هفتهنامه
خبــری ،تحلیلــی ،فرهنگــی
اجتماعــی ،ادبــی ،ورزشــی

اعالم گروههای سنی جدید؛

تزریق واکسن به  ۴۵سالهها در استان کرمان
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S O K H A N
T A A Z E H

بر بساطی که بساطی نیست
صفحه3

ابری از خاک استان کرمان
را درآغوش کشید
صفحه2

«افراد به سایت  salamat.gov.irمراجعه و مراحل ثبتنام خود را تکمیل نمایند تا زمان و مکان نوبت واکسن برایشان پیامک شود».
صفحه2

صفحه 1
ویترین

تازیانـه کرونـا
بر ورزش

تمهیداتالزم

جهتبازگشاییمدارس
صفحه2

و معلمان همزمان با عید غدیر
صفحه6

عکس :سید محسن فروزنده

آغازواکسیناسیونخبرنگاران

صفحه 4

انعکاس

سخنهمشهریان:
ِ

سالم مدتی است بلواروالیت را کنده اند .پیمانکار بعد از اتمام پروژه
همه ی خاک های مانده را به جز جلوی تعاونی مسکن گل گهر جمع
آوری کردند .دلیل این تبعیض چه می باشد؟ وضعیت جوی آب های
سطحی هم که قابل مشاهده است
سخن تازه لطفا این موضوع را پیگیری کنید ما ساکنین محل از این
وضع زننده خسته شدیم
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فرمانده انتظامی استان کرمان گفت :در پی عملیات ضربتی
پلیس شهرستان سیرجان قاچاقچیان در انتقال محموله
کیلویی حشیش به استان یزد و دیگر نقاط مرکزی کشور
ناکام ماندند .سردار عبدالرضا ناظری اظهار داشت:ماموران
پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان سیرجان با انجام اقد
امات اطالعاتی از قصد قاچاقچیان برای انتقال یک محموله
سنگین مواد افیونی به مرکز کشور مطلع و پیگیر ی موضوع
را در دستور کار خود قرار دادند .وی افزود :در این رابطه
ماموران هنگام پایش هدفمند محور سیرجان  -شهربابک
یک دستگاه خودروی پراید را متوقف و در بازرسی از آن
گرم حشیش که به طرز ماهرانه ای در قسمت های مختلف آن جاساز شده بود را کشف کردند .فرمانده انتظامی
کیلو و
استان کرمان با اشاره به دستگیری متهم در این رابطه و معرفی آنان به مراجع قضایی خاطر نشان کرد :این قاچاقچی
قصد داشتند این محموله را به استان یزد و بخشی از آن را به دیگر نقاط مرکزی کشور منتقل کنند که به لطف خداوند
منان و در سایه جدیت و تجارب ارزشمند ماموران پلیس ناکام ماندند.
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فروشگاه اسپلیت صالحی

محموله  257کیلویی حشیش به مرکز کشور نرسید

2

ط

کولرهای گـازی اسپلیت
خیابان وحید  -روبروی فروشگاه افق کوروش

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان در اطالعیه ای از احتمال خاموشی ها در روزهای آینده
خبر داد .با توجه به افزایش دما و مصرف برق بیش از ظرفیت تولید در روزهای جاری احتمال وقوع خاموشی طبق جداول
زمانبندی وجود دارد  .هم استانی های کرمانی جهت اطالع از برنامه خاموشی های احتمالی به بخش خاموشی های سایت
اینترنتی  www.nked.co.irمراجعه نمایند.

آسفالت معبر آرامستان شهر اپرزی  -نوبت اول

شهرداری پاریز در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (شرح مختصر :تهیه مصالح ،حمل و اجرای

آسفالت معبر آرامستـان شهـر پاریـز) به شماره  ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹ ۳ 8 6 6 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲را از طریق سامانه
تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایـی پاکت ها

از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام

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

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه :روز چهارشنبه تاریخ  1400/05/06می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :تا ساعت  10:00روز چهارشنبه تاریخ 1400/05/20
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت  10:00روز یک شنبه تاریخ 1400/05/31

زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  10:00روز دوشنبه تاریخ 1400/06/01

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

تجدید مناقصه شهــرداری پـاریـز(نوبت اول)

لولـه کشی زیرکار

نق

احتمال خاموشی در کرمان طبق جدول زمانبندی در روزهای آینده

عم
فراخوان تجدید مناقصه ومی یک مرحله ای

فروش ،نصب ،سرویـس،شــارژ گـــاز و
دو
اقسا

20

پیش بینی هواشناسی برای ادامه توفان

رئیس مرکز پیش بینی اداره کل
هواشناسی استان کرمان نیز صبح
امروز با اشاره به افزایش شاخص
آالیندگیهای هوا در این استان
توضیح مدیرکل مدیریت بحران
محمد سعیدی مدیرکل مدیریت گفت :پدیده گرد و غبار به صورت
بحران استان کرمان در این باره متناوب تا پایان هفته جاری در بیشتر
توضیح داد :بادهای  ۱۲۰روزه مناطق این استان ادامه دارد.

100

از نگاه محیط زیست

این شرایط در حالی است که
مهرانگیز حیدریان رئیس اداره نظارت
و پایش اداره کل حفاظت از محیط
زیست استان کرمان ضمن اعالم
شاخص آالیندگی هوا در کرمان در
نزدیکی عدد  ۲۰۰و شرایط بسیار
ناسالم ،گفت :گرد و غبار یا ذرات
پی ام  ۲.۵در کرمان نزدیک به ۲۰۰
است و شرایط سالمت هوا در مرز
بسیار ناسالم قرار گرفته است.

10

عینکی های سیرجانی امروز
میگفتند زمانی که از خانه بیرون
آمدهاند عینک خود را چند بار
پاک کردهاند زیرا گمان میکردند
از کثیفی عینک هست که آسمان
و هوا قهوهای به نظر میرسد.اما
اشتباه میکردند زیرا آسمان پر بود
از ذرات و گرد و غبار نسبتا غلیظی
که باعث احساس خفگی بود و دمای
هوا نسبت به روز گذشته گرمتر.
از ذبیحی رییس اداره هواشناسی
سیرجان پرسیدیم که علت و منشا
این گرد و غبارها چیست و قرار
هست تا چه زمانی ادامه پیدا کنند.او
اشاره کرد به پیشبینی هوای استان
کرمان در روزهای گذشته که بیانگر
وزش باد نسبتا شدید در شرق استان
بوده و این ذرات و گرد و غبارهای
غلیظ برخاسته از همان طوفان است
که آسمان نه تنها سیرجان بلکه کل
استان را درگیر کرده است و تا یک تا
دو روز آینده هم ادامه خواهد داشت.

سیستان و توفان شن برای برخی
مناطق استان بویژه شرق استان
پیش بینی شده بود اما جهت بادها
یکباره تغییر کرد و شرق به غرب
شد و مناطق دیگری هم دربر گرفت
که این تغییر جهت قابل پیش بینی
نبوده است.

حمیده حبیبیی اشاره به اینکه
وزش باد نسبتا شدید ،خیزش گرد و
خاک و احتمال وقوع توفان شن در
روزهای پایانی هفته در استان کرمان
دور از انتظار نیست افزود :منشا این
پدیده جوی وزش بادهای  ۱۲۰روزه
سیستان و بلوچستان است .وی با
بیان اینکه در شرق و جنوب کرمان
شدت وزش باد نسبت به سایر مناطق
این استان بیشتر است اظهار داشت:
وزش باد نسبتا شدید در این مناطق
سبب کاهش دید افقی و افزایش
غلظت ریزگردها می شود.
رئیس مرکز پیش بینی اداره کل
هواشناسی استان کرمان خاطرنشان
کرد :طی روزهای آینده تغییرات
دمایی زیادی در این استان محسوس
نیست.
حبیبی با اشاره به اینکه تمام
افراد جامعه حتیالمقدور از
حضور غیرضروری در فضاهای باز
خودداری کنند توصیه کرد :کودکان،
افرادسالمند ،زنان باردار و همچنین
افراد دارای بیماریهای زمینهای
قلبی و ریوی از حضور در اماکن و
فضاهای باز خودداری کنند.

سارق سابقه دار مجدد راهی زندان شد

فرمانده انتظامي سیرجان از دستگیری و زندانی شدن سارق سابقه داری که مجدد مرتکب فقره سرقت قطعات و
محتویات داخل خودرو در این شهرستان شده بود خبر داد و گفت :با تالش ماموران بخشی از اموال مسروقه به ارزش
میلیون ریال کشف و تحویل مالباختگان شد.
سرهنگ ایران نژاد درباره جزییات این خبر اینگونه عنوان کرد :در پی وقوع چندین فقره سرقت قطعات و محتویات
داخل خودرو در سیرجان ماموران کالنتری با بررسي هاي ميداني و انجام اقدامات اطالعاتی یک سارق سابقه دار را
شناسایی و با هماهنگی قضایی سارق را در یکی از خیابان های شهر دستگیر و پس از بازرسی از محل سکونت نامبرده
میلیون را کشف کردند.
تعدادی اموال سرقتی شامل :کامپیوتر ،رادیو وضبط ،باطری ،رینگ و تایر خودرو به ارزش
وی در پایان بیان داشت :سارق در مواجهه با شواهد و مدارک پليس به فقره سرقت در این حوزه اعتراف کرد و پس
از تشکیل پرونده در این رابطه اموال مسروقه تحویل مالباختگان و متهم نیز به مرجع قضائی معرفی شد .همچنین در
خبر دیگری وی از دستگیری یک سارق سابقه دار و یک نفر مالخر فقره سرقت کابل برق از منازل و اماکن در حال
ساخت ،خبر داد.
سرهنگ محمدرضا ایران نژاد اظهار داشت :ماموران کالنتری مکی آباد با اشرافیت اطالعاتی خود سارق را شناسایی
متر کابل برق را کشف کردند و در ادامه
و ضمن هماهنگی قضائی ،او را در منزلش دستگیر و در بازرسی از آنجا
متهم را برای تکمیل تحقیقات تحویل پلیس آگاهی دادند.
فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان بیان داشت :این سارق که فردی سابقه دار بود در مواجهه با مدارک و مستندات
پلیس به فقره سرقت کابل برق از منازل و اماکن در حال ساخت شهروندان و فروش اموال سرقتی به یک نفر مالخر
اعتراف کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان با بیان اینکه تمهیدات
الزم جهت بازگشایی مدارس در استان کرمان اندیشیده شده،
گفت :آموزشی حضوری دانش آموزان اولویت اصلی آموزش و
پرورش در سال تحصیلی آینده است.
«احمد اسکندری نسب» در نشست تخصصی شورای معاونان
آموزش و پرورش استان با محوریت پروژه مهر با بیان اینکه
سنجش سالمت جسمانی و آمادگی دانش آموزان پایه اولی در
 ۴۷پایگاه در حال انجام است ،اظهار کرد :بیش از  ۶۰درصد
نوآموزان نوبت دهی شده و روند سنجش آنها توسط پایگاه های
سیار و ثابت در حال انجام است.
وی بیان کرد :ثبت نام دانش آموزان پایه های ورودی اول
ابتدایی ،اول متوسطه و دهم به صورت الکترونیکی در حال انجام
است و نیازی به حضور سایر پایه های تحصیلی جهت ثبت نام در
مدرسه نیست و روند ثبت نام به صورت خودکار توسط مدارس
انجام می شود.
اسکندری نسب با بیان اینکه ثبت نام نوآموزان پیش دبستانی
به صورت الکترونیکی از طریق سامانه پادا به نشانی اینترنتی
 pada.medu.irاز  ۲۸تیر ماه سال جاری آغاز شده و در حال
انجام است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان با بیان اینکه بیش از
 ۹۰درصد دانش آموزان کالس اولی تاکنون در استان ثبت نام
شده اند ،افزود :بیش از  ۷۰درصد دانش آموزان پایه هفتم و بیش
از  ۵۰درصد دانش آموزان پایه دهم نیز تا کنون ثبت نام شده اند.
وی با بیان اینکه نتایج آزمون تیزهوشان مرداد ماه اعالم می
شود ،گفت :آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی نیز بعد از اخذ
مجوز از ستاد کرونا برگزار خواهد شد.
اسکندری نسب ضمن تاکید بر پیگیری ثبت سفارش کتب
درسی دانش آموزان توسط اولیا و مدارس ،افزود :بیش از ۸۲
درصد دانش آموزان استان تا کنون ثبت سفارش کتب درسی
شده اند.
وی تصریح کرد :تا کنون بیش از  ۸۵درصد کتاب های درسی
به شهرستان ها و مناطق استان جهت توزیع در شهریور ماه
ارسال شده است.
مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان گفت :مرحله اول نقل
و انتقاالت فرهنگیان در استان از  ۱۸اردیبهشت تا  ۳۱خرداد ماه
سال جاری انجام شد و از  ۲۶۲۱نفر متقاضی با انتقالی  ۶۳۲نفر
موافقت شده است.
وی در پایان با بیان اینکه تمهیدات الزم جهت بازگشایی
مدارس در استان کرمان اندیشیده شده ،گفت :آموزشی حضوری
دانش آموزان اولویت اصلی آموزش و پرورش در سال تحصیلی
آینده است.

ابری از خاک استان کرمان را درآغوش کشید

 6مرداد1400

اخبار

تمهیدات الزم جهت بازگشایی مدارس
در استان کرمان اندیشیده شده

از افراد باالی  ۵۰سال در استان کرمان
برای دریافت واکسن کرونا ،بیان کرد:
«در حال حاضر  ۶۵درصد جمعیت باالی
 ۶۰سالههای استان واکسن را دریافت
کردهاند».
وی افزود« :ظرفیت تزریق واکسن در
استان فراهم شده و ما توانایی تزریق
واکسن به میزان  ۳۰هزار دوز در طول
روز را داریم».
رشیدینژاد خاطرنشان کرد« :افراد
باالی  ۵۰سال به سایت salamat.
 gov.irمراجعه کنند و مراحل ثبتنام
خود را تکمیل نمایند تا زمان و مکان
نوبت واکسن برایشان پیامک شود».

خبر

شماره 656

900

گروه سنی  ۴۵تا  ۴۸ساله در استان
کرمان واکسن کرونا دریافت میکنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای
کرمان؛ سعید نمکی وزیر بهداشت در
نامهای به رئیسی معاون خود ضمن
قدر دانی از تالش دست اندرکاران
واکسیناسیون کرونا گفت :در مورد
گروههای هدف ،از آنجا که بخش عمده
جمعیت هدف اعالم شده واکسینه شده
اند و ثبت نام شدگان جدید نیز در دو روز
آینده تحت پوشش قرار میگیرند با توجه
به موجودی کافی اقدامات زیر انجام شود.
در استانهای سیستان و بلوچستان،
هرمزگان ،بوشهر ،خراسان جنوبی،

خوزستان و کرمان عالوه بر استمرار
واکسیناسیون گروههای اعالم شده ،کل
جمعیت  ۴۵تا  ۴۸ساله نیز ثبت نام و
طبق نوبت بندی واکسینه شوند.
در همین راستا رئیس دانشگاه
علومپزشکی کرمان اعالم کرد :زمینهی
واکسیناسیون افراد باالی  ۵۰سال در
استان کرمان فراهم شده :وی گفت:
«افراد این فرصت پیش آمده را از دست
ندهند و واکسن را دریافت کنند چراکه
همهی واکسنها درصد قابل توجهی در
برابر ویروس کرونا ایمنی و مصونیت
ایجاد میکنند».
حمیدرضا رشیدینژاد ضمن دعوت
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سخنهمشهریان:
ِ

اینجا خیابان ارشاد یا همان خیابان ام.آر.آی حکیم است.
توی این خیابان اثری از سطل آشغال یا گاری حمل زباله نیست و ملت زباله هاشون را
همینجور کنار این دیواری که عکس فرستادم رها میکنن و بعدش توسط سگ ها پخش
خیابان می شوند .اون هم خیابانی که خیلی از همشهری ها و حتی از دیگر شهرها برای
گرفتن ام.آر .آی از اینجا عبور میکنن و شاهکار مدیریت پسماند شهرداری را تماشا میکنن
و درود می فرستن .حاال اگر دوست داشتین کمتر درود بخورین زودتر گاری حمل زباله ای
برای این خیابان تدارک ببینید

الف -آدرس :استان کرمان ،شهرستان سیرجان ،شهر پاریز ،بــلوار جمهوری ،دبیرخانه شهـــرداری پاریــــز
کسب اطالعات بیشتر - 09023457026:دفتر فنی شهرداری پاریز

تلفن 034 - 42393211

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

دفتر ثبت نام85193768-88969737 :

دکتــر سعدالـه صمدی

عم
روابط ومی شهرداری اپرزی

(عضو انجمن جراحان پالستیک و زیبایـی ایران)

انجام کلیه جراحی های پالستیک شامل رینوپالستی( جراحی بینی)

جراحی پیشانی

ماموپالستی ( کوچک ،بزرگ  ،باال کشیدن و پروتز پستان )

پروتز باسن  ،فیلر ( ژل و چربی)

برداشت چربی پهلوها وایجاد فرم ساعت شنی

رفع کک و مک  ،لک صورت  ،جای زخم و اسکار سوختکی و خالکوبی با لیزر

سپتوپالستی ( جراحی انحراف بینی )

ابدومینوپالستی ( برداشتن چربیهای شکم ،تامی تاک )

پروتز چانه و گونه

تزریق ژل و چربی  ،بوتاکس  ،مزوتراپی ،پالکت درمانی (پی ار پی )

فیس لیفت ( جراحی زیبایی صورت  ،از بین بردن شلی  ،خط خنده و غبغب )

لیزر موهای زاید

بلفاروپالستی ( جراحی پلک ها )

زاویه سازی و رفع عیوب فک و چانه و شکستگی فک

براکی پالستی ( جراحی بازو  ،اصالح شلی پوست بازو )
باال بردن ابروها

اتوپالستی ( زیبایی گوش )

کلیه جراحی های ترمیمی شامل پیوند اعضا و ناهنجاریهاری مادرزادی

کرمـــان ،بلــوار جمهوری  ،بعد ار سه راه هوا نیـــروز ،برج اول  ،طبقه  ، ۷واحد ۱
تلفــن۰۹۱۳۱۴۱۰۱۲۹ - ۳۲658۳۱6 :

گرد و غبار در
کرمان تا پایان هفته
ادامه دارد

ایرنا  :رئیس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی استان کرمان گفت :پدیده گرد و غبار به صورت
متناوب تا پایان هفته جاری در بیشتر مناطق این استان ادامه دارد .حمیده حبیبیی افزود :در شرق و
جنوب کرمان شدت وزش باد نسبت به سایر مناطق این استان بیشتر است اظهار داشت :وزش باد نسبتا
ی شود.وی خاطرنشان کرد :طی
شدید در این مناطق سبب کاهش دید افقی و افزایش غلظت ریزگردها م 
روزهای آینده تغییرات دمایی زیادی در این استان محسوس نیست .و تمام افراد جامعه حتیالمقدور از
حضور غیرضروری در فضاهای باز خودداری کنند.

شهر
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توانمندیهای فرهنگی و صنعتی سیرجان در معرض نمایش قرار گرفت

خبــر

ایرنا :نمایشگاه توانمندیهای فرهنگی و صنعتی شهرستان سیرجان به مناسبت پنجم مرداد سالروز اقامه نخستین نماز جمعه در کشور پس
از پیروزی انقالب اسالمی روز دوشنبه در محل مصالی این شهر گشایش یافت .در این نمایشگاه گوشه ای از تولیدات فرهنگی ،هنری ،صنعتی
و معدنی شهرستان سیرجان به نمایش گذاشته که غنی بودن فرهنگ و صنعت و معدن را در این منطقه می رساند .امام جمعه سیرجان گفت:
برگزاری برنامه ها و کارگاه های فرهنگی و هنری افزود :این کارگاه ها با هدف آشنایی با مفاهیم نماز ،اعتالی فرهنگ نماز و بهرهگیری از ذهن
خالق هنرمندان در ترسیم زیباییهای نماز جمعه برپا شده است .حجت االسالم جعفری رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان کرمان گفت:
این نمایشگاه فضای مناسب فرهنگی و تولیدات صنعتی و معدنی شهرستان سیرجان را به تصویر می کشد که یک کار فرهنگی بسیار خوب است.

گزارشی از وضعیت نابسامان بافت قدیم خرم آباد:

صفحه 3
بر بساطی که بساطی نیست

لیال گلزاری

روزگارش خوب بود ،بی خبر از آن که روزی ورق
برمیگردد و روزگار با گذرش همه چیز را عوض
میکند .برو بیایی در کوچه بود .کوچههای باریک
و پیچ در پیچی که فقط برای عبور عابر پیاده و
دوچرخه بودند ،هنوز با صنعت ماشین بیگانه
بود .آن زمانی که فقط صدای مرغ و خروس
و گذر آب از مقابل خانهها به گوش میرسید.
تنومندی درختان سیب و به و انار که سر به
فلک کشیده بودند و زیر داربست درختهای
انگور میشد تختی گسترد و خستگی آبیاری
چند ساعته را از تن به در کرد .گونههایت قرمز
میشد ،اگر زیر درخت شاهتوت مینشستی و
چشمانت ،دیدن ماهیهای نمایان شده در قنات
را ثانیه ثانیه به زیبایی ثبت میکرد .بوی طراوت
سبزیهای معطر مدهوشت میکرد اگر قصد
تل بلندش
عبور از این قسمت را میکردی و ِ
تصویر تمام زیباییها و سرسبزیهای اطراف را
یکجا در چشمت ترسیم میکرد ...و در نهایت
پارس سگهای نگهبان و صدای پای گوسفندان
و روشن شدن فانوسها ،پایان روز را گوشزد
میکرد.
زیبایی هایی که پایان یافت

زمان همچنان میگذشت تا به این همه زیبایی
پایان دهد و ناگاه آب قنات باریک و باریکتر
شد تا رو به خشکی رفت .ماهیها مردند و صدای
ازدحام پرندهها دیگر به گوش نرسید و سکوتِ
مرگبار همه جا را فرا گرفت .بعد از پاییز دیگر
درختان رنگ سبزی را به خود ندیدند و این
باد بود که برگهای خشکیده را با خود جابجا
تل بلند تصویر زیبایی برای
میکرد .دیگر نه ِ
نمایان کردن داشت و نه سایهای مانده بود که
بتوان گرمای تبدار تابستان را از تن به در کرد.
ساکنین ترک دیار کردند و خانهها روز به روز

وقف است و تا طی شدن روال اداری ،اجازهی
تعویض لولههای آب داده نمیشود و اهالی این
قسمت با کم آبی باید دست و پنجه نرم کنند».
حتما رسیدگی خواهیم کرد

عکسها :سید محسن فروزنده

خالی و خالی تر میشدند .فقط صدای پمپ
موتور آبی میآمد که آبِ آن به روستاهای اطراف
سرازیر شده بود .خانهها یک به یک تبدیل به
مخروبه شدند ،تا به نابودی خاطرات گذشته
دامن زنند.
و حاال باغ و سبزی ،جای خود را به آشغالهای
باد آوردهای داده که روی شاخههای خشکیده
درختان آویزان ماندهاند ،فقط نگهداری دام انجام
میشود و در تمام محیط بوی کودهای حیوانی
پراکنده شده .دیگر تاب ماندن نداری چون تا
چشم کار میکند پسماند است و آهنقراضههایی
که در نوبت فروش قرار گرفتهاند .امنیت کم
شده ،ناکجا آبادیست ،بااندک ساکنین.
سمت چپ پل هوایی خرمآباد ،نام شهیدی بر
روی پالک کوچهای حک شده ،کوچهی «شهید
محمد گلزاری» .هنوز هستند خانوادههایی که
با جاری شدن آب و تقویت چاه ،زندگی در
این مکان را رها نکرده .کم کم برخی خانههای

آبا و اجدادی در حال احیا هستند و کودکان
دیروز ،پدربزرگ امروزند و خانههای پدری را آباد
کردند .تبدیل باغهای خشکیده به خانه باغ ،روح
زندگی را به این مکان برگرداندهاند
زباله دانی شده است اینجا

صدای اعتراضاندک ساکنین این محله بلند شده
و خواستار رسیدگی به این منطقه هستند .یکی از
اهالی میگوید« :این قسمت از خرم آباد ،کاربری
سفید دارد ،به همین دلیل هیچ کدام از خدمات
شهرداری را شامل نمیشود .ماشین حمل زباله
اصال به این منطقه نمیآید .کمیجلوتر که بروید
میبینید که همسایهها زبالههایشان را بیرون
از خانه به حال خود رها میکنند و تا چشم کار
میکند پالستیک و آشغال هست که گوشهی
دیوارها و روی شاخهی درختان آویزان شده،
فضوالت حیوانیشان را بیرون از خانه ریختهاند
تا کل محل بوی نامطبوع پخش شود .اینجا را
با پالستیک و آهن آالت بازیافتی تبدیل به

آگهي مناقصــه عمومـــي
شمــاره /1400/24ع

شرکت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد « عملیات احداث ساختمان نگهبانی ،سرویس بهداشتی ،

زبالهدانی کردهاند».
امنیت نداریم

زنی که دست فرزندش را گرفته تا او را به داخل
خانه ببرد میگوید« :اینجا که امنیت وجود
ندارد ،محل تردد موتور و ماشینهایی شده
که نمیدانیم میان این خرابهها چه میکنند .با
سرعت از اینجا رد میشود ،میترسیم که خطری
برای بچههای کوچه داشته باشند .البته گاهی
هم ماشین گشت پلیس از اینجا رد میشود
اما برای برقراری امنیت در این منطقه کافی
نیست».
افت فشار برق داریم

رانندهی پرایدی میایستد و پس از پرس و جو
میگوید« :بیایید و انتهای این کوچه را ببینید
برخی از مهاجرین که اینجا ساکن شدهاند،
چندین انشعاب برق غیرمجاز به خانهها بردهاند
و ما اینجا به شدت با افت برق و افت فشار
آب دست و پنجه نرم میکنیم .متاسفانه این

انشعابات غیر مجاز با کابلهایی که فاصلهی
بسیار کمیتا سطح زمین دارند کشیده شدهاند.
کابلهایی که از کنار باغهای ما رد شدهاند و
هر لحظه امکان آتشسوزی دارد .اما اینجا دور
از چشم بازرسان ادارات است و کمیجلودارشان
نیست .یعنی باید حتما یک آتشسوزی یا
برقگرفتگی رخ دهد تا ترتیب اثری داده شود».
او نیز به کوچهی دیگری اشاره میکند و
میگوید« :چراغهای روشنایی این کوچه را
نگاه کنید ،روشن هستند .االن سه سال است
که به همین صورت شبانه روز روشن ماندهاند.
انگار سرقت کابلی صورت گرفته و پس از آن
روشناییها دایمیروشن ماندهاند.
عالوه بر برق ،افت فشار آب هم اینجا به شدت
وجود دارد .تقاضای تعویض لولههای فرسودهی
آب را کردیم بعد از کلی پروسهی اداری ،و
موافقت ادارهی آب ،ادارهی اوقاف مخالفت کرده
و اجازهی نمیدهد ،گویا قسمتی از این منطقه

موضوع کابلهای برق را با مسووالن اداره برق
در میان گذاشتیم و چنین پاسخ شنیدیم:
«بازدیدهای ما دورهای هستند و ممکن است هر
دورهی بازدید دو ماه طول بکشد و شاید هم
بیشتر ،چون موارد بازدید زیاد هستند .بنابراین
باید شهروندان چنین مواردی را گزارش دهند
تا سریعتر رسیدگی شود .حتما در این مورد
بازدیدی خواهیم داشت و ترتیب اثر خواهیم
داد .اما در رابطه با روشناییهایی که به گفته ی
اهالی به طور مداوم روشن هستند باید گفت که
باز هم باید مردم گزارش دهند و به احتمال زیاد،
سرقت شبکه صورت گرفته که برای رفع ایراد
باید گزارش مردمیما را از آن رویداد آگاه سازد.
در برخی مناطق حتا شاهدیم که از یک انشعاب،
انشعابات زیادی به خانههای اطراف برده شده که
سرقت شبکه صورت گرفته و حتما موارد ذکر
شده ،مورد بازدید قرار و رفع خواهند شد».
جمع آوری زباله در دستور کار است

رضایی مدیریت پسماند شهرداری در رابطه
با جمعآوری زبالهها گفت :در تماسی که با
پیمانکار داشتیم ،وی گفت که «جمعآوری
زبالههای این قسمت در دستور کار است» اما
تاکید ما بر جمعآوریست ،اما نه تا انتهای
این کوچه و منطقهای که مهاجرنشین است
و قسمتهایی که خانههای تک وجود دارد.
عالوه بر جمعآوری زبالهها ،مخزنهایی هم
برای ریختن زباله گذاشته شده است که زبالهها
را درون آن بریزند .اما متاسفانه چون برخی
قسمتها مهاجرنشین است عادتشان شده که
زبالهها را جمع و بازیافتیها را روی هم تلنبار
کنند .باید مردم همت کنند و با چنین مواردی
برخورد کنند».

آگهي مناقصه عمومي تجدید شده
شمـــاره /1400/10ع

شرکت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد پروژه «ساخت و نصب دیوار بتنی پیش ساخته حصار سایت »

پاركینگ و محوطه سازی سایت دهکده گردشگری» خود را واقع در شهر سیرجان کیلومتر  30جاده شیراز از طريق

خود را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پیمانکار واجد شرايط و دارای گواهینامه صالحیت پیمانکاری با رتبه حداقل 5

برگزاري مناقصه عمومي به پیمانکار واجد شرايط و دارای گواهینامه صالحیت پیمانکاری با رتبه حداقل  5در رشته ابنیه

در رشته ابنیه از سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور واگذار نمايد .لذا متقاضیان ميتوانند جهت اخذ اسناد مناقصه

از سازمان مديريت و برنامه ريزی واگذار نمايد .لذا متقاضیان ميتوانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الکترونیکي

به آدرس الکترونیکي  WWW.GEG.IRمراجعه و اسناد مذکور را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمین کنندگان

 WWW.GEG.IRمراجعه و اسناد مذکور را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمین کنندگان از بخش مناقصه و
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تست گيري
بيسابقه گلگهر
در تيم هاي پايه

باشگاه فرهنگي ورزشي گل گهر در اقدامي بي سابقه استارت تست گيري از عالقمندان به فوتبال در
رده هاي سني اميد ،جوانان ،نوجوانان و رده هاي سني زير ١٧سال تا ٨سال انجام داد .د ر اين تست
گيري حدود٢٧٠٠نفر از سراسر ايران شركت كردند كه سهم سيرجاني ها ٩٠٠نفر بود .گفتني است
تست گيري تيم هاي پايه گل گهر به منظور كشف استعدادهاي فوتبال ابتدا در شهرستان و استان
و در نهايت در كشور است  .الزم به ذكر است كه اين تست ها زير نظر عباس چمنيان نربي نام آشنا
فوتبال ايران انجام مي شود.

بلیت آسیا رزرو شد

ورزش

شماره 656

خبــر

تیتر ورزشی :گل گهر با پیروزی دو بر یک برابر میزبان خود نفت مسجدسلیمان بلیت رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا را برای خود رزرو کرد.
به گزارش تیتر ورزشی ،هفته بیست و نهم لیگ برتر در حالی برگزار شد که گل گهر ،تراکتور و فوالد برای کسب سهمیه در کورس بودند .تراکتور
در آزادی به پرسپولیس باخت تا گل گهر با پیروزی بر نفت به رده چهارم جدول صعود کند .جایی که اگر موفق به حفظ آن در هفته آخر شود
شانس زیادی برای کسب سهمیه آسیایی خواهد داشت .گل گهر اگر بازی آخر خود برابر نساجی را پیروز شود و تیمی به جز فوالد خوزستان
قهرمان جام حذفی شود ،سهمیه آسیایی را برای اولین بار در تاریخ این باشگاه کسب خواهد کرد.
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صفحه 4
گزارشی از وضعیت تعطیلی یا نیمه تعطیلی باشگاههای ورزشی

رضا فتح آبادی

با آغاز خیز پنجم شیوع ویروس کرونا و تعطیلی
باشگاههای ورزشی ،نبود درآمد از یک طرف و اجارهای
بودن این مکانهای ورزشی و همچنین سررسید
تسهیالت بانکی و سایر هزینهها از سوی دیگر باعث
شده است تا فشار مضاعفی به باشگاهداران و حتی
مربیان وارد شود .در این روزها درآمد باشگاهداران
به صفر رسیده است ،بطوری که حتی در پرداخت
بدهیهای ناشی از دریافت تسهیالت کرونایی خود،
عاجز و درمانده هستند و اگر تعطیلی باشگاهها تداوم
یابد در این صورت بدهیها سیر صعودی به خود گرفته
و در نهایت دچار ورشکستگی خواهند شد.

تازیانـه کرونـا بر ورزش

و متضرر شدن این مکان به خاطر وضعیت معیشتی
باشگاهدارن گفت :همه ما میدانیم شرایط بسیار دشوار
شده است اما چارهای نیست چرا که ما باید برای ریشه
کن شدن این ویروس تمام تالشمان را بکنیم که
متاسفانه مردم ما در واقعیت بیشر از ورزشکاران باعث
انتقال این ویروس هستند!
میهمانیهای دسته جمعی ،تجمعات گروهی و
متاسفانه عدم رعایت پروتکل ها بهداشتی توسط
تاالرهایی که با مجوز  30درصد مجور شروع به کار
دارند اما متاسفانه با حداکثر ظرفیت کارشان را ادامه
میدهند.
دکتر موقری در مورد حمایت دولت از باشگاه داران
متضرر شده گفت :این امر به اداره ورزش مربوط
میشود و وزارت بهداشت خودش در این شرایط
بحرانی نیاز به کمک بیشتر می باشد و باید دست
در دست هم بدهید تا هرچه زودتر از شر این ویروس
رها بشویم.

هجوم مردم به بوستان ها و پیست های پیاده روی

از همین روی با تعطیل شدن باشگاههای ورزشی
سرپوشیده و نگرانی مردم از ابتال به بیماری کرونا به
پیاده روی در فضای آزاد و پارکها روی آوردند .در
سیرجان عالوه بر پارکها دو مکان برای پیاده روی
تعبیه شده است یکی پیست پیاده روی بلوار چمران و
دومی بلوار قائم .عصرها و شبها هجوم به این دو مکان
زیاد است که طبق گقته پزشکان و متخصین شیوع
این بیماری در فضای باز با رعایت پروتکلها امکان
پذیر است اگر چه با قرمز شدن وضعیت شهرها چراغ
های روشنایی پارکها خاموش می شود اما شهروندان
همچنان این مکانها را ترک نکرده و به فعالیت ورزشی
خود ادامه می دهند که این خود جای نگرانیست اما
الزم است پروتکلها رو رعایت کنند.
با تعطیلی باشگاهها مشکل حل نمیشود

اما در واقع آیا با تعطیلی باشگاه های ورزشی مشکل
ویروس کرونا در سیرجان و کل کشور حل می شود؟
این سوالی است که مسولین امر باید پاسخگو باشند.
آیا باشگاه داران باید تاوان آنهایی که دستورالعمل های
ستاد مدیریت مقابله با کرونا را رعایت نکرده و مسافرت
و دورهمی و مراسمات عروسی و عزاداری را که با
حضور انبوه مردم در تاالرها راه انداختند را بدهند؟
در سیرجان که یکی از پر طرفدارترین شهرهای کشور

قانون باید برای همه اجرا شود

عکس :سید محسن فروزنده

در ورزش بدنسازی است این معضل دامن بسیاری
از باشگاهداران را گرفته است و بسیاری به تعطیلی
باشگاهها معترض هستند.
باشگاههای بدنسازی و پرورش اندام سیرجان با شیوع
ویروس کرونا از جهات مختلف آسیب دیدهاند که جز
با کمک و حمایت متولیان امر ،این آسیبها برطرف
و جبران نخواهد شد .مدیران این مکانهای ورزشی
معتقدند که به جرات میتوان گفت سالمترین فضا در
این برهه از زمان باشگاههای بدنسازی و پرورش اندام
هستند .به گفته آنها ورزشکاران فعال در این رشته
ورزشی کمتر به بیماری کرونا مبتال شدهاند که این
نشان میدهد ورزش سیستم ایمنی بدن را در مقابل
بیماریهایی چون این ویروس منحوس و مهلک ،ارتقا
میبخشد که به نظر بهتر است در این شرایط حاکم از
فعالیت ورزشی ها حمایت و پشتیبانی شود.
برخی باشگاهها تهویه مناسب ندارند

البته ناگفته نماند فضای برخی باشگاههای ورزشی در

سیرجان برای
بیماری کرونا طراحی نشدهاند و از لحاظ تهویه فقط
برای شرایط غیرکرونایی مناسبند و این میطلبد
مدیران باشگاهها مکانهای ورزشی خود را به تهویه
بهتر تجهیز کنند.
در همین خصوص با دکتر موقری رییس ستاد کرونا
در سیرجان گفتگو کردیم .وی اینگونه عنوان کرد:
طبق دستور ستاد کرونا تمامی فعالیتهای ورزشی در
مکانهای سربسته باید تعطیل باشند تا مانع از شیوع
این بیماری شویم.
دکتر موقری ادامه داد :تنها دلیل این است که ستاد
کرونا می خواهد از تجمعها جلوگیری کنند و چون در
فضای بسته به دلیل نبود تهویه مناسب انتقال ویروس
بیشتر امکان پذیر است این مکانها همیشه همانند
تاالرهای پذیرایی و دیگر مکانهایی که تجمع در آنها
زیاد است در اولویت تعطیلی هستند.
دکتر موقری در مورد تعطیلی باشگاههای بدنسازی

تعدادی از باشگاهداران در تماس با دفتر نشریه،
اظهار داشتند که برخی باشگاههای ورزشی همچنان
در وضعیت کنونی که طبق اعالم ستاد کرونا قرمز
هست همچنان فعالیت ورزشی دارند که این خود
نظارت رییس اداره ورزش و جوانان و ستاد کرونا
و دیگر مسوولین ذیربط را میطلبد .مدیران این
باشگاهها میگویند اگر قانون تعطیلی است باید برای
تمامی باشگاهها اجرا شود نه اینکه برخی باشگاهها که
مدیرانشان افراد ذینفوذ هستند باشگاههایشان باز و
بقیه تعطیل هستند .در همین خصوص با دکتر ناصر
گل محمدی نیز گفتگویی داشتیم تا وی از وضعیت
تعطیلی باشگاه های ورزشی به ما بگوید:
رییس اداره ورزش وجوانان شهرستان سیرجان گفت:
در این مدت ما بیشترین چالش را داشتیم چرا که ما با
قشر جوان و ورزشکاری سر و کار داشتیم که میبایست
مانع از ورزش کردن آنها بشویم.
ناصر گل محمدی ادامه داد :ما طبق نامه رسمی ستاد
کرونا و طبق ابالغیه همین ستاد باشگاهها و رشته های
ورزشی را در درجههای مختلف اولویت بندی کردیم و

طبق ابالغیه ستاد کرونا و هماهنگی با فرمانداری
شهرستان به باشگاهها جهت تعطیلی و یا بازگشایی
دوباره اطالع رسانی میکردیم.
وی در ادامه افزود :برای ما هیچ فرقی نمیکند که
کدام باشگاه متعلق به چه کسی و یا زیر نظر چه نهادی
است ،ما فقط طبق دستور مقامات باالتر تصمیم می
گیریم و نظارت را انجام می دهیم.
رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان در مورد اینکه
این اداره و یا وزارت خانه چه تدبیری برای نجات
موسس های باشگاه های خصوصی داشته است،
گفت :تا کنون به حدود  60باشگاه ورزشی وامهایی
جهت جبران خسارت پرداخت شده است و تا کنون
هم هرکس نام نویسی جهت دریافت وام داشته است
بررسی و پرداخت شده است.
دکتر گل محمدی در خصوص اینکه چرا بعضی باشگاه
به طور سلیقهای باز هستند و عده دیگری بسته
هستند گفت :برای اداره ورزش و جوانان شهرستان
فرق نمیکند که کدام باشگاه باز یا بسته باشد! اما
طبق آماری که ما داریم اولویت تعطیلی مربوط به
باشگاههای پر جمعیت میشود البته این بدان معنی
نیست که مابقی باشگاهها مجوز کار دارند بلکه فقط به
دلیل تعدد باشگاهها ابتدا به باشگاههای اسم و رسمدار
بیشتر توجه می شود.
وی افزود :این کم لطفی بعضی دوستان است که ما را
متهم میکنند که از ما در تعطیلی باشگاهها سلیقهای
عمل میکنیم.
دکتر گل محمدی ادامه داد :باشگاه های بدنسازی
در وضیت نارنجی هم باید تعطیل باشند چه برسد به
وضعیت قرمز! اما ما خودمان هم شرایط و مشکالت این
دوستان را درک میکنیم ،و به جرات میگویم که همه
را به یک چشم نگاه کردهایم و خواهیم کرد.
رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان درآخر افزود:
اماکن ورزشی روباز هیچ ممنوعیت آنچنانی جهت عدم
فعالیت ورزشی ندارند اما با هم ما تمامی اخطارها
جهت رعایت پروتکلهای بهداشتی دادهایم و امیدواریم
با رعایت تمامی موارد بهداشتی هرچه سریع تر این
بیماری ریشه کن شود.

هفتهنامه سیاسی ،اجتماعی
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ویترینآخر

گوناگون
ایسنا :محمدباقر قالیباف در نشست مجمع نمایندگان استان خوزستان که
روز سه شنبه  ۵مردادماه برای پیگیری مسائل این استان تشکیل شد ،با تاکید
بر این که مقابل هرکس که در رفع مشکالت مردم کارشکنی کند می ایستم،
گفت :با مقایسه شرایط استان در زمان جنگ و شرایط کنونی نسبت به کم
کاری ها و سوء مدیریت هایی که در خوزستان انجام شده است به عنوان یک
انقالبی هیچ پاسخی برای مردم استان ندارم.

بهارنیوز :اینترنت به دغدغه اصلی نمایندگان مجلس یازدهم
و برخی مسئوالن تبدیل شده است .در حالی که کشور با
مشکالت عدیدهای در حوزههای اقتصادی و اجتماعی مواجه
است ،برخی نمایندگان مجلس شورای اسالمی به همراه عده
دیگری از اعضای مجلس خبرگان دغدغه اینترنت دارند و طرحها
و رویکردهای مدنظر خود و نه در راستای تامین منافع مردم
را پیش گرفتهاند که این موضوع به بحرانی برای افکار عمومی
تبدیل شده است.
مجلس طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی یا
به عبارت دقیقتر فیلترینگ و محدودسازی را پیگیری میکند.
طرحی که انتشار جزئیات آن به شدت افکار عمومی را آشفته
کرده است .احمد خاتمی عضو مجلس خبرگان نیز از ابراهیم
رئیسی رئیس جمهور منتخب خواسته که به محض تشکیل
دولت ،اینترنت ملی را راهاندازی و رابطه اینترنتی با آمریکا را
قطع کنید چرا که جوانان را با شهوت آشنا میکنند.
مسدود شدن سرویسهای گوگل و اینستاگرام ،مسدود شدن
هرگونه خدمات اینترنتی خارجی ،از دسترس خارج شدن
اپلیکیشنهای خارجی ،تعطیلی کسب و کارهای خانگی و
تجاری فعال در اینترنت از جمله نتایج اجرای طرح محدودسازی
اینترنت مورد نظر مجلس یازدهم است که صدای مردم را
درآورده است.
احمد زیدآبادی در این باره نوشت« :بارها گفته شده است
که ستیز و مقابله با تکنولوژی بیثمر است و در حکم نبرد با
آسیاب بادی است! جهان به زودی شاهد توسعۀ اینترنت
ماهوارهای خواهد بود ،پدیدهای که نه کنترلپذیر و نه قابل
محدودسازی است .بنابراین ،تجربۀ تلخ و زیانبار مقابله با نوار
کاست ،دستگاه ویدئو ،دیش ماهواره...و سرانجام تن دادن به همۀ
آنها پس از تحمیل هزینههای سنگین روانی و فرهنگی به جامعه
و برانگیختن خشم عموم را در مورد اینترنت تکرار کردن ،نشانی
جز تداوم لجبازی به قصد تخریب اعصاب ملت ندارد!»
سعید شریعتی میگوید :ما انتظار داریم حاکمیت به سمت
حکمفرمایی دانش برده شود .اینکه دسترسی آزاد به شبکه
اطالعات را به روی مردم ببندند و موانع ایجاد کنند نتایج مثبتی
به همراه نخواهد داشت .عضو شورای نگهبان قانون اساسی که
باید حافظ حقوق اساسی مردم باشد ،ملت را جامعه نادان و
شهوت زده و جاهل فرض میکند که قدرت تشخیص خوب
از بد را ندارند و اگر دسترسی آزاد به اینترنت داشته باشند به
یروند؛ این نشان میدهد یا مردم ایران را
سراغ بدترین مسائل م 
نمیشناسند یا بیان منویاتشان را تا این سطح تنزل میدهند.

صفحه 8
پیرامون

آزادسازی نرخ بلیت هواپیما منتفی است

ایلنا :محمدرضا رضایی کوچی رییس کمیسیون عم ران مجلس درباره افزایش
قیمت بلیت هواپیما و ادعای شرکتهای هواپیمایی مبنی بر تنظیم قیمتها
ب راساس قانون آزادسازی بلیت هواپیما ،با تاکید بر اینکه قانون آزادسازی بلیت
هواپیما لغو شده و نباید در نرخگذاری به آن استناد کرد ،گفت :قانون آزادسازی در
ب رنامه ششم نیامده و ایرالینها شروط ازادسازی را رعایت نکردند .لغو قانون فردا در
جلسه وزیر به مدی ران ایرالینها اعالم م یشود.

اعالم گروههای سنی جدید واکسیناسیون در کشور

وزیر بهداشت در نامهای خطاب به روسای دانشگاههای علوم پزشکی لیست
جدید گروههای سنی واکسیناسون کرونا را اعالم کرد- ۱ .در استانهای سیستان
و بلوچستان ،هرمزگان ،بوشه ر ،خ راسان جنوب ،خوزستان و کرمان عالوه بر استم رار
واکسیناسیون گروههای اعالم شده قبلی جمعیت  ۴۸تا  ۴۵ساله ثبت نام و طبق
نوبتدهی واکسینه شوند - ۲ .در بقیه استانها بجز ته ران جمعیت  ۵۸-۵۵ساله
ثبت نام و طبق نوبتدهی تحت پوشش واکسیناسیون ق رار گی رند و کماکان
واکسیناسیون باقیمانده گروههای سنی باالتر تداوم یابد.

آغاز واکسیناسیون با واکسن پاستور از این هفته
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تسنیم :رئیس انستیتو پاستور ایران گفت :حدود  ۱۲۰هزار دوز واکسن به وزارت
بهداشت تحویل شده است که از این هفته وارد واکسیناسیون عمومی میشود .علیرضا
بیگلری در پاسخ به سؤال خبرنگار تسنیم مبنی بر زمان اضافه شدن واکسن پاستور به
هزار دوز واکسن پاستوکووک به وزارت
سبد واکسیناسیون کشور ،گفت :حدود
بهداشت تحویل شده که از این هفته در واکسیناسیون عمومی کشور استفاده میشود.
در کوبا نیز طی هفته آتی تولید انبوه به صورت صنعتی آغاز میشود.

آغاز واکسیناسیون خب رنگاران و معلمان همزمان با عید غدیر

2

3

4

5

اقتصادآنالین :سعید نمکی وزیر بهداشت در نامه ای به علیرضا رییسی  -معاون
بهداشت وزارت بهداشت گروه های جدید هدف واکسیناسیون علیه کرونا همزمان با
عید سعید غدیر را اعالم کرد 1- :رانندگان حمل و نقل عمومی شهری ،ریلی ،جادهای،
دریایی و هوائی -زندانیان سراسر کشور  -معلمین  -خبرنگاران  -بیماران دیابتی
که در سامانه مربوطه ثبت شدهاند و همچنین باقیمانده بیماران صعبالعالج و بیماران
خاص و نادر .اساتید محترم حوزه و دانشگاه نیز از اوائل هفته آغاز گردد.

عکس :سید محسن فروزنده

قالیباف :پاسخی ب رای کم کاریها در خوزستان نداریم

دغدغه اصلی مجلس اینترنت است
نه مشكالت مردم

ایستگاه راه آهن با نماد کِشتی!

هشدار! امرو ِز خوزستان ،فردای مازندران نشود

عصر ایران؛ محمد باقر محسنی
ساروی -در کشورهای توسعه یافته
توساز
ماهها پیش از آغاز عملیات ساخ 
یک پروژه عمرانی و بهتعبیر ما
«کلنگزنی» ،طرح مطالعاتی در این
خصوص تهیه میشود؛ طرحی که
افرادی خارج از دستگاه و وزارتخانه
سفارشدهنده یا مدافع اجرا تهیه
میکنند و معموالً اندیشکدههای
تخصصی خارج از بدنه دولت که به آن
فاعلیت
« »thinkthankمیگویند و با
ّ
کارشناسان و متخصصان آن حوزه
و مشارکت کارشناسان امور اقلیمی
و مردمشناسی انجام آن را بر عهده
میگیرند و پس از تکمیل ،به دستگاه
اجرایی ارایه میکنند و اجرا شدن یا
ِ
تمامت پروژه به نتیجۀ همین کار
نشدن
پژوهشی منوط و مشروط است.
وقتی روال به این شکل انجام
میشود ،همۀ هزینهها ،فایدهها و
چالشهای احتمالی اجرای پروژه را تا
یکی دو دهۀ بعد هم زیر ذرهبین میبرند
و برای همۀ این ابهامات ،راهحل و پاسخ
روشن و قطعی «،»cut and clear
تعیین میشود و در نهایت نتیجۀ طرح
مطالعاتی -که همه امور بهویژه مسایل
اقلیمی ،فرهنگ بومی ،تبعات اجتماعی و
صالح کلی در آن سنجیده و لحاظ شده-
به وزارتخانه یا دستگاه سفارشدهنده
و مجری ارایه میشود .اندیشکدۀ مورد
نظر هم درخصوص نتیجۀ تحقیقات خود
مسؤول است و باید دراین باره پاسخگو
باشد.

اما در کشور ما و طی دو سه دهۀ
اخیر ،امری به عنوان «مطالعه و پژوهش
مستقل از دستگاه مجری طرح» بهطور
کامل حذف شد و در برخی موارد ،کار را
کارشناسان واحد تحقیق و پژوهش همان
وزارتخانه یا دستگاه و نهاد انجام دادهاند
و ناگفته پیداست که در ایران ،کمتر
کارشناسی نظری خالف نظر مدیران
ارشد دستگاه متبوع خود ارایه میدهد و
حتی برخی متخصصان ،به مدیران ارشد
خود وفادارترند تا به علم و پژوهش  -در
ماجرای کرونا بارها شاهد این رویکرد
در برخی مدیران حوزه درمان بودیم و
هستیم  -و در برخی موارد نیز جای آن
را مفهومی عجیب و غریب به نام «طرح
توجیهی» گرفت.
طرح توجیهی همانگونه که از نام
آن پیداست بر منافع و دستاوردهای
زودهنگام و مثبت اجرای طرح تأکید
دارد و با نگاهی «تکساحتی» میکوشد
در چند صفحه ،امتیازات پروژه  -تنها
امتیازات  -را کشف کند ،به زیر ذرهبین
ببرد و بزرگنمایی کند بهگونهای که
مدیران ارشد دستگاه را بهعنوان کارفرما
و نیز شرکتهای پیمانکار را خوش آید!
در طرح توجیهی هرگز پیامدها و
عوارض خطرناک «اقلیمی» ،تبعات
و تنشهای اجتماعی ،جابهجایی و
کوچ قهری و تخریب احتمالی فرهنگ
بومی پروژهها و مگاپروژههای عمرانی را
برنمیرسند و حتی آشکارا ،به کنار می
گذارند و به همین دلیل مدیران برای
کلنگ به دست شدن یا روبان بُریدن،

میشتابند و این همان« ،مدرنیزاسیون یا
مخرب» است.
نوسازی ّ
قصۀ امروز خوزستانُ ،دم خروسی
است که بیرون زده تا هم مدیران و هم
مردم را از این «خرابی عمیق در پوشش
عمارت» آگاه سازد و همه -اعم از مدیران
و کارشناسان -به خود بیایند و اعتراف
کنند «این راه که میرویم به ناکجاآباد
است».
با این حال ،شوربختانه هماکنون در
چندین استان دیگر هم شاهد اجرای
ایندست «مگاپروژهها» هستیم و بهعنوان
نمونه به دو طرح بزرگ  -که هیچ مطالعه
و پژوهشی دربارۀ انها صورت نپذیرفته (
طرح مطالعاتی نه طرح توجیهی) و در دو
استان سمنان و مازندران در حال اجرا
است ،اشاره میشود:
نخست طرح سد فینسک بر روی
«اسبهرود» در سمنان با این هدف که آب
این رود را به شهرکها و مناطق صنعتی
سمنان انتقال دهد درحالی که این رود،
سرشاخه رود تجن در مازندران است که
شالیزارهای چند شهر را مشروب میکند
و بیم آن می رود با احداث سد «فینسک»
فردا روزی بخشهایی از شرق و مرکز
مازندران به امروز خوزستان دچار شوند
و نه آبی به شالیزارهاشان برسد و نه آب
شرب داشته باشند .ما به معاونت محیط
زیست امیدی نداریم اما آیا چراغ عقالنیت
و خرد در مدیریت کشور کام ً
ال به زوال
رفته و خاموش شده است؟ آیا نباید در
کنار هشدار کارشناسان ،صدای اعتراض
مدیران و نمایندگان را هم بشنویم؟

آگهـــی مناقصه عمومی

روزهای زیادی از رفتنت میگذرد ،درست سه سال...

شماره /1400/004م.ع

امروز سه سال است که دیگر صدای گرمت را نشنیده ایم ،و روی ماهت را ندیده ایم،

از آن روز شادی هیچ کداممان واقعی نبوده است.
هنوز خیالت با ماست،و خاطراتت سهم تلخ روزهای شیرینمان شده است ...
به مناسبت سومیـن سالگـرد درگذشت پدری مهربان و همسری فداکار؛
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زنده یاد حاج سید مر ی روزنده

شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه در نظر دارد؛

« جهت انجام سرویس ایـاب و ذهـــاب پرسنــل خود از سطح شهر سیرجان تا

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (  45کیلومتری جاده سیرجان-شیراز ) و بالعکس

به وسیله تعداد  15دستگـاه اتوبـوس( اسکانیا مارال یا ولوو  ) B9مدل  90به باال »
را از طریق برگزاری مناقصه عمومی در سطح شهر سیرجان به شرکت (شخص حقوقی ) واجد شرایط

عصر پنج شنبه 7مرداد ماه مصادف با عید غدیرخم بر سر تربت پاکش

واگذار نماید .لذا کلیه متقاضیان واجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس

با قرائت فاتحه ای یاد و خاطره اش را زنده نگه می داریم

الکترونیکی www.parizpishro.irمراجعه و اسناد مذکور را از قسمت مناقصه و مزایده دانلود

خانواده آن مرحوم

نمایند .مهلت تحویل پاکات روز سه شنبه مورخ  1400/05/12در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در
سیرجان ،محله کوی فرهنگیان ،بلوار پیروزی ،طبقه همکف ،پالک  ،36کدپستی،7816947838
شماره تلفن034-42273204می باشد.
شرایط شرکت در مزایده :
-1میزان تضمین شرکت در مناقصه  1.500.000.000 :ریال(یک میلیارد و پانصد میلیون ریال )
در قالب چک تضمینی بانکی /ضمانت نامه بانکی معتبر /واریز وجه نقد به شماره حساب
 10/3309211/2بانک رسالت به نام شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه.
-2این شرکت در قبول یا رد کلیه یا هر یک از پیشنهادات به تنهایی بدون احتیاج به ذکر
دلیل مختار می باشد.
-3مدت اعتبار قیمت پیشنهادی دو ماه از تاریخ گشایش پاکت ها می باشد.
-4هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
-5متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و بازدید در روز شنبه مورخ 1400/05/09
با شماره  ( 09132799195آقای قربانلو ) تماس حاصل نمایند.
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