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جاده  نگو، بگو ُسرُسره مرگ!
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من لم یشکرالمخلوق لم یشکرالخالق
بسم اهلل الرحمن الرحیم

این حجم از عظمت، نجابت، بزرگ منشی و مهربانی را یارای پاسداشت و جبران نیست که اهالی شریف 
شهرستان سیرجان و استان کرمان، خصوصا بخش و شهر بلورد در رفتار و کردار کاشته اند و ثمرات آن در 

مناسبت های مختلف ظهور و بروز می کند.
از اینکه در روزها و لحظات سخِت فراِق 

شادروان حاج حسن جوان شجاع )بزرگ خانداِن فامیل و پدری مهربان و دلسوز(
با حضور در مراسم تشییع، تدفین و بزرگداشت، ارسال پیام و تاج گل، تماس تلفنی و درج آگهی تسلیت 

در کنار ما بودید و با ابراز همدردی خود، موجب تسلی خاطر شدید، صمیمانــه سپاسگزاریــم.
 امید داریم بتوانیم در شادی ها در کنار و همگام با شما عزیزان باشیم.

نیز  و  استان  و  از تک تک مدیران بخش، شهرستان  را  قلبی خود  مراتب قدردانی  بدینوسیله  همچنین 
کارکنان زحمتکش شرکت فرآوری مس درخشان تخت گنبد اعالم می داریم و امید داریم در سایه توجهات 

حضرت حق در کنار خانواده محترم تندرست و شادکام بمانید.

                 مهندس افشین بهبهانی )دمریعامل( و مهندس آرش جوان شجاع )اقئم مقام( 

شرکت فرآوری مس شرکت فرآوری 
                    

                 مس درخشان تخت گنبد

صفحه 3



سخِن همشهریان؛ انعکاس
خواستم به اطالع مدیر مخابرات سیرجان برسانید که آنتن دهی همراه اول در بلوار قاآنی 

و خیابان های اطراف ضعیف شده است.
به صورتی که برخی ساعات حتی برای تماس با مشکل مواجه میشیم و اینترنت مون 

که دیگه سرعتش میاد در حد صفر 
ممنون از سخن تازه اگر به نحوی به اطالع مسئوالن همراه اول در سیرجان هم برسانید 

خوبه
#انتقاد#حق#مردم#است #پاسخگویی # وظیفه #مسووالن
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قضاییه،  قوه ی  هفته ی  مناسبت  به 
با  دادگستری  در  خبری  نشست 
والمسلمین  االسالم  حجت  حضور 
محمود محمدی، ریاست دادگستری 
سیرجان، محسن نیک ورز، دادستان 
معاون  قدیمی،  مجتبی  سیرجان، 
از  جمعی  با  شهرستان  دادستان 

اهالی رسانه برگزار شد.
محمدی،  نشست،  این  آغاز  در 
رییس دادگستری شهرستان، ضمن 
گرامیداشت هفته ی قوه ی قصاییه 
توسط  که  متعددی  هایی  برنامه  از 
این نهاد برنامه ریزی و هماهنگی ها 
شده  انجام  آنها  برگزاری  برای  الزم 
های  برنامه  گفت:  و  داد  خبر  بود 
غبار  همینطور  و  بازید  فرهنگی، 
روبی شهدا و دیگر برنامه هایی برای 
گرامیداشت این هفته در نظر گرفته 
همراهی  با  امیدوارم  که  است  شده 
داشته  هم  خوبی  بازتاب  ها  رسانه 

باشد.
ی  قوه  هفته ی  روز  نخستین  در 
شهدا  مزار  غبارروبی  مراسم  قضاییه 
با خانواده معزز شهدا را در  و دیدار 

دستور کار داریم.

محمدی افزود: تالش داریم در این 
دادسرا  مسوولین  و  دادستان  هفته 
همینطور  و  متعدد  بازدیدهای 

مالقات با مردم داشته باشند.
محمدی ادامه داد: باتوجه به دستور 
امر  همواره  که  رهبری  معظم  مقام 
اشتغالزایی  و  تولید  از  حمایت  بر 
واحد های  از  بازدید  برنامه  داشتند، 
صنعتی، معدنی و تولیدی را تا پایان 
همین  در  داریم  بنا  که  داریم  سال 
و  مسایل  ممکن  جای  تا  بازدیدها 
تولید  توقف  موجب  که  مشکالتی 
برطرف سازیم و شاهد  را  اند   شده 

شکوفایی تولید و صنعت باشیم.
بیان  شهرستان  دادگستری  رییس 
داشت: در تالشیم که به زودی هدف 
هر مسجد یک حقوقدان محقق شود 
رایگان  ویزیت  نیز  ایام  این  در  و 

پزشکان را خواهیم داشت.
که:  کرد  اشاره  نکته  این  به  وی 
متاسفانه در سیرجان کمبود فضای 
و  داریم  قضایی  امور  برای  الزم 
حل  مساله  این  زودی  به  امیدواریم 

خواهد شد.
ارقام  وی گفت: در خصوص آمار و 

خروجی،  و  ورودی  های  پرونده 
سیرجان جزو شهرستان هایی است 
جهت  این  از  خوبی  خروجی  که 
داشته و تالش این نهاد بر این است 

تا این خروجی بهتر هم باشد.
که  خوشحالیم  داد:  ادامه  محمدی 
نقاط  دیگر  برخالف  سیرجان  در 
اول  رتبه ی  سرقت  بوم  و  مرز  این 
و  بشود  همت  اگر  ندارد،  را  جرایم 
کند  رشد  شهر  این  در  اشتغال زایی 
بسیاری  شود،  کم  بیکاران  تعداد  و 
یافت.  خواهند  کاهش  نیز  جرایم  از 
در  که  اقداماتی  بتوانیم  امیدواریم 
سند تحول قضایی آمده را که شامل 
مبارزه با فساد و احقاق حقوق عامه 

است را به مرحله اجرا در آوردیم. 
قاضی نیک ورز دادستان شهرستان 
بیان  نشست  این  در  نیز  سیرجان 
در  مردم  امنیت  قرمز  خط  داشت 
همواره  ما  و  هاست  حوزه  تمامی 
امنیت  این  بتوانیم  که  تالشیم  در 
از  موثری  اقدامات  و  کنیم  حفظ  را 
جمله اصالح و بازپروری زندانیان را 

اجرا می کنیم.
نیک ورز افزود: بزرگترین همکاری 
فرهنگ  ما  با  های شهرستان  رسانه 
آن  به  بسیار  که  است  سازی 
بهتر  پیشگیری  همواره  و  نیازمندیم 

از درمان است.
همکاری  امیدواریم  راستا  این  در 
داشته  نشریات  با  خوبی  همیاری  و 

باشیم.
وی  پاسخ،  و  پرسش  ی  جلسه  در 
سخن  خبرنگار  سوال  خصوص  در 
تازه که از حقوق عموم مردم نسبت 
سازش  عدم  و  زیست  محیط  به 
صنایع و معادن با اکوسیستم، پاسخ 
داد: حمایت از اشتغال و تولید جزو 
دستورالعمل های ماست و ما از تمام 
می کنیم،  استقبال  گذاران  سرمایه 
گسترش  تولید  و  زایی  اشتغال  تا 
بود  خواهیم  پیگیر  سخت  اما  یابد؛ 
باید  تا عوارضی که صنایع و معادن 
برای شهر بپردازند، پرداخت شود. در 

غیر اینصورت برخورد خواهیم کرد.

درنشستخبریمسوولینحوزهقضاییبااصحابرسانهمطرحشد؛

سرقت، رتبه ی اول جرایم  را در سیرجان ندارد

سخِن همشهریان؛ 
این وضعیت روشنایی پارک ملت هست. 

پارکی که باید روشن و تمیز و سرسبز باشه تا مردم این شهر شبهای تابستون ساعتی را در 
آن به تفریح و خوشی بگذرانند 

حاال تبدیل شده به مکانی تاریک و دلهره آور و نا امن 
از نشریه سخن تازه خواهشمندیم به این قضیه پارک ها چه از لحاظ روشنایی و چه تمیزی 

وسایل بازی بچه ها و خشک شدن چمن و درختان ورود کرده و از مسئوالن جواب بخواهد.
#انتقاد#حق#مردم#است #پاسخگویی # وظیفه #مسووالن

کاهش مراجعه به دستگاه قضایی
 با فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک

رییس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه بر اساس فعالیت 
دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، مردم تا زمان رسیدگی به پرونده خود 
از  عمده ای  بخش  گفت:  ندارند،  قضایی  دستگاه  به  مراجعه  به  نیازی 
مشکالت دفاتر خدمات الکترونیک قضایی قابل حل است و با تشکیل 
کانون های استانی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی می توان این اقدام را 

با  سرعت بیشتری دنبال کرد.
رییس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه بر اساس فعالیت 
دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، مردم تا زمان رسیدگی به پرونده خود 
از  عمده ای  بخش  گفت:  ندارند،  قضایی  دستگاه  به  مراجعه  به  نیازی 
مشکالت دفاتر خدمات الکترونیک قضایی قابل حل است و با تشکیل 
کانون های استانی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی می توان این اقدام را 

با  سرعت بیشتری دنبال کرد.
به گزارش گفتار نو به نقل از روابط عمومی اداره کل دادگستری استان 
کرمان، حجت االسالم والمسلمین ابراهیم حمیدی در نشست با مدیران 
دفاتر خدمات الکترونیک قضایی استان افزود: رضایت مندی مردم از دفاتر 

خدمات الکترونیک قضایی روز به روز در حال افزایش است.
وی بر نظارت مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی بر حفظ کرامت 
مردم و مراجعان در این دفاتر تاکید کرد و اظهارداشت: دستگاه قضایی 
تالش می کند که بخش زیادی از درخواست های مردم از این دستگاه از 

منزل صورت گرفته و دادرسی الکترونیک به صورت کامل محقق شود.
دفاتر  مدیران  از خدمات  کرمان  استان  در  قضاییه  قوه  عالی  نماینده 
دفاتر خدمات  در  کار  گفت:  و  کرد  تقدیر  قضایی  الکترونیک  خدمات 
الکترونیک قضایی مشکالت خاص خود را دارد و مدیران این دفاتر که از 
پیشکسوتان فعال در دستگاه قضایی هستند، با این دشواری ها، انتظارات 

و توقعات آشنایی دارند.
و  کرد  تاکید  مردم  توجیه  بر  حمیدی  والمسلمین  االسالم  حجت 
دفاتر  خدمات  درباره  توجیه  عدم  دلیل  به  مردم  برخی  اظهارداشت: 
باید  و  باشند  فراقانونی داشته  توقعات  الکترونیک قضایی ممکن است 

اطالع رسانی درباره خدمات این دفاتر به مردم صورت گیرد.
وی با اشاره به اینکه بر اساس فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، 
دستگاه  به  مراجعه  به  نیازی  خود  پرونده  به  رسیدگی  زمان  تا  مردم 
قضایی ندارند، اظهارداشت: با تحقق دادرسی های الکترونیک نیز گام های 
بلندتری در راستای کاهش مراجعات به دستگاه قضایی برداشته شده 

است.
دفاتر خدمات  تشکیل  با  استان کرمان گفت:  دادگستری  رییس کل 
قضایی باری از دوش دستگاه قضایی برداشته شده و خدمات این حوزه 
کل  دادگستری  اطالعات  فناوری  و  آمار  معاون  است.  تقدیر  شایسته 
الکترونیک  دفتر خدمات  حاضر 60  حال  در  گفت:  نیز  کرمان  استان 
قضایی در استان کرمان مشغول به فعالیت هستند که از این تعداد 10 

دفتر در مرکز استان کرمان فعال هستند.

   خبر

اول تیرماه، پایان مهلت سرشماری اتباع غیرمجاز

 معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور، اول تیرماه را پایان مهلت مراجعۀ 
اتباع غیرمجاز برای سرشماری اعالم کرد و گفت: »پس از این تاریخ، 
به  و  است  غیرقانونی  نکرده اند  مراجعه  ما  دفاتر  به  که  کسانی  حضور 
سرعت از کشور اخراج می شوند و در صورت تکرار با آن ها برخورد قضایی 
ایرنا سراسری، مجید  از  نقل  به  خواهد شد«.به گزارش فردای کرمان 
میراحمدی 29 خردادماه دربارۀ آخرین وضعیت طرح سرشماری اتباع 
افغانستانی گفت: »طرح سرشماری اتباع افغانستانی از اردیبهشت امسال 
آغاز شد که مورد استقبال اتباع قرار گرفت و تاکنون 2 میلیون و 2۷0 
هزار اتباع غیرمجاز خود را معرفی کردند«.معاون امنیتی انتظامی وزیر 
کشور افزود: »مشخصات یک میلیون و ۸00 هزار نفر از آن ها دریافت و 
مدارک کافی اخذ شد و بقیه هم در نوبت دهی قرار گرفتند«.میراحمدی 
پایان مهلت مراجعۀ اتباع غیرمجاز برای طرح سرشماری را اول تیرماه 
اعالم کرد و گفت: »بعد از اول تیرماه مهلت دیگر تمدید نمی شود چون 

قبال یک بار تمدید شده است«.

آغاز نصب دستگاه کارت خوان هوشمند در ۱۸۰۰ نانوایی
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمان در حاشیه 
رونمایی از دستگاه کارخوان هوشمند گفت: در راستای هوشمندسازی 
یارانه نان در استان کرمان از امروز نصب دستگاه کارت خوان هوشمند 
در 1۸00 نانوایی این استان آغاز شد.مهرابی عنوان کرد: در سطح استان 
2۴00 نانوایی وجود دارد که به مرور تمامی آنها به دستگاه های کارت 

خوان هوشمند مجهز می شوند.
وی افزود: در این طرح در قیمت نان هیچ تغییری رخ نخواهد داد و 
نان با همان قیمت قبلی عرضه خواهد شد، همچنین پروسه خرید نان 
تعداد خرید  لحاظ  به  و هیچ محدودیتی  مردم ساده سازی شده  برای 

وجود نخواهد داشت.

قیمت میوه و تره بار از میدان تا بازار زیر ذره بین بازرسان
معاون برنامه ریزی فرمانداری کرمان از آغاز طرح نظارت بر میوه فروشان 
کرمان از 30 خرداد ماه خبر داد و گفت: »کار باید در دو بخش یکی 
بازدید و نظارت بر میدان میوه فروشان و دیگری بازدید از میوه فروشان 
و همچنین  قدمگاه  میوه فروشان  بازار شهرداری،  بخِش  که شامل سه 

میوه فروشان سطح شهر است، انجام شود«.
وجود  عدم  غیرمجاز،  اتباع  »وجود  افزود:  میرحسینی  سیدحامد   
ترازوهای دیجیتال و عدم ارائۀ فاکتور فروش از اهم مشکالت میدان میوه 
و تره بار است که طبق اعالم اتحادیه، با همکاری شرکت های دانش بنیان 
به زودی مشکل ترازوهای دیجیتال و ارائۀ فاکتور فروش حل خواهد شد 
اما در خصوص سایر مسائل بایستی با نظارت جدی آن ها را نیز مرتفع 
کنیم«. وی  بیان کرد: »بحث نظارت یکی از اصلی ترین مؤلفه های ستاد 
و  گیرد  قرار  پیگیری  و  توجه  مورد  به جد  باید  که  است  بازار  تنظیم 

عملیاتی شود«.

   خبر کوتاه



و  عسل  نخور،  گفت   " دهخدا:  عالمه  قول  به 
یک  خورد،  و  نشنید  نمی سازند،  هم  با  خربزه 
بخودش  مار  مثل  دید  را  یارو  دیگر  ساعت 
هم  با  دوتا  این  نخور  نگفتم  گفت  می پیچید، 
نمی سازند؟ گفت: حاال که این دو تا خوب با هم 

ساخته اند که من یکی را از میان بردارند"

بی تدبیری مسوولین در جاده سازی
هنوز خون کشتگان جاده سیرجان-بلورد خشک 
نشده که خبر لیز خوردن خودروها و افتادن شان 
پایین جاده در ابتدای جاده ی سیرجان-شیراز به 

گوش رسید! 
این حجم از بی تدبیری و رعایت نکردن اصول 
دارد  حالی  در  جاده  مرمت  و  جاده سازی  اولیه 
اداره و  اتفاق می افتد که چندین و چند نهاد و 
شرکت و... در سیرجان و بلکه استان برای این 

امر خطیر دخیل هستند! 
مصداق ضرب المثل آفتابه و  لگن هفت دست و 

شام و نهار )بخوانید جاده سازی( هیچی!
ادارات و شرکت های فراوانی که متولی این امر 
شهرسازی  و  راه  اداره  از  زیادند.  هستند  جاده 
اداره  تا  است  جاده  احداث  متولی  که  بگیرید 
و  تایید  مسوول  که  جاده ای  بین  نقل  و  حمل 
ساخت  شرکت  تا  مواصالتی  خطوط  تحویل 
و  راهداری  اداره  و  ترافیک  حوزه  متخصصان  و 

پلیس راه و و...
این  از  هرکدام  در  نمی دانی  که  جایی  تا 
ناکارآمدی ها به کدام یک رجوع کنی و اگر وجود 
جاده ها  برای  بزرگتر  و  رییس  و  اداره  همه  این 
مسوولیت  حوزه ی  پس  نیست،  موازی کاری 
برای  مثال  برای  و  است  کدام  دقیقاً  هریک 
را  نقد  قلم  اتوبان  میان  در  گذاشتن کیسه شن  
سمت چه اداره ای باید بگیری و برای قیرپاشی از 

کدام اداره دادخواهی کنی؟

است  شده  نیز  رسیده  نو  فرماندار  دغدغه های 
مصداق "خانه از پای بست ویران است و خواجه 
برخی  دل  از  زیرا  است"  ایوان  نقش  فکر  در 
برداشت  طور  این  فرمانداری  سرپرست  سخنان 
چنین  به  رسیدگی  جای  به  وی  که  می شود 
کار  و  سر  آدمیان  جان  با  که  مهمی  موضوعات 

دارد،  دغدغه های دیگری دارد!
رضایی پور  علیرضا  سراغ  به  بهانه  همین  به 
رییس اداره حمل و نقل جاده ای رفتیم تا کوتاه 
و تلفنی شرح کارهای شده و نشده را به مردم 
بدهد. رضایی پور که به نظر خودش دل پر دردی 

در این باره دارد.
پیرامون  مردمی  انتقادهای  جریان  در    

قیرپاشی هستید؟
به  نیاز  و  می شود  تخریب  دچار  جاده ای  هر 
نگهداری و لکه گیری و قیرپاشی دارد. االن چه 
نیز  موضوع  این  و  نکنیم  لکه گیری  کنیم؟  کار 
انتقاد  مردم  باز  بشود،  سانحه  یه  باعث  خودش 

نمی کنند؟

 قطعا منظور مردم این نیست که چرا قیرپاشی 
شده و منظور اعالم کردن این موضوع و تجهیز 
مشخص  یا  دهنده  هشدار  نشانه های  به  جاده 

کردن مسیر جایگزین است.
تشخیص  که  را هرکسی  غیراصولی  گیری  لکه 
کارشناسی  نظر  به  نیاز  تخصصی  کار  نمی دهد. 
دارد. ایراد گرفتن از جاده سازی کار من است که 

سی سال تجربه دارم.

 جاده بلورد و ماجرای تفیکیک دو باند اتوبان 
وارد  انتقاد  هم  آنجا  چه؟  شن  و  خاک  گونی  با 

نبود؟!
متولی آن اداره راه و شهرسازی بود.

که  شده اند  تفکیک  چگونه  حوزه ها  این    
هربار  و  نیست  مشخص  مسوولیت ها  حیطه 
پاس کاری  هم  بین  را  مسوولیت  بار  مدیران 

می کنند؟
جاده هاست.  احداث  متولی  شهرسازی  و  راه 
کارشناس شرکت ساخت هم باید بیایند تحویل 

ما بدهند.

  کی قرار است تحویل بگیرید؟
شیراز  جاده  است  قرار  االن  )سه شنبه(.  امروز 
ببینیم  اگر  بگیرد.  تحویل  آن ها  از  ما  اداره  را 

استاندارد نیست، تحویل نمی گیریم.

  تقسیم حیطه مسوولیت ها کمی گیج کننده 
نیست!؟

به  ربطی  که  است  منطقه ای  برق  اداره  مثل 
شرکت توریع برق ندارد و دو اداره جدا هستند.

ما فقط نواقص جاده را می گیریم. در جاده بلورد 
نیاز به نصب نیوجرسی بود. اما کافی نیست.

آزادسازی حریم هم مهم است. حریم این جاده 
باز هم  بشوند  از هم جدا  باند  دو  نشده.  رعایت 
حادثه خیز است. یک تراکتور از باغ های اطراف 
در قطبیه شب هنگام یکباره بیرون بزند و بیاید 
پس  می افتد.  اتفاق  بد  تصادف های  جاده،  روی 
می بینید که با گذاشتن نیوجرسی هم فقط شکل 

و ماهیت تصادف تغییر می کند. تصادف رودر رو 
از  و...  خودروها  یکباره  ورود  اما  نمی شود  دیگر 

باغ های پسته چسبیده به جاده به مسیر چی؟

 این نقص ها را شما اعالم کرده بودید و جاده 
افتتاح شد؟!

بله ما نقص را اعالم می کنیم و مسوولیتش را 

نمی پذیرم. برخی فشارها هست که باعث کفایت 
کردن به ایمنی نسبی می شود.

  در مورد جاده سیرجان-شیراز چه؟
شما بروید بپرسید گل گهر با این حجم ترددش 

نقشش چیست؟ االن دارد منطقه گردشگری
فردا جمعیت گردشگر  ایجاد می کند. پس  هم 

خروجی  و  ورودی  شیفت های  با  کنند  تداخل 
نیروی معادن و سانحه ایجاد شود، مقصر کیست؟ 
باند  افتادن پارک گردشگری گل گهر یک  با راه 

سوم به این مسیر حتما باید اضافه بشود.
من همه این نظرات کارشناسی ام را به پلیس راه 
استان راهداری گفته ام. خودشان نظرات من رو 

شنیدند و هم اشراف دارند و هم دغدغه.

      گروه شهر

3
شماره 698
1 تیر 1401 شهر

بازهمناشیگریدرراهسازیشهرستان؛

جاده  نگو، بگو ُسرُسره مرگ!

مدیرکل روابط عمومی سازمان سنجش با اشاره به این که آزمون سراسری سال 1۴01 در 
روزهای چهارشنبه، پنج شنبه، جمعه و شنبه ۸، 9، 10 و 11 تیر ماه برگزار می شود، گفت: کارت  
ورود به جلسه به همراه راهنمای شرکت در آزمون از روز یکشنبه مورخ 5 تیر لغایت روز سه شنبه 
۷ تیر 1۴01 برای مشاهده و چاپ بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار می گیرد«.
www. علیرضا کریمیان افزود: »الزم است داوطلبان به سایت سازمان سنجش به نشانی

sanjesh.org مراجعه و با وارد کردن شماره سریال کارت اعتباری ثبت نام )12 رقمی(،   کارت 
شرکت در آزمون را چاپ کنند«.

کارتکنکور
۱۴۰۱ازپنجتیرماه

توزیعمیشود

خبــر قراردادمستاجرانبهطورخودکارتمدیدمیشود
وزیر راه و شهرسازی گفت: »بر اساس مصوبات، قراردادهای مستأجران و موجران به طور اتوماتیک تمدید می شود و 
سقف نرخ افزایش در تهران و کالن شهرها 25 درصد و در سایر شهرها 20 درصد خواهد بود«رستم قاسمی تاکید کرد: 
»هیچ مستأجری واحد مسکونی خود را تخلیه نمی کند و قراردادها به طور کلی تمدید خواهد شد«.وی ادامه داد: »البته 
استثنائاتی برای این منظور در نظر گرفته شده است، مثاًل اگر موجری بخواهد فرزند تازه ازدواج کرده خود را در واحد 

مسکونی ساکن کند با مراجعه به شورای حل اختالف این مسائل رفع خواهد شد«.

  حریـم جـاده رعایـت نشـده. دو 
بانـد از هـم جـدا بشـوند بـاز هـم 
حادثـه خیـز اسـت. یـک تراکتـور 
قطبیـه  در  اطـراف  باغ هـای  از 
شـب هنگام یکبـاره بیـرون بزنـد و 
بیایـد روی جـاده، تصادف هـای بـد 
اتفـاق می افتـد. پـس  بـا گذاشـتن 
نیوجرسـی هم فقط شـکل و ماهیت 

می کنـد.   تغییـر  تصـادف 

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

09135320842-09132794372

فروش، نصب، سرویـس،شــارژ گـــاز و 

نقد و اقساطلولـه کشی زیرکار

کولرهای گـازی اسپلیت
خیابان وحید - روبروی فروشگاه  افق  کوروش

فروشگاه اسپلیت صالحی
4 2 3 3 8 7 8 8 - 0 9 1 6 4 4 5 8 3 3 5  

شرکت فرآوری مس درخشان تخت گنبد
 از خودروهای ذیل جهت سرویس رفت و برگشت کارکنان خود از 

سیرجان به معدن تخت گنبد و بالعکس )کیلومتر 40 جاده چهارگنبد(
دعوت به عمل می آورد؛

شرایطمدلنوع خودرو

همراه با راننده با مدارک کاملاز 1387 به باالاتوبوس
یا بدون راننده )تحویل سوئیچ(

همراه با راننده با مدارک کاملاز 1387 به باالمینی بوس

متقاضیان فقط از ساعت 8:00  الی 18:00 با شماره

    4043  945  0913 تماس حاصل نمایند.
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کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس  تدارکات  درگاه سامانه 
مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مزایده محقق سازند.
تاریخ انتشار مزایده در سامانه: تاریخ 1401/03/25 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایـده از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مزایده  تا ساعت 12:00 روز شنبـه  تاریخ 1401/04/04
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مزایده تا ساعت 12:00 روز سـه شنبـه  تاریخ 1401/04/14

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 12:30 روز چهارشنبــه  تاریخ 1401/04/15 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- بلوار شهید زندی نیا،  حوزه معاونت خدمات شهر   تلفن:   8102  4233 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

دمرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای 

اجاره محل نصب دستگاههای بازی و سرگرمی مستقر در شهربازی
 شهرداری سیرجان در نظر دارد مزایده عمومی خدمات 

)شرح مختصر؛ اجاره محل نصب دستگاههای بازی و سرگرمی مستقر در شهربــازی( 
5001005674000006  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 

 جناب آاقی 
مهندس  اسماعیل صفورایی

) شهردار پرتالش نجف شهر (
برخود الزم دانستیــم در خصوص توجه به درخواست ساکنــان 
خیابان شهید کمال آبادی بابت رنگ آمیزی جداول و نظافت معبر 
عمومی در اسرع وقت، کمال تقدیر و تشکر را به عمل آوریم. 
امیدواریم با درایت و مدیریت شما، دیگر مشکالت این خیابان 

که بنام شهیدی واالمقام نیز نامگذاری گردیده، مرتفع گردد.

ساکنان خیابان شهید امکل آبادی نجف شهر

شرکت تولیـد المپ کم مصـرف 
واقع در منطقه ویژه اقتصادی برای تکمیل کادر خود

 به یک نیرو با تحصیالت کارشناسی برق نیاز دارد.
        متقاضیان با شماره تلفن ذیل تماس حاصل نمایند

0 9 3 3   9 9 9   9 1 2 8



از برگزاری 36 ساعت  معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان کرمان 
آموزش تابستانی جبرانی برای دانش آموزان دورۀ متوسطه در چهار درس خبر داد و 
گفت: »برنامۀ آموزش جبرانی برای دانش آموزانی است که حدنصاب قبولی را کسب 
نکرده اند اما ممکن است دانش آموزانی هم که حدنصاب قبولی را کسب کرده  باشند 
با نظر شورای مدرسه، نیاز به گذراندن دورۀ جبرانی داشته باشند«. اصغر پارسا با بیان 
این که 20 درصد دانش آموزان نیاز به حضور در این دوره ها خواهند داشت، افزود: 

»شرکت در دورۀ جبرانی هزینه ای برای خانواده ها ندارد«.           

برگزاری۳۶ساعت
آموزشجبرانی

برایدورۀمتوسطه
درتابستان
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»چی بودیم، چی شدیم«، »ایران تنها کشوری ست 
داری  انگار  می کنی،  نگاه  گذشته ش  به  وقتی  که 

آینده ش رو می بینی!« و... 
و  مجازی  فضای  در  سال ها  این  در  ما  همه 
روبرو  پیام ها  طور  این  با  مختلف  تلویزیون های 

شده ایم و حتا خود به انتشار 

بیشترشان کمک کرده ایم زیرا برای مان حس 
خوشایندی داشته اند. حس خوشایندی نسبت 
به راست و دروِغ گذشته و خاطرات متعلق به 
آن دوره که به صورت عکس و نشانه و سکه و 
اسکناس و پل و ساختمان، بازنمایی و یادآوری 
را  گذشته  کاذب  یا  واقعی  شکوه  تا  می شوند 
به صورت سیلی به گوش حال و روز امروز ما 

بزنند.
گذشته  از  که  تصویری  آیا  صورت  این  در 
برای تماشای ما در رسانه ای منتشر می شود، 
فقط  آیا  نیست؟  شده ای  دست کاری  تصویر 
روی نیمه ی پر لیوان زوم نمی کند؟ آیا زندگی 
اقلیت را به اکثریت در قدیم تسری نمی دهند 
تا گذشته را به قولی آرا و گیرا کنند و با آرایش 
و پیرایش، آن گذشته ی مد نظر از یک دوره 
تاریخی خاص را تنها زیبا و باشکوه جلوه بدهند 
سیاسی-اقتصادی  اهداف  به  لوایش  تحت  که 

خاص خود برسند؟
سبک  به  عالقه  اخیر  سال های  در  چرا 

قبیل  از  آن  و مصادیق  نوستالژی  قدیمی،  زندگی 
ماشین های قدیمی، لباس ها، زیورآالت و... در میان 

مردم رواج یافته است؟
نوستالژی و پرداختن به خوبی های آن که توسط 
اجتماعی و رسانه ها صورت می گیرد  شبکه های 

چقدر با واقعیت اصلی تاریخی منطبق است؟
و  امروز  برای  تبعاتی  چه  گذشته  در  شدن  غرق 

آینده دارد؟
افراد یک جامعه معموالً باید در چه شرایطی قرار 
بگیرند که به گذشته هم چون یک مخدر متوسل 

شوند؟ آیا این ویژگی مختص تمام جوامع است؟
دکترای  علی سوندرومی  با  را  پرسش ها  نوع  این 
جامعه شناس  این  کردیم.  مطرح  جامعه شناسی 
می گوید:  سخن تازه  به  باره  این  در  همشهری 
عامل  تا  چند  کلی  طور  به  گذشته  به  "گرایش 
پرقدرت دارد که هر کدام به نسبتی روی رواج این 

احساس در جامعه تاثیر خود را دارند."

گذشته پیش بینی ناپذیر نیست
و  گذشته   به   تمایل  عامل  اولین  سوندرومی 

که:  می داند  این  در  ریشه  را  گذشته گرایی 
از  آینده  حال  و  نسبت  گذشته  »همیشه 
برخورداره.  کمتری  آشفتگی  و  پیچیدگی 
است  آینده  بر  حاکم  بیشتری  متغیرهای 
که قطعیت شرایط آن را می گیرد. درحالی 
که انسان ها میل به شرایط قابل پیش بینی 
افتاده،  اتفاقی  چه  میدونیم  وقتی  دارند. 
کمتر  این  می کنیم.  پیدا  امنیت  احساس 
پیچیده است و آشفتگی کمتری برش حاکم 
است. پس آدم ها میل به تایید گذشته پیدا 
مطلوب تری  احساس  طور  این  و  می کنند 

دارند.«

میل به داشتن ریشه و اصالت
دومین دلیلی که این جامعه شناس برای گرایش به 
نوستالژی برمی  شمرد؛ تمایل به حفظ اصالت است: 
و  داریم  اصیل  ارزش های  به حفظ  میل  ما  »همه 
تصورمان این است که اصالت فقط در گذشته است. 
همه ما دنبال ارزش های اصیل هستیم. ارزش هایی 
تلقی  اصیل  و  مانده  پایدار  نسل  چهار  سه  که 

می شود. پیامد این نگاه حفظ ارزش هاست. 
نشانه ها و الِمان های گذشته که اتفاقاتی در گذشته 
را یادآوری می کنند چه مادی و چه معنوی همه 
موجب می شوند اصالت یک جامعه شهر و خانوداده 
حفظ شود. یک بخش واقعی است و یه بخش آن 
توهم و خیال. اما در مجموع این عامل برانگیزاننده 
موثری  نقش  فرهنگی  میراث  حفظ  برای  و  است 
دارد. اینکه گذشته را برای ارائه به آیندگان حفظ 
می کند و تالش های اصیل یک نسل و چندین نسل 
از گذشته را برای آشنایی نسل حال آینده به عنوان 
اینکه امروزی ها بدانند نظم  میراث حفظ می کند. 
تمدنی و عقل معاش و پشتکار در فالن شاخه در 
گذشته چگونه بوده و نسبت آن با حال و آینده بهتر 

است چگونه باشد. 
بنا  سنتی  اساس  بر  اصفهان  جهان  نقش  میدان 

شده. ما به عنوان میراث فرهنگی ازشان محافظت 
کنیم. با نگاه کردن به این میدان متوجه می شویم 
این  و  بوده  جاری  مناسب  زندگی  گذشته  در  که 
هم نمونه اش. تا اینجا نقش مثبتی دارد. اما نقش 
مخربش از این تلقی منفی برمی خیزد که فکر کنیم 
وجود  به  زیبایی هایی  چنین  نمی تواند  آینده  در 
بیاید. تصور اینکه اصول اساسی در یک حوزه ای 
فقط در گذشته بوده و رخ داد و در آینده از این 
خبرها نیست! این پندار باعث به وجود آمدن 
سنت گرا  بیشتر  جوامع  در  گذشته  به  میل 

است.«

پناه آوردن به سرخوشی خیال به جای تالش
به گفته سوندرومی سومین عامل میل به گذشته، 
برای  دیگران  از  متمایز  زندگی ئی  سبک  انتخاب 
متفاوت تلقی شدن است: »اینکه بگویند فالنی ها به 
سبک متمایزی دارند زندگی می کنند. که این هم 
گرچه عنصر شهرت  خواهی بر ایجاد آن نقش دارد 
اما می تواند منفی یا مثبت باشد. مثال الگوبرداری 
از گذشتگان برای انتخاب ساده زیستی به عنوان 
روشی متفاوت از زندگی امروز و داشتن خونه های 
ساده که رنگ و بوی گذشته را می دهند می تواند 
مثبت باشد اما بُعد منفی آن هم این 
این سبک  با  بخواهیم  باز  که  است 
زندگی متمایز بشویم که به دیگران 
فخر بفروشیم و منحصر به فرد جلوه 

کنیم.«

دالیل روانی،  اقتصادی و اجتماعی
جامعه شناس:  این  گفته ی  به 
به  دادن  اصالت  و  گذشته  »تشویق 
آن گاهی به کسب و کار سودآوری 
به  افرادی  اینکه  می شود.  منجر 
گذشته گرایش دارند و نزدیک شدن 
زیست  سبک  و  گذشتگان  آثار  به 
آن  برای  و  دارند  را دوست  گذشته 

پول می پردازند. این 
یک اقتصادی درش بنا شده.«

به گذشته  اصالت  بعد هم  به  از یک جاهایی  اما 
و شیوع  روانی  فشار  و  بحران خاص  یک  از  دادن 
اینکه  دارد.  حکایت  جامعه  در  ناامنی  حس  یک 
جامعه امروز با تنش ها و چالش هایی روبرو بشوند 
و اصالت را برگردانند به گذشته. اینکه هرچه خوب 
بوده، اتفاق افتاده و تمام. و حاال به جای اینکه برای 
به دست آوردن احساس امنیت با تالش و سخت 
کوشی به خودمان و جامعه مان کمک کنیم، مردم 

را به گذشته ارجاع بدهیم. 
یک  در  اینکه  کنیم.  افسون  را  مردم  نوعی  به 
دوره انسان ها در وادی گذشته گیر می کنند برای 
حال  ساختن  برای  کوشش  با  رویارویی  از  گریز 
فالن  که  می شود  تاکید  مدام  پس  است.  آینده  و 
و  تمدن  این  و  اومدند  بزرگ  انسان های  یا  انسان 
مقطع  فالن  در  و  کردند  خلق  را   آرمان شهر  این 
تاریخی گل و بلبل بودیم و حاال هرچی تالش کنیم، 
نمی رسیم. پدیده ای که خیال پردازی و مسوولیت 
گریزی و خیره شدن دائم به عقب است به جای 
درس گرفتن از گذشته و نگاه کردِن گاه به گاه به 
آینه پشت سر برای رسیدن به مقصد بهتر در آینده. 
رواج چنین حسی در یک جامعه، خود یک بیماری 

اجتماعی است و آسیب های خودش را دارد.«

ازبیمآیندهبهراستودروغگذشتهپناهبردنوبررسیدالیلرواجحسنوستالژی؛

تو مثل من رویاتو می بافی...
     سمیرا سرچمی

خبــر
طرحتثبیتیادگیریدانشآموزاندورهابتداییاجرامیشود

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش کرمان گفت: طرح جبران افت و تثبیت یادگیری دانش آموزان ابتدایی دارای 
اداره  از  نو به نقل  ایجاد شده، اجرا می شود.   به گزارش گفتار  پایگاه های  یا  تابستان جاری در مدارس و  افت تحصیلی 
اطالع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان کرمان، طاهره زحمتکش در حاشیه نشست تخصصی با حوزه معاونت 
آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش اظهارداشت: در ایام آموزش غیرحضوری بخشی از اهداف آموزشی دانش آموزان 

تحقق نیافت، لذا برای جبران آن در همان ایام برای دانش آموزان پایه های اول و دوم کالس های جبرانی برگزار شد.         

آگهــی  مناقصــه عمومـی  
 2 0 0 1 0 9 2 9 6 2 0 0 0 0 0  شماره 7

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای 
واگـذاری امور مربوط به پــروژه حصارکشــی مرکــز بهداشتـی درمانـی هماشهــر سیرجــان  

به شماره 2001092962000007 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه 
ازدریافت 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 :  روز چهارشنبه 1401/04/01  

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 14:00 روز پنج شنبه تاریخ 1401/04/09 
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 13:30 روز چهارشنبه تاریخ 1401/04/22                               

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 9 روز شنبه تاریخ 1401/04/25 
زمان  جلسه توجیهی : ساعت 10 روز دوشنبه مورخ 1401/04/13

جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها به آدرس ذیل مراجعه نمایند. 
الف: آدرس : بلوار سید جمال جنب پارک ترافیک دانشکده علوم پزشکی و تلفن : 42340625 

اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(
 دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

روابط  عمومی دانشکده علوم پزشکی سیرجان
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کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس  تدارکات  درگاه سامانه 
مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مزایده محقق سازند.
تاریخ انتشار مزایده در سامانه: تاریخ 1401/04/01 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایـده از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مزایده  تا  ساعت 8:00 روز شنبـه  تاریخ 1401/04/18
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مزایده تا ساعت 14:00 روز سـه شنبـه  تاریخ 1401/04/28

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 14:00 روز چهارشنبــه  تاریخ 1401/04/29 
اطالعات تماس دستگاه مزایده گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- بلوار شهید زندی نیا، مجتمع سازمانی،سازمان مدیریت آرامستانها  تلفن:   0521  4234 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

دمرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان مزایــده عمومــی 

واگذاری امور مربوط به حمل اموات)داخل و خارج از شهر(
 شهرداری سیرجان در نظر دارد مزایده عمومی خدمات 

)شرح مختصر؛ واگذاری امور مربوط به حمل اموات» داخل و خارج از شهر« ( 
5001096398000001  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 
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کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس  تدارکات  درگاه سامانه 
مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مزایده محقق سازند.
تاریخ انتشار مزایده در سامانه: تاریخ 1401/04/01 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایـده از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مزایده  تا  ساعت 8:00 روز شنبـه  تاریخ 1401/04/18
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مزایده تا ساعت 14:00 روز سـه شنبـه  تاریخ 1401/04/28

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 14:00 روز چهارشنبــه  تاریخ 1401/04/29 
اطالعات تماس دستگاه مزایده گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- بلوار شهید زندی نیا، مجتمع سازمانی،سازمان مدیریت آرامستانها  تلفن:   0521  4234 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

دمرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان مزایــده عمومــی واگذاری اجاره چهار قطعه زمین 

جهت  غرفه های آرامستان »بهشت رضا )ع( «
اجاره  واگذاری  مختصر؛  خدمات)شرح  عمومی  مزایده  دارد  نظر  در  سیرجان  شهرداری   

چهارقطعه زمین جهت غرفه های آرامستان»بهشت رضا)ع(« ( 
5001096398000002  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 
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کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس  تدارکات  درگاه سامانه 
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 1401/04/01 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایـده از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مزایده  تا  ساعت 18:00 روز شنبـه  تاریخ 1401/04/11
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه  تا ساعت 19:00 روز سـه شنبـه  تاریخ 1401/04/21

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 13:40 روز چهارشنبــه  تاریخ 1401/04/22 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- بلوار شهید زندی نیا، مجتمع سازمانی،سازمان مدیریت آرامستانها  تلفن:   0521  4234 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

دمرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان مناقصه عمومــی یک مرحله ای  واگذاری امور 

مربوط به خدمات نیروی انسانی »بهشت رضا« )ع(
 شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات

     )شرح مختصر؛ واگذاری امور مربوط به خدمات نیروی انسانی  »بهشت رضا)ع(« ( 
2001096398000002  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 





ویترین آخر

فضای  با   خود  مخالفت های  ادامه  در  کیهان  روزنامه 
همراه  تلفن  به  »اعتیاد  عنوان  تحت  گزارشی  در  مجازی، 
این  به  خانواده ها«  برای  جدی  تهدیدی  مجازی  فضای  و 
می شود،  اعتیاد  از  صحبت  است.وقتی  پرداخته  موضوع 
انواع  و  مخدر  مواد  سیگار،  سمت  به  اذهان  بالفاصله 
روان گردان و... می رود اما در اغلب جوامع امروزی، اعتیادی 
همراه  تلفن  و  مجازی  فضای  از  استفاده  به  اعتیاد  نام  به 
در  آسیب هایش  همه  وجود  با  که  است  شده  شایع  نیز 
سبک زندگی و سالمتی افراد، برای برخی به اندازه سیگار و 

مواد مخدر زشت و خطرناک جلوه نمی کند.
از جمله مترو،  به مکان های عمومی  با ورود  این روزها   
اتوبوس و حتی مهمانی ها و جمع خانواده به جرات می توان 
گفت یکی از اتفاقاتی که خیلی زیاد به چشم می آید مشغول 
گونه ای  به  اوضاع  است.  همراه  گوشی  های  به  افراد  بودن 
است که گویی تلفن همراه جزئی از اعضای بدن این افراد 

شده است!
 بسیارند کسانی که پیش از خواب شبانه، ابتدا شبکه های 
و  می روند  به خواب  بعد  و  می کنند  رو  و  زیر  را  اجتماعی 
احتمالی  پیام های  ابتدا  خواب  از  بیدارشدن  محض  به  یا 
بررسی می کنند. سرک  را  تلفن شان  دریافتی  اعالن های  و 
کشیدن در شبکه های اجتماعی در هر مکان و زمانی حتی 
تلویزیون در  انجام کاری مثل تماشای  موقع غذاخوردن و 
شایع  نسبتاً  مجازی  فضای  و  همراه  تلفن  به  معتاد  افراد 

است.
 نقش سبک زندگی و توجه به ساعت زیستی بدن مثل 
تنظیم ساعت خواب، انجام ورزش و... همواره در رهایی از 
اعتیاد موثر بوده است؛ این نکته ای است که اسماعیل تبار 
نیز روی آن دست می گذارد و می گوید: طی 2۴ ساعتی که 
در شبانه روز وجود دارد، خواب و ورزش تاثیر فوق العاده ای 
در برخورد با اعتیاد به استفاده از موبایل و فضای مجازی 
دارند. بهتر است همه افراد اعم از بزرگسال، کودک و زن 
و مرد از ساعت 10 یا 11 شب بخوابند؛ این تجربه اجداد 
به  تاریکی  از  بعد  و چشم  بوده  غارنشینی هم  دوره  در  ما 
راحتی می پذیرد که خوابیده است. اکنون وجود نور موبایل 
به  شدیدی  بسیار  آسیب  رختخواب  در  و  خواب  آغاز  در 
سالمت انسان ازجمله چشمان هر فرد وارد می کند. بنابراین 
به روند روزانه و طبیعی زندگی و ساعت  و توجه  آشنایی 
الگوی زندگی 2۴ ساعته  اعمال  زیستی بدن و همین طور 
و  موبایل  از  استفاده  به  اعتیاد  کاهش  در  می تواند  سالم 

فضای مجازی موثر باشد.

       گوناگون

فالحت پیشه،  حشمت اهلل  بهارنیوز: 
نماینده سابق مجلس و تحلیلگر مسایل 
وین  مذاکرات  درباره  خارجی،  سیاست 
گفت: »من سرنوشت برجام را در قالب 
داستان اساطیری پنلوپه تشریح می کنم؛ 
که  بود  یونانی  اشراف زادگان  از  پنلوپه 
همسرش  اودوسئوس 10سال در میان 
جنگ تروا ناپدید شد و 10سال هم بعد 
از جنگ هیچ خبری از او نبود. همه از 
بازگشت او ناامید بودند و به همین دلیل 
پنلوپه را تشویق به ازدواج مجدد می کردند 
و خواستگارهای زیادی هم برایش وجود 
بود،  با همسرش  او که دلش  اما  داشت 
زیاد  آنقدر  اصرارها  آنکه  تا  ماند  منتظر 
شد که پنلوپه شرط   گذاشت که کفنی 
برای همسرم می بافم و هر وقت بافت کفن 
تمام شد، ازدواج خواهم کرد. او کفن را 
می بافت و هر وقت به انتهای کار نزدیک 
می شد همه بافته ها را می شکافت و از اول 
می بافت. این کار را سه سال انجام می داد 
تا آنکه باالخره اودوسئوس بازگشت. حاال 
می بافند  که  است  برجام  کفن  حکایت 
باز  و  می بافند  هم  باز  و  می کنند  باز  و 
برسد.«  نتیجه  به  روزگاری  تا  می کنند 
او ادامه داد: »اگر مذاکرات احیای برجام 
به نتیجه نرسد، حتما ایران بازنده اصلی 
خواهد بود زیرا واقعیت این است که حتی 
برخی  با  که  دوجانبه ای  توافق نامه های 
کشورها می بندیم یا توافق های 20ساله ای 
که امضا می کنیم زیر سایه تحریم ها بسته 
این  تحریم  حالت  در  ایران  و  می شود 
توافق ها را می پذیرد و نه در شرایطی عادی 
و حتما منافع ایران در این توافق نامه ها و 

قراردادها لحاظ نمی شود«.
همچنین  مجلس  سابق  نماینده  این 
بیان کرد: »به نظر من در حوزه دیپلماسی 
ما  است.  شده  حاکم  شعارزدگی  نوعی 
و  روسیه  جنگ  از  قبل  که  فرصتی  از 
اوکراین وجود داشت هم استفاده نکردیم 
روسیه  جمله  از  کشورها  همه  امروز  و 
خویش  منافع  حداکثری  کسب  پی  در 
هستند و منافع ایران کامال تحت الشعاع 
قرار گرفته است. گفته می شد که سفره 
مردم را نباید به برجام گره زد که معنای 
ضمنی اش این بود که ما برای توافق به 
این شیوه درستی  و  مذاکرات نمی رویم 
نبود. واقعیت این است که درک درستی از 
شرایط وجود ندارد و انگار همه بی توجه اند 
که در ماه های گذشته ماهی هزار تومان بر 
نرخ دالر افزوده شده است و گرانی و تورم 
به باالترین حد خود رسیده است. در این 
شرایط اصلی ترین درآمد دولت اخذ مالیات 
مالیات های  این  که  است  مردم شده  از 
سنگین در شرایطی که معیشت مردم به 
شدت محدود شده است، فشار مضاعفی را 

بر مردم وارد کرده است.«
این تحلیلگر مسایل سیاست خارجی 
درباره قیاس دو دولت روحانی و رئیسی 
کرد:  اظهار  خارجی  سیاست  حوزه  در 
»این ایراد به دولت آقای روحانی وجود 
داشت که بیش از حد متکی به برجام 
با  دوجانه  مناسبات  به  توجهی  و  شد 
کشورهای مختلف نداشت اما این ایراد هم 
به دولت آقای رئیسی وارد است که توجه 
به مناسبات دوجانبه را فارغ از ضرورت 
رفع تحریم ها در نظر دارد. حتی از همین 

پیمان شانگهای بدون رفع تحریم ها امکان 
آنکه  یا  ندارد  وجود  اقتصادی  استفاده 
مناسبات دوجانبه وقتی اثربخش می شود 
ایران  بر  بین المللی  محدودیت های  که 

وجود نداشته باشد.
به فرض که ما بتوانیم نسبت به گذشته 
نفت بیشتری بفروشیم اما توجه نداریم 
که این نفت را با تخفیف عجیبی عرضه 
می کنیم تا کشورهای دیگر بخرند؛ ضرری 
برابر روزانه هزار میلیارد تومان که به کشور 
تحمیل می شود و حاال فرض کنید اگر 
شرایط عادی همین روزانه هزار میلیارد 
تومان را به مدت 30روز یعنی یک ماه 
چه  می دادیم،  کشورمان  30استان  به 
به  ایران  نقاط  تمام  میزان شکوفایی در 
ضرر  این  اصال  طرفی  از  می آمد.  وجود 
اخذ  به  برسیم  و  بگذاریم  کنار  هم  را 
پول. ما در شرایطی هستیم که به دلیل 
نفت مان  اگر  بین المللی  محدودیت های 
با  بفروشیم، در اخذ پولش  ارزان هم  را 

مشکالت فراوانی روبه رو هستیم.«
»امروز  گفت:  پایان  در  فالحت پیشه 
نیاز به یک تصمیم سیاسی مهم است. 
امروز زمان درگیری با آژانس نیست زیرا 
وضعیت بدتر از شرایط کنونی هم می شود. 
ما روزگاری می توانستیم خودمان پشت 
میز مذاکره سرنوشتمان را تعیین کنیم و 
امروز باید منتظر بمانیم که در البی های 
شورای  و  حکام  شورای  پرده  پشت 
امنیت چه تصمیماتی گرفته می شود و 
اگر تصمیم  و  نیست  این شرایط خوب 
مهمی گرفته نشود، وضعیت از آنچیزی 

که مشاهده می کنیم هم بدتر می شود.«

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

دبیر تحریریه و صفحه آرا:سارهمیرحسینی
 چاپ :  مهدویکرمان

نشانی: سیرجان،بلواردکترصادقیروبرویداروخانهآریاکدپستی: 7813713599
تلفن: 42231335تلفن سفارش آگهی: 09133475191

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

وانت بار با بارش خوبه !!!

تکذیب اجرای حکم قطع انگشت تعدادی از محکومان
آفتاب  نیوز:  قوه قضاییه اعالم کرد: در پی انتشار نامه ای منتسب به رییس جامعه 
جراحان ایران خطاب به رییس جمهور مبنی بر اظهار نگرانی درخصوص اجرای احکام 
قطع انگشتان دست تعدادی از محکومان، یک منبع آگاه، خبر اجرای این احکام را 
تکذیب کرد. این منبع آگاه گفت: نامه منتشر شده از سوی رییس جامعه جراحان 
ایران، براساس یک خبر کذب بوده و اخبار منتشر شده مبنی بر اجرای حکم قطع 

انگشت تعدادی از محکومان به هیچ عنوان صحت ندارد.
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اگر مذاکرات برجام به نتیجه نرسد ...
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مهر: احمد وحیدی وزیر کشور در رابطه با اینکه آیا گزارش جدیدی از متروپل 
به دولت ارائه شده یا گزارش در این زمینه خاتمه پیدا کرده است؟ اظهار کرد: 
کار متروپل از باب یک موضوع بحرانی خاتمه پیدا کرد و پرونده آن بسته شده 
است. وی عنوان کرد: متروپل در حال حاضر به یک مجموعه تحویل داده شده 
تا کارهای تخریب ساختمان را انجام دهند و از حیث فیزیکی، ماجرا به عنوان 

یک طرح عادی دنبال خواهد شد.

به گزارش گروه سیاست خارجی خبرگزاری فارس، »مجید تخت روانچی« سفیر و 
نماینده دائم جمهوری اسالمی ایران در سازمان ملل، در سخنرانی خود در نشست روز 
دوشنبه 30 خرداد شورای امنیت ضمن محکوم کردن تجاوزات و حمالت تروریستی 
رژیم صهیونیستی علیه سوریه با بیان این که به حمایت از مردم و دولت سوریه در 
تالش های آنها برای بازگرداندن وحدت و تمامیت ارضی کشورشان ادامه می دهیم، 

گفت: حق مشروع سوریه برای دفاع از خود را به رسمیت می شناسیم.

کیهان ساعت به خواب رفتن ملت
 را مشخص کرد!!

پرونده »متروپل« بسته شد

تخت روانچی: ایران به حمایت از سوریه ادامه می دهد

استیضاح فاطمی امین در راه است؟
تجارت نیوز: روز دوشنبه سید محمد دهنوی یکی از اعضای هیات رئیسه 
مجلس اعالم کرد که با تصمیم هیئت رئیسه مجلس، تقاضای استیضاح وزیر 

صمت، وصول و برای بررسی به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع می شود.
دیروز نیز تسنیم به نقل از سید نظام الدین موسوی، سخنگوی هیات رئیسه، 
خبر نهایی اعالم وصول استیضاح رضا فاطمی امین را اعالم کرد. بر این اساس 
وزیر صمت و نمایندگان 10 روز فرصت دارند در مورد موضوعات استیضاح بحث 

و گفتگو کنند. 

مصوبه افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان ابطال شد
تسنیم: ولی اسماعیلی رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی  
با اشاره به نشست هیئت تطبیق مصوبات درباره افزایش حقوق بازنشستگان 
تامین اجتماعی ، گفت: در جلسه عصر امروز )دوشنبه 30 خرداد ماه( هیئت 
تطبیق مقررات، مصوبه 10 درصد افزایش حقوق بازنشستگان را مغایر با ماده 96 
قانون کار تشخیص داده است و بر اساس اصل 13۸ قانون اساسی این مصوبه را 

ابطال و برای اصالح به هیات دولت ارجاع خواهد داد.

آگهي مناقصـــه عمومـــي
 شمـــاره  1401/14/ع

شرکت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد؛
» عملیات بارگیري محصوالت از انبار، حمل و تخلیه آنها در کشتي واقع در اسکله شهید رجایی بندرعباس« 

را از طریق برگزاري مناقصه عمومي به پیمانکار واجد شرایط و دارای مجوز تخلیه و بارگیري از امور شرکتهاي 
اداره بنادر و دریانوردي اسکله شهید رجایی با اعتبار حداقل یک سال واگذار نماید. لذا متقاضیان مي توانند 
جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الکترونیکي WWW.GEG.IR  بخش مناقصه و مزایده مراجعه نموده و 

اسناد مذکور را به همراه فرم پرسشنامه ارزیابي تأمین کنندگان دانلود نمایند. 
مهلت تحویل پاکات ساعت 9 الي 14 روز یکشنبه مــورخ 1401/04/12 در محــل دفترکمیسیون معـامالت 
مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. ضمناً بازدید از محل اجراي موضوع مناقصه روز یک شنبه 
مورخ 1401/04/05 در انبار شرکت معدنی و صنعتی گل گهر واقع در اسکله شهید رجایی مقرر شده است. 
شرکت معدني و صنعتي گل گهر در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران 

خسارت مختار مي باشد.
                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

 آگهی فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی اولیه پیمانکار جهت 

»اجرای خط لوله 600 چدن نشکن پساب مجتمع جهان فوالد سیرجان

 به سمت لوله اصلی پساب گل گهر به صورت EPC« )شماره 1401-91( 

 شرکت مجتمع جهان فوالد در نظر دارد  »اجرای خط لوله 600 چدن نشکن پساب مجتمع جهان فوالد سیرجان به سمت لوله اصلی 
پساب گل گهر به صورت EPC « را به پیمانکار واجد صالحیت واگذار نماید. 

 لذا از شرکت های واجد صالحیت دعوت به عمل می آید حداکثر تا 10 روز کاری از تاریخ چاپ آگهی، نامه اعالم آمادگی 
خود را به همراه مدارک زیر به آدرس ایمیل TECHINFO@CANYMES.COM ارسال نمایند.

رزومه و 
سابقه کار

حسن انجام کار 
)رضایت 

کارفرمایان قبلی(

رتبه ها و 
سایـر گواهی

کادر فنی و توان 
اجرایی قابل 

اختصاص به این پروژه

توان تجهیزاتی و 
ماشین آالت قابل 

اختصاص به این پروژه

توان
 مالی
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*شرایط و مدارک مورد نیاز از متقاضیان :

1.درخواست رسمی با ذکر شماره و موضوع مناقصه )اعالم آدرس ایمیل، شماره تلفن ثابت و همراه الزامی است.(
آخرین  ثبت،گواهی  گواهی  ملی،  شناسه  و  اقتصادی  مناقصه)شماره  موضوع  با  منطبق  ثبتی  مدارک  و  2.اساسنامه 
تغییرات در خصوص اعضای هیات مدیره، مدیر عامل و صاحبان امضا مجاز وگواهی صالحیت ایمنی و پیمانکاری و ....(.

3.روزمه سوابق اجرایی و نمونه قراردادها و توافقنامه های انجام شده مرتبط با موضوع مناقصه.)قرارداد و رزومه 
ارسالی باید مربوط به سال 96 تا کنون و مرتبط با موضوع مناقصه باشد(.

4.مدارک و مستنداتی که بیانگر توان مالی متقاضی متناسب با حجم طرح باشد یا تراز مالی سه سال گذشته و  لیست 
ماشین آالت و تجهیزات در اختیار با اسناد و مدارک مثبته.

5.گواهی نامه اعالم رضایت کارفرمایان قبلی در خصوص خدمات مذکور در موضوع مناقصه.
6.ارائه گواهی صالحیت ایمنی و پیمانکاری.

7.ارایه گواهی ها و رتبه ها )حداقل 3 آب و 3 تأسیسات و تجهیزات(.
8.ارائه لیست و سوابق نفرات اصلی و کلیدی پروژه.

*سایر موارد:
1.محل اجرای موضوع آگهی کارخانه شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان واقع در شهرستان سیرجان، کیلومتر 50 جاده 

سیرجان-شیراز کیلومتر 3 جاده اختصاصی گل گهر می باشد.
2. تأمین کلیه لوله های چدن نشکن و نیز دو عدد پمپ بر عهده کارفرما می باشد

3.ارائه اسناد و اعالم آمادگی مطابق شرح باال هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد و شرکت جهان فوالد 
در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

این مرحله واجد صالحیت  ارسالی، شرکت هایی که در  ارزیابی مستندات  از  4.شرکت جهان فوالد سیرجان پس 
مقدماتی باشند را به مناقصه دعوت خواهد کرد.

5.هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.
6.در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 84335206 -021)سرکار خانم نادرنژاد( 

     تماس حاصل فرمایید.) صرفا در ساعات اداری(

واحد بازرگانی رشکت کانی مس- )دمرییت رطح رپوژه اهی مجتمع جهان فوالد سیرجان(

»  آگهی تمدید )نوبت دوم( مناقصه عمومی دو مرحله ای
 » برق رساني از پست GIS به پست برق )اتاق کنترل( کارخانه احیاء مستقیم 

»  EPC شماره دو مجتمع جهان فوالد سیرجان به صورت

 آگهی تمدید مناقصه عمومی دو رمحله ای )شماره 1401-92(

پیرو آگهی شماره 1401/88 مورخ 1401/03/11» مناقصه عمومی دو مرحله ای » برق رساني از 
پست GIS به پست برق )اتاق کنترل( کارخانه احیاء مستقیم شماره دو مجتمع جهان فوالد سیرجان به 

صورت EPC  «  بدین وسیله به اطالع  میرساند
 مهلت ارسال اسناد مناقصه تا روز سه شنبــه مورخ 1401/04/14 تمدید شده است

ضمناً مناقصه گران می توانند اسناد ویرایش شده مناقصه را در تاریخ 1401/04/04
از سایت  SJSCO.IR  دریافت  نمایند .

جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره )84335206-021( سرکار خانم نــادرنـژاد تماس حاصل نمایید.

واحد بازرگانی رشکت کانی مس- )دمرییت رطح رپوژه اهی مجتمع جهان فوالد سیرجان(


