریس ،معماری و طراحی داخلی در شهرستان سیرجان آغاز کرد.
فعالیتهای او شامل طراحی ،اجرا و تامین مصالح و ملزومات به
روز طراحی داخلی بوده است .موسوی در طول مدت فعالیتش در
سیرجان تا به امروز تجربههای ارزشمندی را در پروژههای متعدد
جهان ما را
کسب کرده است .او به سخنتازه میگوید :معماری،
ِ
زیباترمیکند.

چند تجربهی شکست خورده در زمینهی پاساژسازی در
سیرجان داریم .این که میگویم شکست به خاطر استقبال
نشدن از آنهاست از سوی مردم .به نظر شما معماری بد
چقدر در این شکستها موثر بوده؟ از نظر من دالیل شکست
بازارهای طبقاتی سیرجان رو عمدتا در دو گروه میتونیم جا
بدیم .یک بخش بیتوجهی به مسائل فرهنگی و بومی شهرستان
است .مساله دوم ضعفهای مدیریتی هستند که نمیشه از اونها
چشمپوشی کرد .اینکه چقدر معماری میتونه موثر باشه؟ باید بگم
خیلی زیاد .معماری "درست" فضای تجاری هم میتونه مشکالت

شهر

بومی و فرهنگی رو حل کنه و هم روند مدیریت فضا رو بهبود بده
و راحتتر کنه.
تعریف معماری درست چیست؟ وقتی میگیم
معماری"درست" ؛ یعنی شرایط اون شهرستان از نظر فرهنگی
اقتصادی آب و هوا و  ...در نظر گرفته بشه .یعنی چراییها رو پیدا
کنیم و چراییها ،ایدهی اصلی طرح ما رو شکل بدهند .اگر بازاری
در سیرجان با معماری "درست" طراحی بشه ،اون بازار قابلیت اجرا
در شیراز رو نخواهد داشت .یعنی باید اینقدر دقیق و طبق شرایط
فعلی طراحی بشه .مثل لباس یک شخص که ممکنه به تن شخص
دیگهای نیاد.
یعنی اگر معماری خوبی برای این پاساژها طراحی و اجرا
شده بود ،بازارشان گرم میشد؟ فقط این نیست .در ابتدا بایستی
نیازسنجی میکردند که این دوباره مربوط به معماریست .معماری
یک واکنش است به کنش جامعه .یعنی اول باید یک نیاز ایجاد
شود تا معماری به آن نیاز پاسخ مناسب بدهد .مث ً
ال چرا خونه سنتی
ایرانی متفاوت از خونه سنتی ژاپنیست؟ چون هرکدوم واکنشی
بودهاند در برابر نیازهای فرهنگی و اقلیمی و ...جامعهی خاص
خودشون .بنابراین شاید بشود گفت بازارهای طبقاتی از اساس نیاز
سیرجان نبوده .در شهرهای بزرگ که مسافتها طوالنیست ،سخت
است بخواهی هرکدام از کاالهای مورد نیازت را از خیابانی بخری.
ناچاری برای مدیریت وقت و انرژی به این مراکز خرید بروی .اما در
شهر کوچکی مثل سیرجان چنین نیازی چندان احساس نمیشده
است که بازار طبقاتی بخواهد پاسخی به چنین نیازی باشد.
با این وجود پس چرا این پاساژها ساخته شدهاند و معماری
پاساژها در سیرجان واکنشی نبود؟! چون ما بیسوادیم .داریم
میبینیم کارهایی رو که توی شهر اجرا میشه .ماها توانایی اینو
نداریم که معماری درست رو به شیوهی درست استفاده کنیم .لنگ
مسائل اقتصادی هم هستیم و این تاثیر داره .غم نان باعث میشه
معمار به هرکاری تن بده و بره زیر بار هر پروژهای .وقتی مشکل
اقتصادی داری نمیتونی زمان بذاری برای مشتری و کارفرما ،که
بگی راه درست اینه .هرچی اونا بگن اجرا میکنی .فقط درگیر اینی
که پروژه انجام بشه و سود مالی ببری.
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تعریف نشده و همه کپیهای زشتی از نمونههای خارجی هستند.
همچنین در طراحی پاساژها تالش نشده مساوات تجاری رعایت
شود .مساوات به این معنی که همهی دهنههای تجاری موقعیت
کم و بیش برابری داشته باشند .موضوعی که در بازارهای سنتی
رعایت شده .این نابرابری در چشمگیری ویترینها هم نمود دارد.
امکانات تفریحی-فرهنگی هم که معموالً در این پاساژها دیده نشده
است .همهی این موارد دست به دست هم میدهد که مشتریان از
یک بازار طبقاتی استقبال نکنند و آن بازار در نهایت زمین بخورد.
مواردی مثل نقطهی کور و ورودیهای بد که مثل تونل وحشت
هستند و در نظر نگرفتن امکانات تفریحی و جاگذاری بد مغازهها
همه از نقطه نظر معماری دالیلی برای شکست چنین پروژههایی
هستند .این پاساژها نتیجهی یک معماری خیلی ضعیف هستند.
یعنی حتا اگر یک معمار معمولی رو هم به کار گرفته بودند ،این
موارد رو رعایت میکرد .بله میشود گفت مشکل اصلی معماریست
و در همهی این موارد معماری به ابتذال کشیده شده.
دلیل این ابتذال چیست؟ به نظر من این ابتذال در همهی
بخشها اتفاق افتاده و معماری هم یکیش .شما بگید چرا
به این ابتذال در همهی بخشها رسیدیم؟ من فکر میکنم
موضوع برمیگردد به نبود خودباوری در ما و خودباختگیمان در
برابر مدرنیتهی غربی که منجر به این شده تا ما بخواهیم خودمان را
هر طور شده شبیه آنها کنیم و پیشرفت را فقط در همین بدانیم.
درحالی که ما باید با توجه همزمان به داشتههای فرهنگی-علمی-
هنری خودمان و به کارگیری دانش غربی ،مدل بومی خودمان را
در توسعه دنبال کنیم .آخر معماری امروز ما حتا تقلید هم نیست!
برای اینکه مصداق آن پرندهای که خواست راه رفتن
کبک را یاد بگیرد ،راه رفتن کبک را که یاد نگرفت ،هیچ ،راه
رفتن خودش را نیز فراموش کرد! دقیقاً .ما چند دهه است که
توی معماری هیچ سبک خاصی نداریم .هیچ تفکری پشت بناهامون
نیست .مقلد شدیم .حتا مقلد خوبی هم نیستیم .نمای رومی و نمای
آلومینیوم به این شکل که توی ایران اجرا شده ،کجای اروپا اجرا
شده است!؟! به این شکل که این نماها توی ایران داره اجرا میشه،
ی بوده که
هیچ جای دنیا ندیدیم .نمای آلمینیوم برای ساختمونهای 
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موقت هستن .مث ً
ال یه ساختمون به طور موقت برای کاری تجاری
اجاره شده و خواسته نما ارزون تموم بشه .ما این نما رو میذاریم روی
ساختمونهای دائمیمون و فکر میکنیم خیلی شیکه!
چرا با وجود سنت بازارسازی در ایران ،یکباره مدل
پاساژسازی بدون در نظر گرفتن فرهنگ مردم ایجاد شد و
حتا با وجود شکست ،تالش نمیکند از این پس مدل خودش
را بومی ارائه بدهد؟ از نظر من طراحی نما یکی از مهمترین
بخشهای طراحی ساختمان است .اگر پالن یا فضای داخلی
ساختمانی به خوبی طراحی نشود زندگی ساکنان تحتالشعاع قرار
میگیرد .ولی اگر طراحی نمای ساختمان بد باشد همهی مردم شهر
را تحت تاثیر قرار میدهد.
چرا نشود یک بازار چند طبقه با المانهای بازارهای
سنتی اصیل ایرانی طراحی کرد؟ البته با در نظر گرفتن
نیازهای امروزی .در مورد طراحی بومی که شما به لباس
تشبیهاش کردید آیا تا به حال هیچ کدام از معماران تالش
کردهاند نمونه ارائه بدهند؟ قطعاً ما معمارها مسوولیم در قبال
آنچه در خیابانهای شهر در مقابل چشمان شما قرار میگیرد.
خیابانهای شهرهای ما پر هستند از ساختمانهایی با نماهای
بیاصالت ،تکراری ،پوچ و نازیبا .مهمترین موضوع از نظر من اصالت
در طراحیست .اصالت زمانی متولد شد که ما به دنبال پاسخی
برای چیستی و کیستی خود بودیم .اگر اصالت در طراحی نما رعایت
شود هویت خیابانهای شهر حفظ میشود .قدم زدن در خیابانهای

شیراز باید حس متفاوتی نسبت به قدم زدن در خیابانهای تبریز به
شما انتقال دهد .بسیاری از مردم فکر میکنند که اصالت معطوف به
گذشته است .در حالی که اصالت به بینش افراد وابسته است و کامال
مربوط به زمان حال است .وقتی معماری ما نیازهای فردی و جمعی
شهروندان را پاسخ بگوید ،میتوانیم آن را اصیل بخوانیم.
در آخر چند سوال کوتاه میپرسم که سپاسگزار میشوم
اگر یک کلمهای جواب بدهید .حتماً.
بادگیر چپقی؟اصالت.
کپی بادگیر چپقی در یکی از کوچههای خیابان سعدی.
فاجعه.
نمای سرامیک قرمز؟فیلم انتقامی ترسناک.
بادگیر محمودآباد؟ متاسفانه تا به حال از نزدیک ندیدمش.
ساختمان جدید نظام مهندسی؟ تالشی ناموفق برای
بومیسازی.
سقف گنبدی؟ جذاب و کارآمد.
نمای سنگ در کویر؟ اوج بیخردی.
حیاط خانههای ایرانی؟ حوض و نور و شیشه رنگی.
بازار دو قلوی سیرجان؟میراث.
پاساژ کندو؟ اوج نازیبایی.
پاساژ مهر؟ کپی برداری ناموفق.

سوت و کور ماندن پاساژها در سیرجان چقدر به جزییات
معماریشان مربوط است؟ مثال بزنم .در طراحی پاساژهای
سیرجان معموالً نقاط بن بست و کور و راهروهای فرعی زیادی بوده
که پرتی به حساب آمده و مردم آنجاها رفت و آمد نکردند .حتا دیده
شده که ویترین برخی مغازهها در پاساژهای سیرجان پشت ستون
ساختمان قرار گرفته که این ضعف طراحی را نشان میدهد .درحالی
که میشد ستونها در جاهای دیگری پیشبینی بشوند .نمای بیرونی
و داخلی این پاساژها نیز به هیچ عنوان بر اساس معماری بومی

کارگاه بلوک زنی اعتماد
تحویل در اسرع وقت و در محل کار شما

0913 669 6216

کمربندی ،بعد از مکی آباد،نبش بلوار غدیر،
جنب آهن فروشی نورمندی

لوله بازکنی اعتماد

بازکردن لوله های فاضالب
توالت  ،آشپزخانه و . . .

 -0913 669 6216رضایی

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

09135320842 -09132794372

کرمان در
اوج کووید ۱۹
قرار دارد

فارس :کارشناس ستاد مقابله با کرونا در کرمان با اشاره به اینکه کرمان در اوج بیماری کووید
 ۱۹قرار دارد ،گفت :بی تفاوتی و سهل انگاری اصلی ترین علت ماندگاری کرمان در وضعیت قرمز
است .وی افزود :ویروس کرونا بی رحمانه به جامعه ما حمله کرده و تلفات و قربانی میگیرد و در
چنین شرایط فقط رعایت نکات بهداشتی توسط افراد جامعه میتواند به بهبود شرایط کمک کند.
وی بیان کرد :حدود  ۸۰تا  ۸۵درصد بیماران با یکسری مراقبتها در منزل بهبود پیدا میکنند
اما شیوه مراقب و ایزوله بیماران مبتال به کرونا در منزل بسیار حائز اهمیت است.

جامعه
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اتصال 18هزار مطب و داروخانه به نسخهنویسی الکترونیک

فارس :دبیر کمیته نسخه الکترونیک کشور با اشاره به آخرین آمار نسخهنویسی الکترونیک یادآور شد 12:هزار مطب و 6هزار داروخانه و مراکز
پاراکلینیک در سراسر کشور به سامانه نسخهنویسی الکترونیک متصل شدهاند و این مهم مسیر خود را در دل وزارت بهداشت و سازمانهای
حوزه سالمت باز کرده است .جعفری خاطرنشان کرد :نسخهنویسی الکترونیک تا دهه فجر سال جاری به  90درصد میرسد و امیدواریم تا
پایان سال به  100درصد برسد و در استان کرمان نیز  94درصد از مراکز درمانی با طرح نسخهنویسی الکترونیک همکاری دارند و کاهش
اجراست .وی همچنین با اشاره به اینکه حذف

کاربرد دفترچه همزمان با سنجش استحقاق درمان در همه مراکز سرپایی و بستری در دست
دفترچههای بیمه سالمت در سال جاری به نصف میزان امروزی میرسد ،ادامه داد :سال  1400سال جمعآوری دفترچههای بیمه است.

نگاهی به تاثیر قوه قهریه بر رعایت پروتکلهای بهداشتی در دوران کرونا؛

هدی رضوانی پور

قرنطینه و ترس از ابتال به کرونا
بیش از پنج ماه است که کرونا کلیه ابعاد زندگی افراد
در سراسر کره زمین را درگیر خود کرده .روزهای
اول ترس و واهمه ابتال به کرونا آنقدر بر افراد تاثیر
گذاشته بود که همگی بدون استثنا قرنطینه را
پذیرفتند و یکماه خود را در خانه حبس کردند
تا مبادا پای این ویروس منحوس به منازلشان
باز شود .عید نوروز از دید و بازدید و حتی سیزده
بدر خبری نبود .مشاغل تعطیل شد ،رفت و آمدها
محدود شد و اصول بهداشتی با شدت و جدیت اجرا
میشد .دنیا در یک شوک بزرگ فرو رفته بود .مردم
نمیدانستند باید با کرونا چه کار کنند.
کرونا جزیی از زندگی مردم شده
اما حاال با گذشت بیش از  ۵ماه از این اتفاق ،مردم
کرونا را به عنوان جزئی از زندگی خود پذیرفتهاند و
به نوعی از قرنطینه و رعایت سفت و سخت اصول
خسته شدهاند .مشاغل تا حدودی باز شده و رفت
و آمدها از سر گرفته شده .دیگر کسی مثل گذشته
خانهنشین نیست و پروتکلهای بهداشتی را هم
با جدیت قبل دنبال نمیکند؛ اما کرونا همچنان
میتازد ،قربانی میگیرد و افراد را درگیر خود
میکند .شاید افراد عادت کردهاند به زندگی در کنار
کرونا اما فراموش کردهاند این عادت باید همراه با
رعایت اصول بهداشتی باشد تا دیگران درگیر نشوند
چرا که کرونا یک مشکل فردی نیست بلکه به دلیل
شیوع سریعی که دارد به یک مساله جمعی تبدیل
شده.
اشتغال و آمد و شد در کنار اصول بهداشتی
پس از گذشت چند ماه مسووالن به این نتیجه
رسیدند که باید زندگی کرد ،باید به اشتغال برگشت،
باید رفت و آمد کرد اما در کنار آن رعایت اصول
بهداشتی را هم فراموش نکرد .پویش من ماسک
میزنم به همین منظور راهاندازی شد تا افراد
فراموش نکنند زمانی که به دل جامعه میآیند باید
از ماسک استفاده کنند تا مبادا ناقل این ویروس
به دیگران باشند .اما متاسفانه عده زیادی از افراد
جامعه تن به این کار ساده نمیدهند و بدون ماسک
در جامعه ظاهر میشوند و هر روز بر افزایش آمار
مبتالیان به کرونا اضافه میکنند.
مردم میخواستند این خود مراقبتی اتفاق بیفتد

استفاده از ماسک در مجامع عمومی یک کار فردی
است که نتیجه جمعی به دنبال دارد و پایبند بودن

اجبار نمیتواند استفاده از ماسک را نهادینه کند

به آن ریشه در فرهنگ و تربیت درونی هر شخص
دارد .وقتی هر فرد خود را در قبال سایر افراد جامعه
مسوول بداند قطعاً بدون استفاده از ماسک در
مجامع ظاهر نمیشود.
علی سوند رومی دکترای جامعه شناسی و پژوهشگر
در این خصوص میگوید :وقتی ما کاری را به صورت
اختیاری انجام میدهیم ،مث ً
ال به صورت اختیاری
تصمیم میگیریم رفتار خالف شئونات انجام
ندهیم و ...تئوریهای مختلفی در این زمینه مطرح
میشود .اکثر تئوریها معتقدند فردی که این الگو
را برای انجام دادن انتخاب میکند کنترل درونی
باالیی دارد .زمانی که کنترل درونی با کنترل بیرونی
همگام میشود ،شاهد رعایت قوانین خواهیم بود.
در مورد کرونا هم وقتی صحبت میکنیم؛ کنترل
درونی مردم نسبت به موضوع مقابله با بیماری با
آموزهها و دستورات بیرونی اگر همگام شود نتیجه
آن خودمراقبتی است .حال سوال این است که
چقدر توانستیم جامعه را به پذیرش و باالبردن
کنترل درونی برسانیم؟ اگر صداهای همسو داشته
باشیم و بخش عمده جامعه را هم مجاب کرده
باشیم؛ میتوانیم این انتظار را داشته باشیم که افراد
کنترل درونی باالیی داشته باشند.
مردم خودشان باید خود مراقبتی کنند
سوندرومی به کنترل درونی اشاره میکند ،عاملی که
اگر در وجود هر فرد رشد پیدا کرده باشد میتواند
افراد را بدون هیچ اجبار و عامل بیرونی ملزم به
استفاده از ماسک و رعایت فاصله اجتماعی نماید.
وی در خصوص همراهی مردم در دوران قرنطینه
برای رعایت پروتکلهای بهداشتی میگوید :در یک
دوره به خاطر آن احساس ترسی که وجود داشت
و همهگیری کل دنیا را درگیر کرده بود؛ مقولهها
در تمام دنیا باهم یک صدا بودند و تقریباً شاهد
این همسویی بودیم و کنترلهای درونی و بیرونی
با هم در یک راستا قرار داشتند .مردم خودشان
میخواستند که این خود مراقبتی اتفاق بیفتد.
با شرایط سازگار شدند
بعد که زمان گذشت و با شرایط سازگار شدند و
ترس اولیهای که داشتند ریخته شد ،خودمراقبتی

هم کاهش یافت .ابهاماتی در این زمینه به وجود
آمد و یکسری اجتهادها هم از سوی مردم مطرح
شد مثل اینکه "انتقال ویروس شرایط خاصی
دارد" "من بدون ماسک هم مراقب هستم" "با
افراد زیادی در ارتباط نیستم" و ...در واقع مردم
خودشان را توجیه میکردند چون حرف خاصی از
بخش تخصصی در این زمینه نمیشنیدند .این سه
دسته تئوری دست به دست هم داد؛ کنترل درونی

عوامل باعث شد سردرگمی در جامعه به وجود بیاید
و آن خودمراقبتی که انتظار بود اتفاق بیفتد ،به وقوع
نپیوندد.
نمی توان اقتصاد را فدای سالمت کرد
این پژوهشگر اجتماعی به عدم بیان دستورات
اصولی از سوی بخشهای تخصصی اشاره میکند.
به واقع اگر مردم پیامهای واحدی را در خصوص
رعایت اصول بهداشتی دریافت میکردند شاید

عده دیگر میگویند باید همهگیری کرونا در جامعه
مطرح شود تا ایمنی گلهای به وجود بیاید .امروز
عدهای مشاغل را تعطیل میکنند و میگویند در
خانه بمانید و عده دیگر فردا مشاغل را باز میکنند
و میگویند نمیتوان اقتصاد را فدای سالمت کرد .با
اشاعه تمامی این نظرها طبیعی است که افراد جامعه
دچار سردرگمی شوند و ندانند که باید برای مراقبت
خود در مقابل کرونا به چه راهکاری اتکا کنند.

کمکم پایین آمد ،هزینه-فایده خود مراقبتی تغییر
کرد و مردم شروع به اجتهاد کردند .پیامهایی در این
راستا در شبکههای اجتماعی رد و بدل شد که این
بیماری هم شبیه بیماریهای دیگر است و همین

بهتر میتوانستند خود را با شرایط پیش آمده وفق
دهند .گاهی یک نهاد به آنها میگوید از ماسک
استفاده کنید و گاهی نهاد دیگر میگوید استفاده
از ماسک نمیتواند موثر باشد و باید در خانه ماند.

سوندرومی به عدم انجام پژوهشهای تخصصی در
زمینه انتظارات مردمی هم اشاره کرده و میگوید:
در کنار تمام عواملی که ذکر شد باید این واقعیت
را پذیرفت همانطور که پژوهشها و تحقیقات علمی
مقابله با ویروس و درمان انجام میشود باید یک
سیستم پژوهشی پیشرفته هم داشته باشیم که
بالفاصله وضعیت ،صالحیت ،انتظارات ،تصورات،
برداشتها و قضاوتهای مردم را بررسی کند که
دارد چه اتفاقی میافتد؟ در این مورد توجه چندانی
نشده .ما دائم در حال گمانهزنی هستیم و بر اساس
آن هم با یک ضریب غیر قابل تعمیم آن را به کل
جامعه نسبت میدهیم .اصال نمیدانیم کنترل
درونی کل جامعه در چه وضعیتی است؟ اگر یک
پیمایش انجام شود به نظرم ضریب خودکنترلی
ایرانیها خارج از ن ُرم عادی نیست اما چون میل به
کمال طلبی در وجود ما هست فکر میکنیم همه
مردم باید یک دست این موارد را رعایت کنند .در
جامعهای مثل جامعه ایران به ابزارهای بسیار قوی
برای مجابسازی احتیاج است تا جامعه یکدست
شود.
باید اجبار باشد
تجربه ثابت کرده مردم جامعه ما در بعضی موارد
باید حتماً از یک حرف و یک نهاد به صورت اجباری
دستوری را بپذیرند تا آن را عملی کنند .به ویژه در
شهری مثل سیرجان که هر فردی ساز خودش را
میزند و همه برای خودشان نظریهپرداز و تئوریسین
هستند .در سفری که اخیرا ً به کرمان داشتم این
تفاوت فرهنگ را به خوبی مشاهده کردم .تقریباً
جامعه مردم کرمان به صورت یک دست از ماسک

شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد در نظر دارد انجام امور حفاظت و نگهبانی
مجتمع کشاورزی ابراهیم آباد خود را به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.
لذا از کلیه شرکتها یا افراد حقیقی که توانایی انجام موضوع مناقصه مذکور را
دارند جهت شرکت در مناقصه دعوت به عمل میآید .متقاضیــان محتـــــرم
میتوانند جهت دریافــــت اسنــــاد شرکت در مناقصــــه به وب سایت www.
 pistachio-Tooka.irو یا به آدرس :سیرجان ،بلوار سید جمال الدین
اسدآبادی ،حدفاصل چهارراه قاآنی و سه راهی کرمان ،شرکت کشاورزی
سیرجان بنیاد و یا ارزوئیه ،روستای وکیل آباد ،مجتمع کشاورزی ابراهیم آباد
مراجعه نمایند.
حداکثر مهلت تحویل پیشنهادات :ساعت  12روز دوشنبـــــه  1399/05/27و
زمان برگزاری مناقصه :ساعت  14روز دوشنبه مورخ  1399/05/27در واحد
ابراهیم آباد به آدرس :ارزوئیه ،روستای وکیل آباد میباشد.
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره )034( 4230 4403 :واحد بازرگانی و شماره
همراه  0912 760 7822 :کارشناس بازرگانی شرکت تماس حاصل نمائید.
ضمنا ً برگ شرایط مناقصه مذکور در تاریخ  1399/05/20در وب سایت
شرکت درج میگردد.

ش کرت کشاورزی سیرجان بنیاد

آگهی مناقصـه شرکت سیرجـان بنیــاد

ج
م
ت
م
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ب
حفاظت و نگهبانی ع کشاورزی اربا م آباد (نو ت دوم)

در حوزه تصورات مردم از کرونا پژوهشی انجام نشده

استفاده میکردند در حالی که این مصرف ماسک
را در سیرجان کمتر دیدم یا حتی در شهرهایی
مثل کرمان و برخی دیگر از شهرهای ایران پلیس
کنترل کرونا در نظر گرفته شده تا به افرادی که
ماسک استفاده نمیکنند تذکر داده شود و آنها را
به استفاده از ماسک و رعایت پروتکلهای بهداشتی
وادار سازند .در حالی که در شهری مثل سیرجان
چنین چیزهایی را مشاهده نمیکنیم و به نوعی نه
مردم دل به انجام این کارها میدهند و نه مسووالن
دغدغه اجبار برای استفاده از ماسک یا پروتکلهای
بهداشتی را دارند.
کنترل بیرونی بدون حضور کنترل درونی جواب نمیدهد

در خصوص وجود یک نهاد اجبار کننده برای
استفاده از ماسک با سوندرومی صحبت میکنم .او
در این خصوص معتقد است اعمال اجبار و تذکر
از طرف دولت و نهادهای بیرونی باید همراستا با
کنترل درونی باشد و اضافه میکند :تجربه ثابت
کرده کنترل بیرونی قدرت باالیی ندارد و تا کنترل
درونی وجود نداشته باشد جواب نمیدهد مگر با
صرف هزینه باال.
سوندرومی در واقع معتقد است که اجبار در استفاده
از ماسک شاید به تنهایی نتواند بر جامعه تاثیر بگذارد
و اگر بتوان این اجبار و تذکر را از دل مردم به خود
مردم داد ،تاثیر آن افزایش پیدا کند .در واقع شاید
اگر افرادی از دل جامعه که مورد وثوق سایر افراد
جامعه هستند برای این کار انتخاب شوند و در کنار
مراجع رسمی نقش هشدار دهنده را داشته باشند
بتوان به تاثیرگذاری این امر امیدوار بود .اما در حالت
کلی معتقدم نه تنها در بحث کرونا بلکه در تمامی
ابعاد زندگی تا مسالهای در درون هر فرد به اهمیت
نرسد و خود فرد برای نهادینه کردن آن تالش نکند
شاید اجبار و توسل به زور نتواند نتیجهبخش باشد.
افراد جامعه باید خود به این درک و بینش برسند
که استفاده از ماسک یک کار بی دردسر و بدون
هزینه است که میتواند نتیجه بسیار گرانبهایی
داشته باشد که همان حفظ خود فرد و سایر افراد
جامعه از ابتال به کرونا است .نباید فراموش کرد
کرونا ممکن است ماهها و یا حتی سالها در جامعه
باقی بماند .بنابراین اگر برای استفاده از ماسک یا
رعایت پروتکلهای بهداشتی ،فرهنگسازی صورت
نگیرد چه بسا با شروع فصل سرما و افزایش فعالیت
این ویروس؛ با افزایش شدید آمار ابتال روبهرو باشیم
و بحرانی در سیرجان به وجود بیاید که نتوان آن را
به راحتی مهار کرد.

آگهی مناقصه انجام عملیات کاشت و داشت گلخاهن سبزی و صیفی
هک مج
ت
م
هی
ب
ن
ک
ا
 20تاری ع شاورزی ارب م آباد ( و ت دوم)

شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد در نظر دارد انجام عملیات کاشت و داشت
گلخانه سبزی و صیفی  20هکتاری مجتمع کشاورزی ابراهیم آباد خود را به
پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.
لذا از کلیه شرکتها یا افراد حقیقی که توانایی انجام موضوع مناقصه مذکور را
دارند جهت شرکت در مناقصه دعوت به عمل میآید .متقاضیــان محتـــــرم
میتوانند جهت دریافــــت اسنــــاد شرکت در مناقصــــه به وب سایت www.
 pistachio-Tooka.irو یا به آدرس :سیرجان ،بلوار سید جمال الدین
اسدآبادی ،حدفاصل چهارراه قاآنی و سه راهی کرمان ،شرکت کشاورزی
سیرجان بنیاد و یا ارزوئیه ،روستای وکیل آباد ،مجتمع کشاورزی ابراهیم آباد
مراجعه نمایند.
حداکثر مهلت تحویل پیشنهادات :ساعت  12روز دوشنبـــــه  1399/05/27و
زمان برگزاری مناقصه :ساعت  14روز دوشنبه مورخ  1399/05/27در واحد
ابراهیم آباد به آدرس :ارزوئیه ،روستای وکیل آباد میباشد.
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره )034( 4230 4403 :واحد بازرگانی و شماره
همراه  0912 760 7822 :کارشناس بازرگانی شرکت تماس حاصل نمائید.
ضمنا ً برگ شرایط مناقصه مذکور در تاریخ  1399/05/20در وب سایت شرکت
درج میگردد.

ش کرت کشاورزی سیرجان بنیاد

آگهی مناقصـه شرکت سیرجـان بنیــاد

آگهی مناقصه انجام امور

خبــر

در پایین
جدول وضعیت
بغرنج است

جاللی سرمربی تیم گلگهر بعد از بازی نفت مسجد سلیمان -گلگهر عنوان کرد« :بچههای تیم بازی خیلی
خوبی انجام داند ،خلق موقعیت زیادی داشتیم ،خوشحالم این بازی را بردیم ،واقعا نیاز به این برد داشتیم ،چرا که
وضعیت پایین جدول بسیار بغرنج است .وی گفت:به همه اعضای باشگاه و مردم سیرجان و همه بازیکنان که با تمام
وجودشان بازی کردند ،تبریک و صمیمانه میگویم و از آنها تشکر میکنم .جاللی افزود :ما روی گل زودهنگامی که
زدیم ،بچهها سهل انگاری کردند و عقب افتادیم ،بین نیمه بازیکنان دوباره متحد و اعتقاد راسخ داشتند که میتوانند
بازی را برگردانند .بچهها خیلی وفادارانه ،صادقانه ،صمیمانه با همهی وجودشان بازی کردند ،به ایدههای تیم وفادار
ماندند وتوانستند برنده بازی باشند .وی در مورد داوری گفت :داورخیلی خوب قضاوت کرد و هیچ مشکلی نداشت».

مس کرمان بد موقعی باخت

مس کرمان در هفته سی و سوم لیگ یک ،بازی با آلومینیوم اراک را باخت و رده دوم جدول را به این تیم اراکی
واگذار کرد .در حساس ترین بازی هفته آلومینیوم اراک با پیروزی برابر مس کرمان ،رتبه دوم را از مس کرمان
گرفت و یک هفته مانده تا پایان رقابتها شانس صعود به لیگ برتر را باالتر از مس کرمان به دست آورد.

شماره 613
 22مرداد1399

با پیروزی  3-2مقابل نفت مسجد سلیمان در خانه حریف:

مرتضی شول افشارزاده

هفته  28لیگ برتر فوتبال در حالی برگزار شد
که  3هفته مانده به پایان فصل هنوز  7تیم خطر
سقوط را احساس میکنند .در این هفته حساس
گلگهر در مسجدسلیمان به مصاف نفت رفت،
دیداری که نیمه اول با نتیجه  2بر  1به نفع حریف
به پایان رسید ،نیمه دوم با تالشی که بازیکنان
گلگهر داشتند 2 ،گل دیگر به ثمر رساندند و در
نهایت با نتیجه  3بر  2پیروز شدند .پس از پایان
هفته بیست و هشتم لیگ برتر نماینده فوتبال
سیرجان با دو پله صعود در رده  11جدول قرار
گرفت.
نفت خسته در جدال گل لیگ
بازی معوقه بین دو تیم نفت مسجد سلیمان
و فوالد خوزستان از هفته  24لیگ 16 ،مرداد
ساعت  21:00در ورزشگاه فوالد آرنا برگزار شد.
جدالی که در نهایت نفت با نتیجه  1بر  0واگذار
کرد تا در هفته  28لیگ در رویارویی با گلگهر،
احتیاج به ریکاوری روحی جسمانی فراوانی داشته
باشد .در این جدال نفت ضعیفتر از فوالد عمل
کرد از مالکیت توپ گرفته تا تعداد پاس ،شوت،
شانس گل ،کرنر و سانتر .نفتیها فقط در دریافت
کارت زرد  2بر  1از فوالد پیشی گرفتند .در پایان
این بازی نابرابر بازی را نفت با نتیجه  1بر  0واگذار
کرد .بی شک یکی از علل عدم نتیجه گیری ِ
نفت
میزبان برابر گلگه ِر مهمان ،خستگی بازی برابر
تیم فوالد بود.
جالل جنگ نفت را به آتش کشید..
تیم گلگه ِر رده سیزدهمی در هفته  28لیگ
برتر در ورزشگاه شهید بهنام بهمنی مهمان تیم
ِ
نفت م.م رده  8بود .این دیدار  20مرداد ،ساعت
 20:30شروع شد؛ دقیقه  1بازی بهنام برزای از
پشت محوطه جریمه پاس بلند هوایی پشت دفاع
انداخت و محمودآبادی با یک فرار خود را به داخل
محوطه جریمه و توپ روی هوا رساند ،این بازیکن
با سینه توپ را کنترل و با دروازهبان که برای مهار
توپ جلو آمد بود تک به نک شد ،محمودآبادی با
یک دریبل سرپای زیبا سنگربان نفت را از پیش
رو برداشت و در حالی که توپ روی هوا بود با
ضربه سر دروازه را گشود .صادق صادقی بازیکن
نفت دقیقه  15گل خورده را جبران و بازی را به
تساوی کشاند .حسین ابراهیمی دروازه فراهانی را
دقیقه  26باز میکند تا  3دقیقه مانده به استراحت
بین نیمهی اول ،تیم نفت را جلو بیندارد .دقیقه 64

ورزش
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جالل جنگ ،نفت را به آتش کشید
گلگهر برای بقا  ،اسبش را زین کرد

بازیکن کناری گلگهر از مرکز زمین نزدیک خط
اوتی توپی را روی دروازه حریف ارسال میکند،
شاکری توپ ارسالی را با ضربه سر به برزای پاس
میدهد ،برزای در حالی که دفاع من تو من هست
یک کنترل و چرخش زیبایی رو به دروازه حریف
انجام میدهد و بالفاصله توپ را وارد دروازه
میکند.
دقیقه  79بازی احمد زندهروح از زمین گلگهر
پاس بلندی روی دروازه نفت میفرستد ،شاکری
مهاجم تنومند گلگهر پشت محوطه جریمه
حریف این ارسال را با یک ضربه سینه به برزای
پاس میدهد ،برزای هم با یک کنترل و حمل توپ
 5متری خود را به داخل محوطه جریمه میرساند
و با یک شوت دروازه را باز میکند.
علل نتیجهگیری گلگهر در چند هفته اخیر
خودباوری بازیکنان و آرامش تیمی .روحیه
جنگیدن و مبارزه طلبی تا پایان بازی؛ بازی
هفته  28با نفت گل دقیقه  80برزای که منجر

آگهی فقدان سند مالکیت

اداره ورزش و جوانان سیرجان با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره  134سیرجان مدعی است که سند مالکیت
ششدانگ پالک  5011فرعی از  2312اصلی واقع در بخش  35کرمان بنام اداره تربیت بدنی سیرجان ثبت و سند مالکیت صادر
و تسلیم گردیده که به علت جابجایی مفقود گردیده است لذا به دستور تبصره یک اصالحی ماده  120آیین نامه قانون ثبت ،مراتب
جهت اطالع مردم آگهی میشود تا هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد میتواند 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 662 .م الف تاریخ انتشار :روز چهارشنبه 1399/05/22

محمد آرمانپور -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت

آقای محسن ادبی با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره  67سیرجان مدعی است که سند مالکیت یازده شانزدهم سهم
مشاع از نود و شش سهم ششدانگ قنات و اراضی مبارکه پالک  3996اصلی واقع در بخش  37کرمان بنام آقای محسن ادبی ثبت
و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده که به علت جابجایی مفقود گردیده است لذا به دستور تبصره یک اصالحی ماده  120آیین نامه
قانون ثبت ،مراتب جهت اطالع مردم آگهی میشود تا هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد میتواند
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 666 .م الف تاریخ انتشار :روز چهارشنبه 1399/05/22

محمد آرمانپور -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت

آقای محسن ادبی با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره  67سیرجان مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک 20
فرعی از  3996اصلی واقع در بخش  37کرمان بنام آقای محسن ادبی ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده که به علت جابجایی

خیابان وحید  -روبروی فروشگاه افق کوروش

فروشگاه اسپلیت صالحی
تولیدی و بازار مبل

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

آگهی فقدان سند مالکیت

آقای محسن ادبی با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره  67سیرجان مدعی است که سند مالکیت  12سهم مشاع از

آگهی میشود تا هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد میتواند 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 668 .م الف تاریخ انتشار :روز چهارشنبه 1399/05/22

محمد آرمانپور -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت

آقای محسن ادبی با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره  67سیرجان مدعی است که سند مالکیت  12سهم مشاع از
ششدانگ پالک  22فرعی از  3996اصلی واقع در بخش  37کرمان بنام آقای محسن ادبی ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده
که به علت جابجایی مفقود گردیده است لذا به دستور تبصره یک اصالحی ماده  120آیین نامه قانون ثبت ،مراتب جهت اطالع مردم
آگهی میشود تا هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد میتواند 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 669 .م الف تاریخ انتشار :روز چهارشنبه 1399/05/22

محمد آرمانپور -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

42338788 - 09164458335

امام علــی

سرویس چوب کامل ویــژه جهیزیــه عروس شامل؛
مبــــــل

میز جلو مبلی

میز آرایـــش

بوفــه بزرگ

رختکن،جاکفشی

پا تختـــی

سرویس خواب

تشک طبی فنری

ُکمد لباسی بزرگ

ششدانگ پالک  21فرعی از  3996اصلی واقع در بخش  37کرمان بنام آقای محسن ادبی ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده
که به علت جابجایی مفقود گردیده است لذا به دستور تبصره یک اصالحی ماده  120آیین نامه قانون ثبت ،مراتب جهت اطالع مردم

جهت رافه حال مشتریان زعزی؛
ایام تعطیل و روزاهی جمعه باز هست می
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میـــز غـذا خـــوری  4نفره

بیش از  10مدل انــــــــــــواع مبلمـــــــان

فروش انواع کولر گازی اسپلیت

میـــز و صندلی هــای باغــــــــی و ویالیـــی

فروش  -نصب  -سرویس  -تعمیر

تاب های ریلکسـی و تابهای سه نفره باغی و ویالیــی

09132477057 -09136360013

هفته بیست و هشتم« ،هفت تیم بقایی» نباختند!

در هفته بیست و هشتم؛ شاهین(رده  )16با
تساوی  0بر  0برابر تراکتور شانس ماندن خود
را به حداقل ممکن رساند .پیکان(رده)15؛  1بر
 0صنعت را برد و شانس خود برای بقا تا حدودی
افزایش داد .پارس (رده )14با تساوی  1بر  1برابر
ماشین یک پله سقوط و فانوس به دست شد.
گلگهر (رده  )13با برد شیرین به رده  11صعود و
تا حدودی از خطر سقوط کاست ،ذوب (رده )12
 1بر  0قهرمان را برد و به رده  10صعود و شانس
خود را برا ی ماندن افزایش ،ماشین (رده )11با

کولرهای گـازی اسپلیت

کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد میتواند ظرف مدت  10روز از تاریخ انتشار روزنامه ،گواهی اعتراض
صادر خواهد شد 667 .م الف تاریخ انتشار :روز چهارشنبه 1399/05/22

دست یافت تا هتتریک کرده باشد.
 2بازی تا تکرار رکورد
گلگهر در  6بازی اخیر قبل از تعطیالت کرونایی
به هیچ تیمی نباخت ،این تیم در دیدار با
ماشین برای اولین بار موفق به برد در لیگ برتر
شد ،دیداری معوقه از هفته  11سهشنبه  3دی
(گلگهر  1ماشین  ،)0گلگهر بازی هفته  17را
در خانه با سایپا با نتیجه  1بر یک به پایان رساند،
هفته  18باز با نتیجه  1بر  1در شهر جم با پارس
جنوبی مساوی کرد ،هفته  19در ورزشگاه امام
علی (ع) باز با نتیجه  1بر  1بازی را به اتمام رساند،
هفته  20در آبادان صنعت نفت را با نتیجه  2بر 1
شکشت داد ،هفته  21در خانه موفق شد با نتیجه
 1بر  0استقالل را شکست دهد تا اولین برد متوالی
خود را بدست آورد ،بعد از  6بازی نباختن متوالی
گلگهر ،لیگ به تعطیلی رفت .پس از شروع مجدد
بازیها گلگهر  3باخت متوالی داشت ،هفته 25
در ورزشگاه امام علی (ع) با نتیجه  4بر  2شاهین

را شکست داد ،هفته  26ماشین را شکست داد تا
اولین و آخرین برد رفت و برگشت را رقم زده باشد،
هفته  27در خانه مقابل فوالد مساوی و هفته 28
نفت را زد تا  4هفته نباختن را بار دیگر در لیگ
ببیند؛ گلگهر اگر مقابل پرسپولیس و ذوبآهن در
دو هفته پایانی نبازد برای بار دوم به رکورد  6هفته
نباختن دست پیدا خواهد کرد.

پارس  1بر  1مساوی و در منطقه خطر ماند .سایپا
( )10با فوالد بدون گل تمام کرد تا  2رده سقوط
کند.
از  7تی م در معرض سقوط 3 ،تیم پیکان ،ذوب
و گلگهر بازیهای خود را بردند 4 ،تیم ماشین،
پارس ،سایپا و شاهین مساوی کردند و جالب
اینجاست که هیچ تیمی نباخت.
دو هفته پایانی سرنوشت ساز ته جدولیها
شاهین با تساوی مقابل تراکتور به کمارفت!
شاهین شهرداری بوشهر رده  16با امتیاز  22هفته
بیست و نهم مهمان صنعت نفت آبادان هست و
هفته سیام میزبان تیم استقالل تهران( ،دیدار با
نفت خنثی و استقالل دنبال سهمیه) ،کار شاهین
به «اما و اگری بزرگ» برخورد؛ شاهین باید هر دو
بازی آخر خود را ببرد و پیکان هر دو بازی آخر
خود را ببازد حتی با یک مساوی پیکان شاهین
سقوط کرده ،ضمن اینکه ماشینسازی هم یک
بازی خود را ببازد و بازی دیگرش را مساوی یا
بازهم ببازد تا شاهین بماند.
پارس جنوبی جم رده  15با  26امتیاز هفته بیست
و نهم میزبان فوالد خوزستان هست و هفته سیام
مهمان نفت مسجدسلیمان( ،دیدار با فوالد دنبال
سهمیه و نفت خنثی).
پیکان تهران رده  14با امتیاز  27هفته بیست
و نهم مهمان تیم استقالل تهران هست و هفته
سیام میزبان تیم سپاهان اصفهان( ،دیدار با
استقالل و سپاهان دنبال سهمیه) ،البته سپاهان
این روزها بدون سرمربی و مدیرعامل سپری
میکند .ماشینسازی تبریز رده  13با امتیاز 28
هفته بیست و نهم مهمان تیم تراکتور تبریز هست
و هفته سیام میزبان صنعت نفت آبادان( ،دیدار با
نفت خنثی و تراکتور دنبال سهیه).
سایپای رده  12با امتیاز  28هفته بیست و
نهم میزبان نفت مسجدسلیمان هست و هفته
سیام مهمان پرسپولیس تهران(دیدار با نفت و
پرسپولیس خنثی).
گلگهر رده  11با  29امتیاز هفته بیست و نهم
گلگهر میزبان پرسپولیس تهران هست و هفته
سیام مهمان تیم ذوب آهن با گلگهر( ،دیدار با
پرسپولیس خنثی ،البته پرسپولیس دو هفتهی که
رنگ برد ندیده و ذوبِ برای بقا).
ذوبآهن اصفهان رده  10با امتیاز  29هفته بیست
و نهم مهمان تیم نساجی مازندران هست و هفته
سیام میزبان تیم گلگهر سیرجان( ،دیدار با
نساجی خنثی و گلگه ِر برای بقا).

فروش ،نصب ،سرویـس،شارژ گاز و لولـه کشی زیرکار

مفقود گردیده است لذا به دستور تبصره یک اصالحی ماده  120آیین نامه قانون ثبت ،مراتب جهت اطالع مردم آگهی میشود تا هر

محمد آرمانپور -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

به برد تیم شد .بازی هفته  26با ماشین گل دقیقه
 88سید علیرضا ابراهیمی منجر به برد تیم شد.
پاسهای عمقی و پاسهای پشت دفاع یکی از
مهمترین شیوه به گل رسیدن بازیکنان جاللی
است ،کامال مشهود هست که تمرینات خاص
این تاکتیک به طور ویژه طراحی میشود .توانایی
فردی بازیکنان در اجرای تکنیک؛ به عنوان مثال
ارسالهای بی نقص زنده روح ،شاکری استفاده از
یاسهای بلند.
هتتریگ گلگهر در برد خارج خانه
اولین برد خارج از خانه تیم گلگهر بر میگردد
به دیدار هفته بیستم لیگ برتر مقابل تیم صنعت
نفت آبادان (هشت هفته پیش) ،گلگهر بعد از
اولین برد خارج از خانه نیاز به  6هفته زمان داشت
تا در هفته تا بیست وششم به دومین برد خارج از
خانه خود دست یابد ،گلگهر در بازی هفته بیست
و هشتم با تیم نفت مسجد سلیمان (ورزشگاه
شهید بهمنی) به سومین برد خارج از خانه خود

خبــر

میز  LCDتمام  MDFبه قیمـت درب کارخانــــــه

سیرجان  -انتهای بلوار اصلی حجت آباد
تلفــــن تماس 0 9 1 2 4 1 5 8 0 0 1 :

خبــر

واگذاری خانه تاریخی به موزه مطبوعات

فردای کرمان :دکتر فدایی؛ استاندار کرمان دو هفته پیش ،قول داد که جای مناسب و آبرومندی برای این موزهی مطبوعات اختصاص دهد،
و به آقای فعالی مدیر کل میراث فرهنگی هم سفارش الزم را کرد .آقای فعالی هم همکاری خوبی کرده و خانه تاریخی دینیار را که در خیابان
شهدای خانوک قرار دارد معرفی کرده است .خانهی دینیار بسیار زیبا مناسب و جادار است ،و قرار است دفتر خانه مطبوعات نیز در بخشی
از همین خانه دایر شود .البته تا به مرحلهی بهرهبرداری کامل برسد به هزینههایی نیاز دارد که در این مورد هم استاندار قول داده که کمک
اعتباری مناسبی برای اینکار تخصیص دهد ،و دستور الزم را هم داده است .این خانهی تاریخی ارزشمند ،متعلق به دورهی قاجاریه است؛ در
اسفند سال هشتاد و سه به ثبت ملی رسیده و پیشتر هم یکبار مرمت شده است.

فرهنگ
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شرح سوز دل به
روایت ارکستر
خواجویکرمانی

فردای کرمان :شامگاه دوشنبه ،صدای ساز و موسیقی ،آسمان بافت تاریخی کرمان را پر کرد و رسید
تا خانههای مردمانی که شش ماه است کرونا نمیگذارد دور هم جمع شوند .این برنامه برای قدردانی از
تالشهای کادر بهداشت و درمان برگزار شد و وحید تاج در بین اجراهای خود ،به نقل از یکی از مسئولین
دانشگاه علومپزشکی کرمان گفت که کادر درمان بریدهاند و شرایط بر آنها سخت است و آنها با مرگ هر
بیمار کرونا ،میگریند .خود او نیز گریست و از مردم خواست تا کرونا را جدی بگیرند و نگذارند وضع از این که
هست بدتر بشود .این کنسرت بهدلیل شیوع کرونا ،بدون حضور تماشاگر و از طریق آپارات و اینستاگرام برگزار
شد و اعضای آن نیز ،بهجز خواننده ،همگی در تمام طول اجرا ،ماسک بر صورت داشتند.

معظمه صادقی نژاد

گفتگو سخن تازه با چند تن از اهالی موسیقی سیرجان؛

عکس :سخن تازه

کم کم به سیزدهمین جشنواره ملی موسیقی نواحی ایران
نزدیک میشویم به گفته احمد صدری دبیر سیزدهمین
جشنواره ملی موسیقی نواحی ،به جز استان کرمان که
طی سال های گذشته میزبان برگزاری جشنواره موسیقی
نواحی بود ،یک استان دیگر نیز برای میزبانی از دوره
سیزدهم جشنواره موسیقی نواحی اعالم آمادگی کرده
که قرار است از سوی ستاد جشنواره موسیقی نواحی این
موضوع بررسی و به زودی تصمیم نهایی در این رابطه
گرفته شود .این خبر در موقعیتی منتشر شده است که
فضای موسیقی سیرجان در مفلوک ترین حالت ممکن
خودش قرار دارد ،فضایی که حتی قبل از بیماری
کرونا نیز سوت و کور بود .سیرجان سال گذشته یکی
از شهرستانهای میزبان در استان کرمان بود که به حق
با توجه به داشتن انجمن موسیقی و توانایی های بالقوه
شهرستان می توانست عملکرد رضایت بخش تری از
خود به جای بگذارد .در پی این عدم توانایی برای میزبانی
احتمالی امسال ،سخن تازه با چند تن از اهالی موسیقی
سیرجان و مسوولین ذیربط گفت و گو کرده است که در
پی می آید:
به پیش کسوتان اهمیت نمی دهند
احمد انصاری یکی از پیشکسوتان هنر پنجم در باب
مشکالت فضای موسیقی سیرجان در گفت و گو با
خبرنگار ما چنین گفت :مشکالت موسیقی به مسوولین
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی سیرجان بر می گردد .به
این دلیل که متاسفانه به پیشکسوت ها اهمیت نمی دهند.
اولین شهری درتمام ایران که درسال  ۶۵کنسرت اجرا
شد ،سیرجان بود که برنامه ای بود با همکاری دوستان
پیشکسوت انجام دادیم ولی متاسفانه طی چند سال اخیر
آموزشگاههای موسیقی توسط افراد غیرحرفه ای تاسیس
شده و مشخص نیست چه کسی و بر طبق چه اساس نامه
ای به آنها مجوز می دهد ،در صورتی که در گذشته برای
گرفتن مجوز آموزشگاه موسیقی باید هفت خان رستم را
می گذراندیم.
نترها دنبال سازهای غیر ایرانی هستند
جوا 
انصاری افزود :با دیدن اوضاع موسیقی شهر فقط غمگین
می شویم ولی کاری از دستمان ساخته نیست .جوان
ها تقصیر ندارند که به دنبال سازهای غیرایرانی هستند
زیرا در خانواده به ساز و نوای ایرانی اهمیت داده نشده
است .اگر هرماه یک اجرای موسیقی اصیل ایرانی داشتیم،
قطعاً سالیق نسل امروز هم تغییر می کرد .خنده دار است
که با من برای آموزش گیتار تماس می گیرند و وقتی
می پرسم؛ چرا گیتار را انتخاب کردید ،می گویند :مگر

صدا چون می دهد ساز شکسته؟
غیرازگیتار ساز دیگری هم داریم؟!!! تنهاچیزی که می
توانم بگویم فقط افسوس ...
سیرجان موسیقی خاصی ندارد
پس از خراسان بیشترین کاربرد دوبیتی در اشعار عامه
مردم کرمان دیده میشود ،یکی از آنها شَ رمه خوانی است،
شرمه؛ عنوان ترانههای محلی است که در سیرجان به
مناسبت های مختلف به خصوص در آیینهای کاشت
و برداشت محصول با مضامینی چون عشق ،درد و رنج
خوانده می شود .خواندن این آوازها که به طور معمول
با اشعار فایز دشتستانی و باباطاهر همراه است شباهت
زیادی با آوازهای دشتستانی در جنوب ایران دارد که
استفاده از این آواها توسط هنرمندان سیرجانی برای
جشنواره موسیقی نواحی ایران می تواند حائز اهمیت
باشد.
انصاری در مورد موسیقی محلی چنین گفت :سیرجان
موسیقی خاصی مثل جیرفت یا کهنوج ندارد .فقط سرنا
و دهل هست که همه جای ایران داریم .با تالش بسیار از
هنرجویان خودم گروهی تشکیل دادم که در آبان گذشته
به مدت سه شب اجرا داشتیم ،قراربود در کرمان هم این
اجرا تکرار شود که به دالیلی لغو شد .مساله دیگر این است
که هنرمندان جوان هرکس ساز خودش را می زند .احترام
به بزرگترها از بین رفته است .کنار نیامدن هنرمندان
جوان با یکدیگر مشکل اساسی است که اگر به همین روال
پیش برود ،دیگر در سیرجان گروه منسجمی تشکیل نمی

شود .البته کم کاری مسوولین هم مزید برعلت شده است.
اگر اداره ارشاد همت می کرد و از پیشکسوت ها حمایت
می شد و به آنها اختیاراتی می دادند ،بنده قول می دهم
که سیرجان مثل قبل جایگاه نخست خودش را دوباره
بدست می آورد.
حمید زیدآبادی در این زمینه چنین بیان کرد :سیرجان
موسیقی فولکلور قابل قیاس با موسیقی خراسان،
لرستان،آذربایجان ،کردستان ،مازندران ،گیالن،بلوچستان
وفارس ندارد .درسال 90درمعیت مهری موید محسنی،
مظفر ابراهیمی و محمدرضا خان اقایی درجشنواره آوا
ونواها درتهران شرکت کردیم موسیقی وترانه های فارس
و منطقه اطراف شیراز را اجرا کردیم به نظرم از غنای
موسیقی محلی برخوردار نیستیم یا حداقل بنده ازآن
مطلع نیستم.
کاشته ای نداشته ایم که برداشت کنیم
این فعال حوزه موسیقی سیرجان در ادامه بحث نسبت به
عدم پیشرفت موسیقی سیرجان چنین گفت :شوربختانه یا
خوش بختانه مدتی است ازموسیقی شهرم چندان اطالعی
ندارم .اما آن چیزکه عیان است چه حاجت به بیان است.
مگرموسیقی ایران پیشرفت کرده است که سیرجان نیز
در پی آن پیشرفت کند .موسیقی تکلیفش مشخص
نیست ،چه انتظاری از پیشرفت آن می رود .موسیقی ما
در دنیا هیچ جایگاهی ندارد و به اندازه انگشتان یک دست،
هنرمند مطرح نداریم .چه توقعی است موسیقی سیرجان

پیشرفت کند در فضایی که هنرستان موسیقی ،آکادمی،
استاد ،پول و پشتوانه و از همه مهم تر مسووالن دلسوز و
با جسارت نداریم ،کاشته ای نداریم که انتظار برداشت
داشته باشیم .تعدادی مستعد داریم که اگر بارور شوند
بعد از مدتی سرخورده و افسرده می شوند .نه کاری نه
درآمدی خواهند داشت ،موسیقی علمی است که شرایط
خاص خودش را می خواهد ومتاسفانه هیچکدام از شرایط
را نداریم.
متاسفانه هنر موسیقی این روزها دلسوزی ندارد
معین شریف پور؛ مدرس تار و سه تار که از کودکی
موسیقی را به طور حرفه ای دنبال می کند و در گروههایی
چون بیگاه ،صهبا و مهرگان فعالیت داشته است .در رابطه
با فضای موسیقی سیرجان در ادامه این بحث چنین عنوان
کرد :بنظرم مردم سیرجان امروزه از مشکالت پیش روی
هنر موسیقی مطلع هستند درک می کنند و
متاسفانه موضوعی که بسیار شاهدش بودم این است که
مشکالت برای عده ای سودجو آب گل آلودی است برای
ماهی گرفتن .اما از طرفی خوشبختانه در سیرجان نوازنده
ها و مدرس های عالی وجود دارد که در آموزشگاه هایی
که مجوز رسمی و معتبر دارند فعالیت دارند .یک سری
مکان ها هم هست که به نام آموزشگاه بدون مجوز رسمی
فعالیت می کنند و طبیعتاً سطح آموزش هم در آن مکان
ها پایین است.
کشمکش بین انجمن موسیقی و اداره ارشاد

امین ایران نژاد؛ جوان ترین عضو هیات رییسه انجمن
موسیقی سیرجان در رابطه با مشکالت پیش روی انجمن
چنین گفت :انجمن سیرجان در حدود ۳سال پیش با پنج
عضو هیئت رئیسه تشکیل شد که هنرمندانی در طول این
سه سال ،مدتی عضو شدند و بنا به مشکالتی از انجمن
استعفا دادند .هنرمندان موسیقی از نظر نداشتن مجوز
مشکلی ندارند و بیشتر کمکاری آنها به خاطر مشکالت
اقتصادی است .زیرا تهیه کننده خوب نداریم و نسبت به
مجوزها و برگزاری کنسرت ها دید تخصصی وجود ندارد
و مردم آن را به دید بنگاه درآمدزایی می بینند .این امر
نظارت دقیقی را می طلبد که یا اداره فرهنگ و ارشاد
اسالمی باید مستقیماً ورود پیدا کند و یا اینکه اختیارات
نظارت را به انجمن موسیقی واگذارد.
اعضای انجمن نیز از همین دلخور هستند و انگیزه
فعالیت ندارند چون انجمن صرفاً یک اسم در سیرجان
دارد و هیچ گونه اختیاری ندارد ،عدم نظارت و دخالت
انجمن در جشنواره ها را نیز هست همانطور که میدانید؛
در یک جشنواره قطعاً قسمتی از برنامه ها به موسیقی
گره میخورد اما متولیان امر هیچ وقت از نظرات انجمن
موسیقی استفاده نمیکنند زیرا انجمن موسیقی است که
می تواند موسیقی در خور یک برنامه فرهنگی اجتماعی
را تعیین کند و اداره ارشاد باید این مهم را مطالبه کند
و سوال من از مسوولین اداره ارشاد این است؛ آیا انجمن
موسیقی را به رسمیت زیرمجموعه خود قبول دارد؟ اگر
به رسمیت قبول دارد؛ چرا اختیارات فضای موسیقی
سیرجان را بر عهده انجمن نمیگذارد؟ هدفش از تاسیس

انجمن موسیقی چه بوده است؟
انجمن موسیقی متحد باشند
محسن چاراختر؛ معاونت فرهنگی اداره فرهنگ و
ارشاد اسالمی در پاسخ به سواالت عضو انجمن موسیقی
سیرجان چنین گفت :انجمن از نظر اداره ارشاد به رسمیت
شناخته میشود و از فعالیتهای اعضای آن حمایت می
کند اما گالیه ای از انجمن داریم حدود سه سال است
این انجمن راه اندازی شده اما بین اعضای آن اختالفات
بسیاری وجود دارد و این اختالفات عدم وحدت را بینشان
پدید آورده است که باعث شده جلسهای با حضور هر پنج
عضو در این سه سال تشکیل نشود ،هیچ گونه طرحی
به اداره ارسال نشود و در بازرسی  ۲سال پیش برخی از
این اعضا شرکت کردند .حتی در صدور مجوزها ،مدیریت
انجمن محمدرضا توکلی را همراهی نکردند و تنها عضو
فعال انجمن در حال حاضر آقای توکلی است .اداره ارشاد
سعی دارد با همه هنرمندان در تمامی حوزه های هنری
تعامل سازنده داشته باشد و در ادامه تالش و رغبت خود
هنرمندان نیز مهم است که با روحیه پویا و مطالبه گر به
اداره ارشاد مراجعه و با تشکیل جلسات طرحهای خود را
مکتوب کنند.
وی افزود :مکان مورد نظر انجمن موسیقی در اداره ارشاد
تجهیزشده اما برخی از اعضای آن حتی این مکان را هم
ندیده اند چه برسد به اینکه جلسه ای تشکیل دهند
این در حالی است که محل تمرین های انجمن نمایش
سیرجان از  ۱به  ۶عدد افزایش یافته است و این فقط به
دلیل پویا بودن فعاالن حوزه تئاتر سیرجان است.

« مژده به همشهریان گرامی »

از تاریخ  25مرداد

بازگشایی مجدد بخش دندانپزشکی

درمانگاه خیریه فاطمیـه واقع در خیابان امیرکبیـر

مناقصه عمومی جدولگذاری و پیاده رو سازی (موزائیک فرش) خیابـان اصلـی شهر پاریــز را به

پیمانکاران واجد صالحیت واگذار نماید .لذا از کلیه پیمانکاران حقیقی و حقوقی که تمایل دارند در
مناقصه شرکت نمایند ،دعوت به عمل می آید.
ردیف

عنوان پروژه

محل اجرا

مبلغ برآورد

مبلغ ضمانت نامه

مدت
قرارداد

1

موزائیک فرش و
جدولگذاری

شهر پاریز
(خیابان اصلی)

6/500/000/000

325/000/000

 4ماهــه

 -1آگهی نوبت اول :مورخ 1399/05/15
 -2آگهی نوبت دوم  :مورخ 1399/05/22
 -3مهلت توزیع اسناد :از ساعت  7صبح روز چهارشنبه مورخ  1399/05/22تا ساعت  13:30روز شنبه 1399/05/25

آگهی مناقصـه شهـرداری پـاریـز

شهـرداری پاریـــز در نظر دارد بر اساس موافقتنامه طرح تملک دارایی های سرمایه ای از طریق

شهـرداری پاریـــز در نظر دارد به استناد مجوز شماره  1920مورخ  1398/5/20شورای اسالمی

شهر پاریز مزایده واگذاری  2دستگـاه مینـی بــوس ایویکــو را به خریداران واجد شرایط
واگذار نماید .لذا از کلیه خریداران دعوت به عمل می آید
نوع ماشین

سال ساخت

تعداد

وضعیت سند

قیمت پایه

مبلغ سپرده شرکت
در مزایده(ريال)

مینی بوس

1385

1

دارد

1/288/000/000

128/800/000

مینی بوس

1385

1

دارد

1/242/000/000

124/200/000

 -1آگهی تجدید مزایده مورخ1399/05/22 :
 -2مهلت توزیع اسناد :از تاریخ 1399/05/22لغایت 1399/06/02
 -3محل توزیع اسناد :شهر پاریز-بلوار جمهوری ،ساختمان شهرداری ،دبیرخانه شهرداری
-4مهلت تحویل اسناد :از ساعت  7صبح روز چهارشنبه  1399/05/22تا ساعت  13/30روز یکشنبه 1399/06/02
 -5محل تحویل اسناد :استان کرمان ،شهرست سیرجان ،شهر پاریز ،بلوار جمهوری ،دبیرخانه شهرداری پاریز
 -6زمان بازگشایی پیشنهادها :ساعت  14روز دوشنبه 1399/06/03

 -4محل توزیع و تحویل اسناد :شهر پاریز-بلوار جمهوری ،ساختمان شهرداری ،دبیرخانه شهرداری تلفن4239 3211 :

 -7سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مندرج می باشد.

-5مهلت تحویل اسناد :از ساعت  7صبح روز چهارشنبه  1399/05/22تا ساعت  13/30روز دو شنبه 1399/06/03

 -8هزینه درج آگهی در دو نوبت به عهده برنده مزایده است.

 -6زمان بازگشایی پیشنهادها :ساعت  14:30روز دوشنبه مورخ 1399/06/03

 - 9شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

 -7سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مندرج می باشد.

-10مبلغ شرکت در مزایده بصورت ضمانتنامه بانکی یا وجه نقد به حساب  3100005245003نزد بانک ملی به نام

 -8هزینه درج آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه است.
 - 9شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

روابط عمومی شهرداری پارزی

روابط عمومی شهرداری پارزی

شهرداری پاریز واریز و اصل ضمانتنامه و یا فیش واریزی را در پاکت اسناد قرار دهند.

آگهی مزایـده شهـرداری پـاریـز

مناقصه جدولگذا ری و ایپده رو سازی خیابان اصلی شهر پارزی -نوبت دوم

تجدید مزایده فروش دو دست گاه مینی بوس

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 :
سفارش آگهی09133475191-42234344 :
سایت اینترنتی www.sokhanetazeh.com :پست الکترونیکیsokhan.tazeh@Gmail.com :

زوم

اینستاگرامSokhan_Tazeh :

ویترینآخر

گوناگون
موافقت رهبر انقالب با اعطای سهمیه طرح «ام ریه س ربازی»

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،محمدمهدی تندگویان معاون وزیر
ورزش و جوانان در حاشیه نشست وزرای کشور و ورزش و جوانان با مجمع
سازمانهای مردم نهاد و جوانان اظهار کرد :مقام معظم رهبری طی نامهای به
ستاد کل نیروهای مسلح ،با ذکر عنوان سمنهای وزارت ورزش ،به اعضای
تشکلها سهمیه مشخصی را برای بهره برداری از موضوع «امریه سربازی» و
انجام  ۶ماه پایانی خدمت اعطا کردند .اعضای تشکلهای جوانان میتوانند از
سهمیه خود در بحث امریه بهرهمند شوند.

هیچ روزنامه و رسانهای در یک سال اخیر توقیف نشده

به گزارش ایرنا ،غالمحسین اسماعیلی روز سهشنبه در سی و یکمین نشست
خبری با تبریک روز خبرنگار و گرامیداشت یاد تمام خبرنگاران شهید خصوصا
شهید صارمی و شهید آوینی ،تاکید کرد رویکرد دستگاه قضا در دوره تحول در
برخورد با تخلفات مطبوعات به جای رویکرد سخت گیرانه و سزادهی ،رویکرد
اصالحی مدارا و اقناعی است ،وی افزود :در یک سال اخیر هیچ روزنامه و
رسانهای از سوی قوه قضاییه توقیف نشده است.

درخواست انجمن صنفی روزنام هنگاران ته ران
ب رای رفع توقیف فوری روزنامه جهان صنعت

انجمن صنفی روزنامهنگاران تهران در واکنش به توقیف روزنامه جهان صنعت
اطالعیهای صادر کرد .در این اطالعیه آمده است :انجمن صنفی روزنامه نگاران استان
تهران از آنجا که توقیف مطبوعات را بطور اصولی نادرست میداند ،از این رو توقیف
روزنامه جهان صنعت را تقبیح میکند .استناد به ماده قانونی مربوطه برای اتخاذ
چنین تصمیمی ،ایرادات مهم حقوقی دارد .و اینک باید شاهد تشدید این بحران ،با
بیکاری تعداد دیگری از همکاران خود باشیم.

واکسن روسی کرونا ساخته شد
ِ

والدیمیر پوتین ،رئیس جمهوری روسیه دیروز به طور رسمی از ساخت واکسن
روسی کرونا و ثبت این واکسن خبر داد .به گزارش ایسنا به نقل از اسپوتنیک،
ِ
ِ
بهداشت روسیه موفق به ساخت واکسن کرونا شده است .پوتین
پوتین گفت :وزارت
همچنین اعالم کرده است دخترش نیز این واکسن را زده است" .کریل دمیتریف"،
رئیس صندوق سرمایهگذاری مستقیم روسیه اظهار داشت :واکسن ما در واقع نوعی
کپیبرداری از واکسن ابوال است که پنج سال پیش در مسکو تهیه شده است.

ویروس کرونا یزد را تعطیل کرد
بهارنیوز :بنا به مصوبه ستاد استانی مقابله با شیوع کرونا ،و با توجه به قرمز بودن
وضعیت شهر یزد ،تمام واحدهای صنفی استان یزد به جز گروه شغلی یک -شامل
فروشگاههای زنجیرهای مایحتاج مردم ،نانواییها ،مراکز بهداشتی و درمانی دولتی و
خصوصی ،داروخانهها و مراکز و فروشگاههای دامپزشکی -از امروز تعطیل میشوند.
واحدهای صنفی گروه دو ،سه و چهار طی روزهای چهارشنبه ،پنجشنبه و جمعه مورخ
 ۲۳ ،۲۲و  ۲۴مردادماه تعطیل و صرفاً واحدهای گروه یک مجاز به فعالیت هستند.

سخنگوی قوه قضاییه ،اعالم کرد در ارتباط با شکایت
مصطفی میرسلیم ،نماینده مجلس ،در پرونده "رشوه ۶۵
میلیارد تومانی" شهرداری تهران در دوره تصدی محمدباقر
قالیباف ،یک نماینده پیشین مجلس بازداشت شده است.
غالمحسین اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره اتهام
"رشوه  ۶۵میلیارد تومانی" شهرداری دوران قالیباف و عدم
اطالعرسانی قوه قضائیه در رابطه با آن گفت که این پرونده
تازه در ابتدای راه است .وی گفت گفت" :گزارشی به قوه
واصل شده است و در حال بررسی هستیم و رسیدگیها شروع
شده است و یک نماینده سابق مجلس بازداشت شده است.
هنوز ماهیت و جزییات موضوع روشن نشده است و مطمئن
باشید ما در رسیدگی ها آنچه از تخلفات به دستمان برسد
رسیدگی خواهیم کرد و حتما مورد رسیدگی قرار خواهد
گرفت .رییس قوه قضاییه گفته اند که پرونده زیر میزی
نداریم و همه پروندهها روی میز است اما نتیجه پرونده نیازمند
رسیدگی های قضایی است و نتیجه آن به سمع مردم خواهد
رسید .موضوعی که هنوز رسیدگی نشده به جای پرداختن در
رسانه با اعتماد به ما اجازه بدهند در دستگاه قضایی رسیدگی
شود".مصطفی میرسلیم ،نماینده مجلس شورای اسالمی،
اواخر تیر ماه امسال گفت مدارک مربوط به "رشوه  ۶۵میلیارد
تومانی" که مربوط به دوره تصدی محمدباقر قالیباف در
شهرداری تهران میشود را به قوه قضائیه تحویل داده است.
میرسلیم پیشتر نیز گفته بود" :وقتی تحقیق و تفحص از
شهرداری تهران در مجلس دهم رای نمیآورد شهردار وقت
از اینکه چنین موضوعی رای نیاورده ،تشکر میکند .موضوع
تحقیق و تفحص مسئلهای نیست که از انجام شدنش ناراحت
و یا از انجام نشدنش خوشحالی صورت گیرد .باید طبق بررسی
مشخص شود که چه خدمات شایستهای صورت گرفته
است" .مصطفی میرسلیم گفته بود "طبق اسنادی که دارم
نشان میدهد رایزنیهایی پشت پرده صورت گرفته که این
تحقیق و تفحص ،انجام نشود و رد شود" .در اسفند ۱۳۹۵
در دوره دهم مجلس شورای اسالمی طرح تحقیق و تفحص
از عملکرد شهرداری تهران در واگذاری امالک و پروژهها به
اشخاص حقیقی و حقوقی مطرح شد ،اما نمایندگان به آن
رای ندادند .پس از رد شدن این طرح ،محمدباقر قالیباف در
پیامی از نمایندگان تشکر کرده بود .محمدسعید احدیان،
مشاور سیاسی و رسانهای محمدباقر قالیباف در واکنش به
اتهامهای آقای میرسلیم علیه گفته بود" :معنی ندارد ،چون
کسی را جدی نمیگیرند برای دیده شدن یک روز با بیبیسی
مصاحبه کند و روزی دیگر تهمت بزند".

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (شرح مختصر:تهیه مصالح و
اجرای کارهای فوالدی سطح شهر سال  )1399به شماره 2 0 9 9 0 0 5 6 7 4 0 0 0 0 4 2

را 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  1399/05/22می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت  18:00روز دوشنبه تاریخ
1399/06/03

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز پنج شنبه تاریخ 1399/06/13

زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  17:30روز شنبه تاریخ 1399/06/15

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 :
مدرییت ارتباطات شهرداری سیرجان
دفتر ثبت نام85193768-88969737 :

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (شرح مختصر :خرید پایه دوربین

نظارتی سطح شهر ) به شماره  2 0 9 9 0 0 5 6 7 4 0 0 0 0 4 3را 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  1399/05/22می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت  18:00روز دوشنبه تاریخ
1399/06/03

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز پنج شنبه تاریخ 1399/06/13

زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  18:00روز شنبه تاریخ 1399/06/15

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 :
مدرییت ارتباطات شهرداری سیرجان
دفتر ثبت نام85193768-88969737 :

انباشت زبالهها -ماسک و دستکش و - ...مقابل درب اورژانس

آیا ارزش پول برمیگردد؟
روزنامه اعتماد نوشت :حذف چهار
صفر از پول ملي باالخره كليد خورد.
اين اليحه پس از كشمكشهاي فراوان
در اواخر فروردين ماه ۱۳۹۹به تصويب
دولت و تاييد مجلس شوراي اسالمي
رسيد.اين در حالي است كه اين طرح
اولينبار در سال  ۱۳۷۲مطرح شده بود.
البته از پانزدهم بهمن ماه سال ۱۳۹۸
اسكناسي تحت عنوان اسكناس  ۵۰هزار
توماني جديد ،توسط بانك مركزي در
كشور توزيع شد و اخيرا هم اسكناسهاي
صد هزار توماني با كمرنگ شدن چهار
صفر توزيع شده است .اين طرح از
همان ابتدا با انتقاداتي هم همراه بود و
برخي كارشناسان همچنان معتقدند كه
حذف چهار صفر به دليل اينكه تغييري
در ارزش پول و كاال ايجاد نميكند يك
طرح خنثي به شمار ميرود و اجراي اين
طرح نميتواند تاثير بزرگي بر متغيرهاي
اقتصادي كشور داشته باشد .تبديل
واحد پولي از ريال به تومان ،در واقعيت
تاثير چنداني بر ارزش پول ملي نخواهد
داشت ،زيرا ارزش آن تغيير نميكند.
مخالفان اين طرح ميگويند دولت در
اليحه حذف چهار صفر از پول ملي،
سادهسازي نحوه محاسبه حسابهاي
ملي و اثر رواني حذف صفر از پول ملي
را دنبال ميكرد ،در صورتي كه اولويت
امروز كشور اصالح ساختار اقتصادي
است و اين اقدام ميتواند در كوتاهمدت
از نظر رواني تاثير مثبتي داشته باشد.
كاهش پي در پي ارزش پول ملي در

سالهاي گذشته و قرار گرفتن صفرهاي
متعدد جلوي رديفهاي بودجه و هزينه
در دفاتر حسابداري ،از گاليههاي فعاالن
رسته حسابداري است .وجود صفرهاي
متعدد و طوالني شدن رقمهاي مربوط
به بودجه بخشهاي مختلف گاهي
اوقات باعث اشتباه نيز شده است .البته
برخي كارشناسان موافق اين طرح معتقد
هستند حذف چهار صفر گام بزرگي براي
اصالح اين روند و تسهيل امور حسابداري
مهم است.
صرفهجويي در چاپ اسكناس
جعفر خيرخواهان ،اقتصاددان و استاد
دانشگاه فردوسي مشهد درمورد حذف ۴
صفر از پول ملي با تاكيد بر اينكه ارزش
پول ملي در اوايل انقالب بسيار بيشتر
بود ،ميگويد :در ابتداي انقالب اسكناس
 ۱۰۰۰توماني درشتترين اسكناس
آن زمان بود در امريكا هم درشتترين
اسكناسي كه چاپ ميشد  ۱۰۰دالري
بود البته براي دوره كوتاهي ۱۰۰۰
دالري هم چاپ شد كه خيلي زود انتشار
آن را متوقف كردند.
او ادامه ميدهد :در اوايل انقالب هر
دالر امريكا  7تومان بود و  ۱۰۰۰تومان
ايران معادل  ۱۴۰دالر امريكا ميشد و
درشتترين پول ما در ايران يعني ۱۰۰۰
تومان با درشتترين پول امريكا يعني
 ۱۰۰دالر تقريبا برابر بود .البته در آن
زمان هم قدرت خريد مردم در امريكا
 ۲تا  ۳برابر ايران بود.خيرخواهان ادامه
ميدهد :در حال حاضر و پس از ۴۰

سال درشتترين پولي كه در ايران چاپ
ميشود  ۱۰هزار توماني است البته به جز
چكپولها كه اين  ۱۰هزار تومان معادل
نيم دالر يا  ۵۰سنت است و اين نشان
ميدهد كه چقدر ما جا ماندهايم.اين
اقتصاددان ميگويد :حداقل بايد شرايط
بهگونهاي پيش برود كه درشتترين
پول ايران معادل  ۱۰يا  ۵۰دالر امريكا
باشد .شرايطي را درنظر بگيريد كه يك
گردشگر خارجي به ايران بيايد و بخواهد
اسكناس خود را تبديل به پول ايران كند.
براي تبديل يك  ۱۰۰دالري بايد به اين
گردشگر چقدر اسكناس  ۱۰هزار توماني
بدهيم .اگر هر بسته اسكناس ۱۰۰تايي
باشد بايد بيشتر از دو بسته  ۱۰۰تايي
 ۱۰هزار توماني بابت يك اسكناس به او
بدهيم.
خيرخواهان با اشاره به جابهجايي
اسكناسها نيز ميگويد :در كشور
سودان يك گردشگر براي خريد در يك
بازار محلي به ازاي يك اسكناس ۱۰۰
دالري  ۲تا  ۳جعبه بزرگ اسكناس
گرفته و از اين اتفاق فيلم تهيه كرده
و آن را در فضاي مجازي منتشر كرده
بود .اين موضوع نشان از ورشكستگي و
بيارزش شدن پول ملي اين كشور فقير و
جنگزده دارد و ما هم براي اينكه بتوانيم
از اين آبروريزيها جلوگيري كنيم راهي
جز تغييرات در پول ملي نداريم.
اين اقتصاددان در پاسخ به اين پرسش
كه آيا چاپ اسكناسهاي جديد براي
كشور هزينهبر است يا خير؟ ميگويد:
اين هزينه به نفع دولت است ،زيرا به
جاي اينكه هزار تا اسكناس چاپ كند
از اين پس  ۱۰اسكناس چاپ ميكند.

آگهي مناقصه عمومي شماره /99/21ع
شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد « تامین و ساخت یک جفت رول
مربوط به دستگاه  HPGRبه همراه  Studs ، Edge Blocksو رینگ سایشی» را به شرح مندرج

در اسناد مناقصه از طريق برگزاري مناقصه عمومي به شركت واجد شرايط واگذار نمايد.
لذا كليه متقاضيــــان ميتوانند جهت اخذ اسنــــــاد مناقصــــــه به آدرس الكترونيكـــــي
 WWW.GEG.IRمراجعه و اسناد مذکور را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان
از قسمت تأمين كنندگان و مشتريان  -مناقصه ها دانلود نمايند  .مهلت تحويل پاكات ساعت
 9الي  14روز چهارشنبه مــورخ  99/6/5در محــل دفتركميسيون معـامالت مجتمع و يا
دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد .شركت معدني و صنعتي گلگهر در رد يا قبول هر يك
از پيشنهادات بدون نياز به ذكر دليل و بدون جبران خسارت مختار ميباشد.
مدیریـت قراردادها و معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر

تجدید مناقصه شهرداری سیرجان ( نوبت اول )

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای
خرید پایــــه دوربیـــــن نظارتــــی سطح شهر

تجدید مناقصه شهرداری سیرجان ( نوبت اول )

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای
تهیه مصالح و اجرای کارهای فوالدی سطح شهر سال 1399

عکس :ارسالی مخاطبان

بازداشت نماینده پیشین
به خاطررشوه  ۶۵میلیاردی

آگهي مناقصه عمومي شماره /99/26ع
شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد « تهیه و اجرای معماری داخلی مجموعه
ورزشی» خود را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد .لذا كليه
متقاضيان ميتوانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الكترونيكي  WWW.GEG.IRمراجعه و
اسناد مذکور را از قسمت تأمين كنندگان و مشتريان  -مناقصه ها دانلود نمايند  .مهلت تحويل
پاكات ساعت  9الي  14روز شنبه مــورخ  99/06/1در محــل دفتركميسيون معـامالت مجتمع و
يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد .ضمنا ً بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه روز دوشنبه
مورخ  99/05/27مقرر شده است .شركت معدني و صنعتي گل گهر در رد يا قبول هر يك از
پيشنهادات بدون نياز به ذكر دليل و بدون جبران خسارت مختار ميباشد.
مدیریـت قراردادها و معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر

