هفتهنامه
خبــری ،تحلیلــی ،فرهنگــی
اجتماعــی ،ادبــی ،ورزشــی

نقد فرهنگ رانندگی سیرجانیها و پیشنهادهایی برای راهنمایی و رانندگی؛

رانندگی زورم زیادی!
ِ

سال شانزدهم
چهارشنبه  6بهمن 1400
 6صفحه
شماره 680
 2000تومان

رانندگانی که ترجیح دادهاند وسط خیابان و درست روبروی مرکز خرید توقف کنند به جز ایجاد ترافیک موجب ترویج یک فرهنگ بد رانندگی نیز میشوند
رییس پلیس راهور« :عملیات عمرانی در هر معبری دو شرط دارد اول اینکه قبلش هماهنگی شود تا مسیر جایگزین مشخص شود
و شرط دوم اینکه ایمن سازی انجام بشود و عالیم هشدار دهنده الزم تعبیه شود».

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

صفحه4
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اینستاگرام سخن تازه

گـزی بـیگـزی!

زنگ خطر کرونا
به صدا درآمد
صفحه2

نصیحت های دادستان
مرا سر به راه کرد
صفحه5

توسعه ،سیاست راهبردی
گهرزمین
صفحه2
عکس :سید محسن فروزنده

گلگهر
در جمع شرکتهای برتر ایران
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صفحه2
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آگهی فراخوان شماره /1400/15ف (نوبت دوم)

کرمان تبریک و تهنیت عرض نموده ،از درگاه ایزد منان مزید توفیقات برای خدمتی سرشار از شور

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد جهت برنامه ريزي استفاده از ظرفيت هاي معدني و استفاده بهينه و حداكثري
از مواد خام معدني داخل كشور  ،اقدام به شناسايي كليه معادن سنگ آهن در حال استخراج و تامين كنندگان سنگ آهن حقيقي و حقوقي
مورد تائيد  ،جهت تامين بخشي از مواد اوليه مورد نياز كارخانجات خود نمايد.لذا از كليه واجدين شرايط كه توانمندي تامين ماهيانه
حداقل ( 5000پنج هزار) تن سنگ آهن مگنتيتي را داشته باشند جهت شركت در فراخوان و ارسال مدارك دعوت به عمل مي آيد.
مدارک مورد نیاز اشخاص حقوقی:
-1اساسنامه و اظهار نامه ثبتی شرکت (مرتبط با موضوع فراخوان)-2آگهی تاسیس شرکت در روزنامه رسمی با آگهی آخرین تغییرات
شرکت حاوی معرفی صاحبان امضاهای مجاز -3تصویر برابر با اصل پروانه بهره برداری از معدن و اعالم موقعیت معدن و یا دپوی سنگ
آهن -4سوابق کاری مشابه با ارائه تناژ  ،حجم و میزان فعالیت -5مدارک دال بر توان تامین سالیانه شرکت (معدن) -6مشخصات فنی
محصوالت تولیدی و هر گونه مدارک مرتبط با موضوع فراخوان
مدارک مورد نیاز اشخاص حقیقی:
-1تصویر برابر با اصل پروانه بهره برداری از معدن و اعالم موقعیت معدن و یا دپوی سنگ آهن-2تصویر برابر با اصل شناسنامه و
کارت ملی و سایر مدارک مرتبط با دارنده ی پروانه بهره برداری معدن-3مشخصات فنی محصوالت تولیدی و هر گونه مدارک مرتبط با
موضوع فراخوان-4سوابق کاری مشابه با ارائه تناژ-5مدارک دال بر گواهی تامین سالیانه دارنده پروانه بهره برداری
شرکت کنندگان در فراخوان الزم است مدارک فوق را در پاکت دربسته مهر و موم شده قرارداده (روی پاکت نام شرکت یا شخص
حقیقی  ،شماره و موضوع فراخوان قید شود) و حداکثر تا روز یکشنبه مورخ  1400/11/17به نشانی دفتر مرکزی شرکت معدنی
و صنعتی گل گهر واقع در خیابان دکتر فاطمی  ،روبروی هتل الله  ،ساختمان نگین  ،پالک  ، 273دبیرخانه مرکزی ،یا به نشانی دفتر
کمیسیون معامالت شرکت معدنی و صنعتی گل گهر واقع در کیلومتر  50جاده شیراز ارسال نمایند.جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره
تلفن های 03441424166و  03441424062تماس حاصل فرمائید .کمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر

تجدید مناقصه شهرداری سیرجان ( نوبت دوم )

تجدید مناقصه شهرداری سیرجان ( نوبت دوم )

تأمین سنگ آهن مگنتیتی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

نوید مسرت بخش انتصاب شایسته ی جنابعالی را به عنوان مدیر کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان
و نشاط و مملو از توکل الهی در جهت رشد و شکوفایی ایران اسالمی را برای شما مسئلت داریم.

دمریعامل و اعضای هیات دمریه هلدینگ گهر عمران

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای
تهیه مصالح و  اجرای روکش جداول رفوژ بلوار عباسپور سال 1400

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (شرح مختصر :تهیه مصالح و اجرای
روکش جداول رفوژ بلوار عباسپور سال  )1400به شماره  2000005674000102را از طریق

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

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

انجام خواهد شد و الزم است

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

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه :تاریخ  1400/10/29می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :از تاریخ انتشار مناقصه در سایت تا ساعت  18:00روز پنج شنبـــه
تاریخ 1400/11/07

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز یک شنبه تاریخ 1400/11/17

زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  15:00روز دوشنبه تاریخ 1400/11/18

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

دفتر ثبت نام85193768-88969737 :

دمرییت ارتباطات شهرداری سیرجان

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای  تهیه مصالح و تکمیل دیوار
(نما) و اتاقک نگهبانی مجتمع سازمانی و ترمیم دیوارهای سطح شهر
شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (شرح مختصر :تهیه مصالح و
تکمیل دیوار(نما) و اتاقک نگهبانی مجتمع سازمانی و ترمیم دیوارهای سطح شهر) به شماره

 2000005674000101را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

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

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

انجام خواهد شد و الزم است

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

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه :تاریخ  1400/10/29می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :از تاریخ انتشار مناقصه در سایت تا ساعت  18:00روز پنج شنبـــه
تاریخ 1400/11/07

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز یک شنبه تاریخ 1400/11/17

زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  14:40روز دوشنبه تاریخ 1400/11/18

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

دفتر ثبت نام85193768-88969737 :

دمرییت ارتباطات شهرداری سیرجان

انعکاس

سخن همشهریان؛
ِ
سالم مسوولین محترم شهرداری اگر منزل خودتون تو این کوچه بود حاضر بودید از اینجا رد بشید! اینجا
یکی از کوچه های منتهی به بلوار قائم هست کوچه روبروی پارکینگ اتوبوس رانی  .از ابتدا خاکی بود دو هفته
پیش اومدند لوله فاضالب انداختند و خاک های کوچه رو زیر و رو کردند و رفتند هر کسی در خونه خودشو
با بیل صاف کرد .دو ساله داریم نامه نگاری می کنیم برای آسفالت کوچه مان اما نامه مان همچنان تو کشو
میز مدیریت عمران سابق شهرداری موند و گفتند نوبتتان نشده در روزهای عادی که خاک امانمون بریده و در
روزهای بارونی باتالقی بیش نیست حاال که شهردار جدید شهرمون واقعا کارهای عمرانی رو با جدیت پیگیری
می کنه همینجا می خوام از طرف اهالی کوچه خواهش کنم سری با اینجا بزنند و فکری به حالمون کنند.

خبر
افزایش  ۱۰درصدی بیماران کرونایی در استان کرمان

زنگ خطر به صدا درآمد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان با اشاره به افزایش
موارد مراجعه بیماران کرونایی به مراکز درمانی کرمان
گفت :زنگ خطر شیوع امیکرون در کرمان به صدا در
آمده است.
حمیدرضا رشیدی نژاد در جلسه ستاد مدیریت
کرونا در استان کرمان با اشاره به افزایش روند
مراجعه بیماران سرپایی با عالئم بیماری کرونا در
بیمارستانهای شهرستانهای مختلف استان کرمان
گفت :از مردم میخواهیم از دورهمی و تجمعهای غیر
ضروری جدا خودداری کنند و رعایت پروتکلها در
همه سطوح جدی گرفته شود.
وی با انتقاد از کاهش استفاده از ماسک و عادی
انگاری که در سطوح مختلف دیده میشود گفت :باید
از همین امروز تدابیر پیشگیری را رعایت کنیم اما
میبینیم که در برخی از مکانها و تصمیم گیری ها
کرونا جدی گرفته نمیشود.
رشیدی نژاد ادامه داد :شاهد افزایش  ۱۰درصدی
بیماران سرپایی و افزایش  ۴۰تا  ۵۰درصدی افزایش
نتایج مثبت کرونا در استان هستیم که این امر طی
هفته آینده کادر درمان را فشار زیادی در بخشهای
ویژه بیمارستانها مواجه میکند.
وی گفت :تعداد بیماران هم با افزایش قابل توجه به
 ۲۶۰نفر رسیده که  ۱۵نفر زیر دستگاه ونتیالتور قرار
دارند.
رشیدی نژاد بیان کرد :متأسفانه روند واکسیناسیون
برای دوز سوم انگونه که باید مورد استقبال مردم قرار
نگرفته و این امر بسیار نگران کننده است.
وی گفت :واکسن به اندازه کافی در استان وجود دارد
و واکسن آسترازنکا نیز در مراکز تزریق واکسن وجود
دارد
وی عنوان کرد :در مناطق سیل زده نیز تزریق واکسن
در حال انجام است و تیمهای سیار به روستاهای
مختلف مراجعه و دوز سوم را تزریق میکنند.
وی گفت :اگر بخواهیم از موج امیکرون بگذریم باید
عادی انگاری را کنار بگذاریم و با دقت از هر گونه
تجمع غیر ضروری خودداری کنیم و استفاده از ماسک
و شستشوی دست را جدی بگیریم و از مردم می
خواهیم با رعایت تمامی پروتکل ها به همکاران ما
کمک کنند تا این بیماری ریشه کن شود.

سخن همشهریان؛ لطف كنين اينو بزارين پيجتون كه رسيدگي كنن
ِ
خيابان ابن سينا كل جوی های خيابان بسته هست هم واسه باران هم
وقتي میخوان به درختها آب بدهند .لطفا به اطالع شهردار برسونین که
اصالح جداول و آبراه خيابان ابن سینا را در برنامه کاری شون بگذارن.
واقعا زشته خيابانی كه مركز شهر هست و دوتا هتل توی اين خيابان
هست اینجوری باشه .از همه جای ايران تو اين خيابان ميان و با اين
صحنه روبه رو ميشن مخصوصا مهندس های شركت گل گهر و  ....و
بازیکنان و مربیان تيم های ورزشی دیگر شهرها.

گلگهر و شرکتهای زیر مجموعه در جمع شرکتهای برتر ایران قرار گرفتند
در ارزیابی سازمان مدیریت صنعتی
ایران در سال  ۱۴۰۰با عنوان معرفی
 ۱۰۰شرکت برتر ایران ،شرکت معدنی
و صنعتی گلگهر موفق به کسب عنوان
شرکت پیشرو در بین شرکتهای بزرگ
اقتصاد ایران در همایش ملی imi 100
شد.
در ارزیابی سازمان مدیریت صنعتی
ایران در سال  ۱۴۰۰با عنوان معرفی

 ۱۰۰شرکت برتر اقتصاد ایران را کسب
نماید .در این رتبهبندی همچنین
در بین شرکتهای زیر مجموعه در
گروه گلگهر نیز شرکت توسعه آهن و
فوالد گلگهر رتبه  ،۴۰شرکت مجتمع
جهان فوالد سیرجان رتبه  ۸۲و شرکت
سرمایهگذاری و توسعه گلگهر نیز رتبه
نخست بهرهوری عوامل تولید در گروه
فلزات را کسب کرده و شرکت جهان

فوالد نیز در بین  ۱۰شرکت پیشرو ایران
و شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر
در جمع  ۵شرکت گروه فلزات اساسی
قرار گیرد.
گفتنی است سال گذشته شرکت
معدنی و صنعتی گلگهر در رتبهبندی
 imi 100رتبه  ۲۲را داشت که امسال
با  ۵رتبه برتری به کسب عنوان رتبه ۱۷
در کشور نائل آمده است.

باحکم وزیر تعاون،کارورفاه اجتماعی:
مجتبی مصباح مدیرکل تعاون ،کارورفاه اجتماعی استان کرمان شد
«مجتبی مصباح» یکی از مدیران
سیرجانی است که با حکم حجت اهلل
عبدالملکی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی
به عنوان مدیرکل تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی کرمان منصوب شد.
مجتبی مصباح که با حکم وزیر

تعاون،کارورفاه اجتماعی  ،جایگزین
رضااسماعیلی شد،دانش آموخته
کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع
گرایش مدیریت بهره وری وازمدیران
باسابقه و خوشنام عرصه کاروتولید است.
مصباح در کارنامه کاری خود ،رئیس

هیات مدیره و مدیر تولید شرکت تعاونی
رهیاران توسعه ،کارشناس امور اداری
و مشاور جوان مدیرکل تعاون ،کارورفاه
اجتماعی،نماینده وزارت در طرح ارزیابی
بنگاه های زودبازده ،رئیس امور اداری
اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی

استان کرمان ،دبیر کارگروه رسیدگی
به مشکالت بنگاه های بحرانی استان
کرمان ،نماینده مدیرکل تعاون کار و رفاه
اجتماعی استان کرمان در هیات حل
اختالف و رئیس اداره پیشگیری از آسیب
های اجتماعی اداره کل استان رادارد.

فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان
از برگزاری نشست برنامهریزی برای
اجرای دومین آیین یادواره شهدای
عرصه نظم و امنیت این شهرستان خبر
داد .
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پلیس
دومین نشست هماهنگی و برنامه ریزی
برگزاری دومین آئین یادواره شهدای
عرصه نظم و امنیت شهرستان سیرجان
با حضور تعدادی از مسئوالن ادارات
و نهادها در ستاد فرماندهی انتظامی
شهرستان سیرجان برگزار شد .

فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان
در این نشست گفت :برگزاری یادواره
شهدا یکی از موثرترین روش ها برای
نشان دادن رشادت مردان سلحشور و
پایبند به ارزشهای اسالمی و حافظ
امنیت کشور است .
سرهنگ مرتضی امیرسبتکی با اشاره
به اینکه همه ما وظیفه داریم ترویج
دهنده فرهنگ ایثار و رشادت شهدا
باشیم افزود :شهدا حق بزرگی بر گردن
همه ما دارند از این رو در راستای
اجرای باشکوه آیین های یادواره آن
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کشف  ۴۴شیء عتیقه در کرمان

فرمانده انتظامی استان کرمان از کشف  ۴۴شیء عتیقه در استان
کرمان خبر داد .سردار عبدالرضا ناظری از کشف یک باند قاچاق اشیا
عتیقه در استان خبر داد و گفت :با توجه به وجود محوطههای تاریخی
متعدد در کرمان شاهد فعالیت قاچاقچیان و افراد سود جو در استان
هستیم .وی افزود :با فعالیتهای نظارتی انجام شده در استان کرمان
خوشبختانه مقابله با قاچاق اشیای عتیقه در کرمان کاهش یافته است
با این وجود همچنان برخی از افراد سعی در قاچاق اشیا تاریخی دارند.
وی گفت :یک قاچاقچی قصد قاچاق  ۴۰شیء مفرغ مربوط به دو هزار
سال قبل از میالد مسیح به استانهای شمال داشت که با هوشیاری
مأموران نیروی انتظامی نا کام ماند .وی گفت :این اشیا در بار پسته
جاساز شده بود که در همین رابطه یک نفر دستگیر و تحویل مقامات
قضائی شد .است.

دستگیری سارق اماکن خصوصی با  ۱۰فقره سرقت

رئیس کالنتری  ۱۳سیرجان از دستگیری یک سارق اماکن خصوصی
و کشف  ۱۰فقره سرقت در این شهرستان خبر داد .سرهنگ علی غیاثی
گفت مأموران کالنتری  ۱۳این شهرستان با توجه به افزایش سرقت
اماکن خصوصی و ساختمانهای نیمه کاره مراتب را در دستور کار قرار
دادند .وی افزود :ماموران با انجام کار اطالعاتی یک متهم را شناسایی و
دستگیر کردهاند که این متهم فردی سابقه دار بوده و پس از بازجوییهای
به عمل آمده به  ۱۰فقره سرقت از اماکن خصوصی و ساختمانهای نیمه
کاره اعتراف کرد و جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

دپوی  ۱۱۹کیلو حشیش در سیرجان لو رفت

برگزاری نشست برنامه ریزی یادواره شهدای
عرصه نظم و امنیت در سیرجان
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در همایش  ۱۰۰شرکت برتر اقتصاد ایران عنوان شد؛

 ۱۰۰شرکت برتر ایران ،شرکت معدنی
و صنعتی گلگهر موفق به کسب عنوان
شرکت پیشرو در بین شرکتهای بزرگ
اقتصاد ایران در همایش ملی imi 100
شد.
به گزارش روابطعمومی و امور
بینالملل گلگهر ،همچنین این شرکت
توانست رتبه نخست در گروه استخراج
و کانیهای فلزی و نیز رتبه  ۱۷در بین

خبر
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عزیزان باید تمام توان
خود را به کار گیریم .
وی خاطرنشان کرد
مشارکت جمعی و
استفاده از همه ظرفیت
های مختلف فرهنگی و
هنری در برنامه ریزی و اجرای یادواره
شهدا نقش تعیینکنندهای در اجرای
مطلوب این آیین دارد .
فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان
با اشاره به اینکه مردم شیفتگان
شهدا هستند بیان کرد در این راستا

مشارکت حداکثری نهادها و مردم و
همچنین بهره گیری از نقطه نظرات
پدران؛ مادران ؛همسر و فرزندان شهدا
برای اجرای برنامه های اثربخش در
این آیین مدنظر است و طی جلسات و
هماندیشی های بعدی دنبال می شود.

فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان از کشف  ۱۱۹کیلو حشیش در
پی تبادل اطالعاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قزوین و عملیات
ضربتی پلیس این شهرستان خبر داد.
سرهنگ مرتضی امید سبتکی در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری
پلیس اظهار داشت :در پی اقدامات اطالعاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر
استان قزوین و اطالع سریع به پلیس سیرجان مبنی بر نگهداری یک
محموله سنگین مواد مخدر در یک منزل بالفاصله ماموران پلیس مبارزه
با مواد مخدر سیرجان وارد عمل شدند .
وی افزود در این رابطه مأموران پس از شناسایی موقعیت دقیق این
منزل در یکی از نقاط شهر سیرجان ضمن هماهنگی با مرجع قضایی در
بازرسی از این مکان که خالی از سکنه بود  ۱۱۹کیلو حشیش کشف کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان با اشاره به اینکه پیگیریهای بعدی
برای شناسایی و دستگیری متهم و دیگر افراد مرتبط با این محموله در
دست انجام است تصریح کرد در سایه توجهات خاصه خداوند منان و
اقدامات اطالعاتی پلیس یکی از استانهای شمال کشور از انتقال این
محموله مواد افیونی به مرکز و دیگر نقاط کشور جلوگیری شد

توسعـه ،سیـاستراهبـردیگهرزمیـن
️معادن می توانند از طریق ایجاد ظرفیت ها و موادخام
برای تولید ،ایجاد اشتغال ،ارزش افزوده و درآمدهای
مالیاتی رشد و توسعه کشورها را سرعت بخشند.
این امر با سیاستگذاریهای صحیح در این بخش
و ارزیابی اثرات آن روی سایر بخشهای اقتصادی
ممکن است .با افزایش سرمایه گذاری و تولید در
این بخش از طریق افزایش بازدهی سرمایه در بخش
معدن و صنایع معدنی ،میتوانید باعث افزایش سرمایه
گذاری در این بخش گردد.
حوزه معدن یکی از مهمترین بخشهای
اقتصادی کشورهای دارای وفور منابع است که از
ارتباطات پیشین و به ویژه پسین زیادی برخوردار
میباشید .ارتباطات پسین شامل فعالیتهای
پایین دستی بخش معدن مانند ذوب ،پایش و
فرآوری میباشید؛ بنابراین رشد این بخش می
تواند به عنوان یکی از محرکههای اقتصادی ،نقش
انکارناپذیری در توسعه اقتصادی ایران داشته باشد.
کشور ما در حال حاضر با داشتن بیش از  ۱۲نوع ماده
معدنی غیرنفتی با ذخایر حدود  ۴۹میلیارد تن ،جزء
 ۶۱کشور اول دنیا در کانیهای فلزی و غیرفلزی است
وجود این ذخایر عظیم و همچنین امکان دسترسی
به انرژی های ،ارزان قیمت و نیروی انسانی مناسب،
موقعیت استراتژیک و رقابت پذیر بودن محصوالت
آن در بازارهای منطقهای و جهانی اقتضا میکند که
تمام اقدامات و امکانات الزم در جهت سهیم شدن
این بخش در تجارت و بازارهای جهانی به عمل آید.
️شرکت گهرزمین در راستای تحقق شعار سال ۱۴۰۰
مبنی بر “تولید ،پشتیبانی ها ،مانع زدایی ها” توانسته
از ابتدای امسال تا پایان آبان ماه سال جاری با تولید
 ۳میلیون و  ۱۷۵هزار و  ۷۶۴تن کنسانتره ،نقش
بسزایی را در چرخه فوالد کشور ایفا نماید.
اثرات افزایش سرمایهگذاری و بهرهوری بخش
معدن بر ارزش افزوده وصادرات بخشهای مختلف
اقتصادی ایران با استفاده از مدل تعادل عمومی
قابل محاسبه پویا مورد بررسی قرار گیرد .با توجه به
فرصتهای نسبی موجود در بخش معدن و لزوم تنوع
بخشیدن به اقتصاد کشور در جهت کاهش وابستگی
به نفت و رشد صادرات غیر نفتی ،درک بهتری از
نقش معدن در اقتصاد کشور میتواند سیاستگذاران
کشور را در تعیین و تصویب برنامههای توسعهای

یاری دهد .در این راستا چگونگی تاثیر افزایش
سرمایهگذاری و بهرهوری بخش معدن بر ارزش
افزوده و صادرات بخشهای مختلف اقتصادی کشور
شرکت سنگ آهن گهرزمین که از شرکتهای بزرگ
معدنی و صنعتی محسوب میشود عالوه بر تولید
مضاعف محصوالتی نظیر کنسانتره و گندله ،سهم
قابل توجهی از اشتغالزایی را به خود اختصاص داده
است.
️از جمله طرحهای توسعهای شرکت گهرزمین
میتوان به پروژه افزایش کنسانتره و گندله ،پروژه
انتقال خط  ۲آب خلیج فارس ،احداث  ۳کارخانه
آهن اسفنجی هر یک با ظرفیت  ۱/۷میلیون تن،
احداث کارخانه ذوب با ظرفیت تولید  ۳میلیون تن،
احداث کارخانه نورد با ظرفیت  ۳میلیون تن و احداث
نیروگاه  ۵۰۰مگاواتی اشاره نمود.
عملیات اکتشاف و پی جویی سنگ آهن را در
منطقهای در جنوب غرب سیرجان (استان کرمان)
در سال  ۱۳۴۸آغاز و سپس شرکت ایروسرویس در
محدودهای به وسعت  ۴۵۰۰۰کیلومتر مربع درفاصله
بین آباده فارس تا جازموریان ،برداشتهای ژئوفیزیک
هوایی را انجام و آنومالیهای متعددی که دارای
پتانسیلهای باالیی از سنگ آهن بودند را مشخص
نمود.

️فعالیت شرکت:
* اکتشاف و استخراج و بهره برداری از معادن سنگ
آهن و تولید کنسانتره ،گندله و فوالد از آن.
* نصب و راه اندازی ،تعمیرات ،نگهداری ،بازرسی،
سرویس تجهیزات و ماشین آالت مورد نیاز شرکت.
* خرید و تهیه انواع و اقسام ماشین آالت و
تجهیزات و تاسیسات و مصالح مورد نیاز برای انجام
موضوع شرکت.
* انجام خدمات مهندسی ،مشاوره ،مدیریت و فراهم
نمودن دانش فنی از داخل و یا خارج برای تحقق
موضوع شرکت.
* مشارکت و سرمایه گذاری در سایر شرکتها
و طرحهای معدنی و صنعتی ،انعقاد قراردادهای
پیمانکاری بمنظور ارائه خدمات فنی و مهندسی
* مبادرت به کلیه امور بازرگانی از قبیل خرید و
فروش ،صادرات و واردات و کلیه امور و عملیاتی که
بطور مستقیم یا غیر مستقیم در جهت اجرای موضوع
شرکت ضرورت داشته باشد.
* اکتشاف ،استخراج و بهره برداری از معادن سنگ
آهن و تولید در  ۳خط کنسانتره و  ۱خط گندله.
ظرفیتهای تولید:
* بزرگترین سنگ شکن خاورمیانه با ظرفیت ۱۵

میلیون تن
*خط یک کنسانتره با ظرفیت  ۲میلیون تن در
سال
*خط دو کنسانتره با ظرفیت  ۲میلیون تن در سال
*خط سه کنسانتره با ظرفیت  ۲میلیون تن در سال
در حال حاضر سه خط کنسانتره هر کدام به ظرفیت
 ۲میلیون تن و جمعا  ۶میلیون تن کنسانتره در سال
در حال بهره برداری است .خط  ۱گندله سازی با
ظرفیت ساالنه  ۵میلیون تن و تولید  ۱۶درصد گندله
کشور در حال بهره برداری است.
طرحهای توسعهای گهرزمین
شرکت سنگ آهن گهرزمین در برنامه ریزی کالن
خود فعالیتهای بسیاری را در راستای توسعه
اقتصادی کشور در دستور کار قرار داده است که
بخشی از آن در ادامه میآید.
 -1احداث کارخانه ذوب با ظرفیت تولید  ۳میلیون
تن
 -2پروژه خط  ۲انتقال آب خلیج فارس
 -3پروژه افزایش ظرفیت کنسانتره به میزان ۲
میلیون تن
 -4پروژه افزایش ظرفیت گندله به میزان ۲/۵
میلیون تن

-5احداث  ۳کارخانه آهن اسفنجی با ظرفیت هریک
 ۱/۷میلیون تن
 -6احداث نیروگاه  ۵۰۰مگاوات بردسیر
 -7پروژه اکتشاف و توسعه ذخایر معادن :پهنههای
نهبندان و جبال بارز و معادن جانجا و خونیک
 -8پروژه  IPCCانتقال پیوسته
-9پروژه بازیابی آب از سدهای باطله
 -10پروژه انتقال خط ریلی
 -11مشارکت در احداث پایانه و اسکله مکانیزه
تخلیه و بارگیری مواد معدنی -اسکله شهید رجایی
 -12مشارکت در تولید الستیک ماشین آالت
معدنی کرمان
 -13پروژه اجرای راههای دسترسی ساختمان اداری
 -14محوطه سازی و زیرساختها در سایتهای
توسعهای ( ۱۳ساختمان)
 -15پروژه نمک گیری از  PITمعدن شماره ،۳
-16راه اندازی پروژه خط استاکر و ریکالیمر
️امید است همت و تالش متخصصین ،مهندسین
و کارگران مجموعه سنگ آهن گهرزمین همچون
همیشه گام های موثری در مسیر اعتالی اهداف
واالی این مرز و بوم و توسعه هرچه بیشتر شعار "ما
خاک پاک این سرزمین را گهرزمین کرده ایم" به
ارمغان آورد.

بخشی از جشنواره
شعر رضوی به
صورت مجازی
برگزار شد

مراسم اختتامیه بیست و هفتمین جشنواره شعر ملی رضوی یکشنبه شب در کرمان برگزار
و نفرات و آثار برتر معرفی شدند .به دلیل شرایط خاص کرونایی و شیوع امیکرون بخشهایی
از این جشنواره به صورت مجازی برگزار شد .مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان
گفت :هزار و  ۶۷۳اثر به این جشنواره ارسال شد که پس از بررسی و داوری آثار برتر به بخش
نهایی راه یافته و به معرفی بهترین آثار ختم شد .محمدرضا علیزاده افزود :کرمان افتخار دارد
که بانی برگزاری جشنواره شعر رضوی است.

شهر
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وضعیت هوای کرمان در روزهای پایانی هفته

کارشناس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی استان کرمان گفت :در روزهای پایانی هفته وزش باد و گردوخاک در استان
کرمان پیش بینی میشود .مریم سالجقه گفت :تا پنجشنبه جوی نسبتا پایدار در استان کرمان حاکم است و در روز پنجشنبه
و جمعه وزش باد نسبتا شدید به همراه گرد وخاک در استان کرمان پیش بینی میشود .به گفته کارشناس مرکز پیش بینی
اداره کل هواشناسی استان کرمان ،شهرستان منوجان طی  ۲۴ساعت گذشته با دمای  ۲۰درجه سانتیگراد ،گرمترین روز را در
استان کرمان پشت سر گذاشته و صبح امروز الله زار با دمای  ۷درجه سانتیگراد زیر صفر ،سردترین نقطه استان کرمان به ثبت
رسیده است.

ادامهی رهاسازی غیرقانونی نخالههای ساختمانی در جنگل گزی و روی زون آب شرب شهر؛

گـزی بـی گـزی!

حسام الدین اسالملو
نخاله باشند یا پسماند ساختمانی یا هر اسم دیگری که
رویش میگذارند ،فرع قضیه است .اصل قضیه ،شیوهی
غیراستاندارد دفع این مواد در ابتدای محور سیرجان-
کرمان است که موجب پدیدار شدن تلهای زشت در
میان درختان گز شده است و عالوه بر آسیبهای مخرب
زیستمحیطی بر چهرهی زیبای این جنگل از درختان گز
هم تیغ کشیده.
مردم هر سال بهار دستجمعی برای تفریح و گردش در
تعطیالت نوروزی به دامن سرسبز زمینهای میان درختان
گز میروند اما با این روند فردا که بهار آید در میان جنگل
گز نه سرسبزی که فقط تلهای کثیفی و نخاله است.
سیرجان شهر در حال توسعهای است و تخریب خانههای
قدیمی و نوسازی ساختمانها به طور مرتب درحال انجام
است .حاال دوباره با توجه به اصرار قانونشکنان به ریختن
نخالههای ساختمانی در این جنگل زیبا نیاز به برخود
قانونی و اعمال جریمه برای بازدارندگیست .شهرداری
و اداره منابع طبیعی باید فکر راههای بازدارندهی جدی
برای محاصره نشدن شهر توسط نخالههای ساختمانی
باشند .برخورد جدی با عامالن و خاطیانی که اقدام به
رهاسازی نخالههای ساختمانی در این منطقه میکنند یک
ضرورت عاجل است.
نیاز به برخود قاطع مسووالن

نگارنده خوب به یاد دارد که داوود قاسمینژاد شهردار
اسبق برای پیشگیری از انباشت نخاله در جنگل گز
سیرجان با کسی تعارف نداشت و حتا یکی از رانندهای
کامیون شهرداری را اخراج کرد و در نهایت رانندهی
خاطی با وساطت شورای وقت و تعهد برای تکرار نکردن
این کار به شغل خود بازگشت .سختگیری از این رو نیاز
است که زمانی یک کامیون در منطقهی نزدیکی به شهر،
نخالهها را تخلیه کند ،راه تخلف را برای بقیه باز کرده
که از قانون سرپیچی کنند .برای کامیوندار یک کیلومتر
نزدیکتر هم یک کیلومتر است چون هیچ سختگیری هم

در کار نیست .باید شهرداری به این موضوع بیشتر اهمیت
دهد و نهادینه شود چرا که اگر سالمت مردم به خطر
بیفتد ،سالمت محیط زیست هم به خطر افتاده است و
چون نخالهها دپو میشوند احتمال ایجاد ریزگرد است و
آلودگیهای دیگر وجود دارد.
با تورج صادقی مسوول سازماندهی این بخش در
شهرداری تماس گرفتم تا از راهکارهای مدیریت جدید
شهرداری در بارهی این مشکل بپرسم که متاسفانه پاسخ
نداد.
بر اساس قانون ،پسماند بایستی در محلهای مشخص
تخلیه شوند .االن سایت ویژهی انباشت این زبالهها وجود
دارد و دیگر نباید داد بینظمی باعث زشت کردن جلوهی
ورودیهای شهر و مشکالت محیط زیستی شود.
عالوه بر شهرداری ارگانهای دیگری همچون فرمانداری،
منابع طبیعی ،محیط زیست و نیروی انتظامی هم
میتوانند وارد عمل شوند و نظارتی صورت گیرد که در
هر کجای شهر نخالهها تخلیه نشوند .معموال کامیونهای
حامل نخاله ،هر کجا که نزدیکتر باشد تخلیهی بار
میکنند .در حالی که باید در سایت مخصوصی که برای
نخالهها در نظر گرفته شده  -انتهای بلوار عباسپور ،یکی از
این مکانهاست -تخلیه کنند.
از آنجا که گهگاه در نخالههای رها شده ،تکههای بزرگ
آسفالت هم دیده میشود ،به نظر میرسد که در کنار
مردم عادی که به خاطر ناآگاهی یا خودخواهی در این

تنهـا راه حـل رسـیدگی به این مشـکل
سـختگیری و جدیت در اجرای قانون اسـت
زیـرا تخلیهی غیـر اصولی پسـماند عالوه بر
خسـارات محیط زیسـتی ،غیر قانونیسـت
و از لحـاظ بصـری ،نازیبایی ایجـاد میکند و

هم غیربهداشـتی مشکلسـاز
است.

زمینه بیمباالتی میکنند ،برخی رانندگان خود شهرداری
هم هستند که تخلف میکنند.
نصب دستگاه  GPSروی کامیونهای باری شهرداری و
امکان ردیابی متخلف یکی از راهکارهایی بود که شوراهای
قبلی نیز دربارهی آن بحث کرده بودند اما به نظر بینتیجه
و در حد و اندازهی همان حرف باقی مانده بوده است.
در هر حال تنها راه حل رسیدگی به این مشکل
سختگیری و جدیت در اجرای قانون است زیرا تخلیهی
غیر اصولی پسماند عالوه بر خسارات محیط زیستی ،غیر
قانونیست و از لحاظ بصری ،نازیبایی ایجاد میکند و هم
غیربهداشتی مشکلساز است .مشکالتی مثل هزینهی
دوبارهای بر دوش شهرداری که این تلها دوباره بخواهد
جمعآوری و در سایت مخصوص تخلیه شوند.
از مشکالت زیست محیطی نخالهها همین بس که
گرچه مردم فکر میکنند نخالهها فقط خاک هستند و
آسیبی به محیط زیست وارد نمیکنند اما نخالهها دارای
درصد زیادی مواد شیمیایی هم هستند .به عنوان مثال
دیوار خانههایی که سابق رنگآمیزی شده بودند و حاال
که تخریب شدهاند حاوی مواد شیمیایی هستند و حتا
حاوی فلزات سنگینی که میتواند به محیط زیست ،آسیب
برساند .برخالف تصور عموم این پسماندها با طبیعت
سازگارپذیر نیستند.
خطر این پسماندهای ساختمانی به نسبت دیگر زبالههای
تولیدی شهرها به این خاطر کمتر جدی گرفته میشود که
بوی بد و همهگیری ندارند .بنابراین ادامهی روند تخلیهی
غیرقانونی این نخاله در روی محدودهی ممنوعهی زون
آب شرب شهر و سکوت و انفعال مسووالن میتواند عواقب
بدی برای آیندهی شهر داشته باشد.
فرهنگسازی برای جلب همکاری و مشارکت مردم را هم
میطلبد که هم خودشان نخاله را همه جا رها نکنند و
هم هنگام تخلیه کامیون در مکانهای غیرقانونی ،عکس و
فیلم آن را به سازمانهای مربوطه ارسال کنند تا با متخلف
برخورد شود.
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آگهی فقدان سند مالکیت

خانم نسیم اسماعیلی خراسانی با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره  150سیرجان مدعی است که
سند مالکیت ششدانگ پالک  342فرعی از  3647اصلی واقع در بخش  36کرمان بنام خانم نسیم اسماعیلی
خراسانی ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است که به علت جابجایی مفقود گردیده است لذا به دستور
تبصره یک اصالحی ماده  120آیین نامه قانون ثبت ،مراتب جهت اطالع مردم آگهی می شود تا هر کس مدعی
انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد می تواند ظرف مدت  10روز از تاریخ انتشار روزنامه ،گواهی
اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارد .در غیر این صورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی،
سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد 1429 .م الف تاریخ انتشار :روز چهارشنبه 1400/11/06
محمد آرمانپور -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

لوله بازکنی اعتماد

بازکردن لوله های فاضالب
توالت  ،آشپزخانه و . . .

 -0913 669 6216رضایی

خبــر

عکسها :سید محسن فروزنده

کاهش  ۱۰درصدی
آبهای ذخیره شده
در سدها نسبت
به سال گذشته

مدیر بهرهبرداری و نگهداری از تاسیسات آب منطقهای کرمان از کاهش ذخیره آب سدها در کرمان
خبر داد .حامد فراز اظهارداشت :اغلب بارندگی هفتههای اخیر در استان کرمان در پایین دست سدهای
کرمان روی داده است و به همین دلیل این بارشها تأثیری در آبگیری سدها نداشته است .وی تصریح
کرد :در کرمان شاهد افت  ۱۰درصدی آبهای ذخیره شده در سدها در مقایسه با سال گذشته هستیم.
وی ادامه داد :در ماههای پیش رو به خصوص در اواخر بهمن ،اسفند و فروردین بارندگیها در باال دست
سدها روی دهد.

سمیرا سرچمی
رانندگی در سیرجان روز به روز دارد سختتر و پیچیدهتر
میشود .یعنی اگر شرایط بلبشوی محض بود هنوز تکلیفت با
خودت و رانندگیات بیشتر معلوم بود .به این صورت که فرض
را به طور کامل بر عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی
توسط دیگر رانندگان میگذاشتی و با همین پیشفرض به جلو
میراندی و به شدت احتیاط میکردی و احتمال هرچیزی را
میدادی.
اما این شرایط نیمبندی که رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی
در سیرجان دارد ،تکلیفت با خودت روشن نیست .اینکه
احتمالش هست کسی خالف جهت بیاید یا نیست و نمیدانی
که باید از این بابت خیالت راحت باشد یا نه و نمونهی مشابه.
جنس رانندگی خودخواهانه!

به این شرایط ترافیک را هم اضافه کنید و پارک کردنهایی
از جنس از خود راضی بودن را .پارککردنهایی که نه تنها
خالف مقررات راهنمایی و رانندگی است که حتا از جنس
خودخواهیست و حرکتی به تمام معنا ضداجتماعی .از همین
جنس است راه ندادن ماشینها به پیادهها یا ماشینهایی که
میخواهند در یک خیابان فرعی بپیچند .گاه میبینی ماشینها
نه تنها حاضر به گرفتن یک نیشترمز برای رد شدن عابر پیاده
یا دور زدن یک خودرو نیستند که حتا عاب ِر وسط خیابان مانده
را با سرعت دور میزنند! یا حاضرند با زحمت دست در فرمان
بیندازند و خودروی افقی شده برای پیچیدن را دور بزنند اما یک
نیش ترمز ساده نگیرند که همشهریشان رد شود!
این حجم بزرگ از منیت و خودمحوری را در این سالها
سیاست به ناخودآگاه جامعهی ما آموخته و مردم ما یاد گرفتهاند
فقط به خودشان اهمیت بدهند و در برابر جامعه مسوولیتی
نداشته باشند تا گلیم خود را از آب بیرون بکشند .این در نوع
واکنش بیتفاوت مردم ما نسبت به مشکالت یکدیگر میتوان
به چشم دید اما جلوهی نوک تیز این تفکر در فرهنگ رانندگی
نمود و بروز یافته است و رانندگی را به جنگ اعصاب تبدیل
کرده است.
در چنین شرایطی دست کم از ارگانهای مربوط به این حوزه
توقع میرود دست روی دست نگذارند و کاری بکنند .میبایست
از توانمندی بخشهای فرهنگی و رسانهای شهر استفاده کنند و
برای بهبود فرهنگ رانندگی مردم هزینهی ساخت برنامه و ویدیو
و انتشارش در فضای مجازی بدهند .اما انگار فقط نشستهاند به
تماشا! نه فرهنگسازیئی و نه حتا برخورد قهریئی.
بیتفاوتی تا مرزی پیش رفته که مردم نوع رفتار رانندگیشان را
بدون عواقب پنداشتهاند و عمال هرطور میخواهند میرانند! مثال

شهر

رانندگی زورم زیادی!
ِ

در بلوارها خالف جهت رانندگی میکنند .وسط خیابان
یکهو و بیمالحظه دنده عقب میگیرند! در پیادهروها
پارک میکنند و از چراغهای زرد و گاه حتا قرمز با
سرعت رد میشوند.
فقط مجازات بازدارنده است

همهی اینها در حالیست که راهنمایی و رانندگی
وعدهی حضور پررنگتر نیروهای سواره و پیادهاش
را در سطح شهر داده بود اما در عمل فقط جز چند
خیابان اصلی و شلوغ باقی خیابانها به حال خود رها
شده است .حتا دیده شده که در حضور سربازان مستقر
در سر چهاراهها یا خیابانهایی مثل آیتاهلل سعیدی نیز
رانندگان بیمحابا خالف میرانند یا پارک دوبل و سوبل
میکنند!
رانندگان خودروهایی که به خاطر خرید از مرکز مورد
عکس :آرشیو سخن تازه
نظر خود به صورت خودخواهانهای ترجیح دادهاند وسط
خیابان و درست روبروی آن مرکز خرید توقف کنند اما
عملیات سادهی عمرانی باشند .مثال مشخص کردن بازه و فرصت
چند متر آن طرفتر گوشهی خیابان پارک نکنند ،به جز ایجاد برای شهرداری و انتخاب زمان مناسب که ترافیک کمی در شهر
ترافیک موجب ترویج یک فرهنگ بد رانندگی نیز میشوند و وجود دارد یکی از راههای حل این مشکل است که در شهرهای
انفعال پلیس راهنمایی و رانندگی در این باره قضیه را بغرنجتر بزرگ تجربه شده است.
میکند .زیرا این پیام را به متخلف میدهد که برد با توست .ضمن اینکه راهنمایی و رانندگی بهتر است دوربینها و خودروها
کسی هم جلودارت نیست .اماکن عمومی شهر را حیاط خلوت و ماموران اعمال جریمهاش را در تمام سطح شهر مستقر کند
خانهی خودت بدان و ماشینت را هر سمت و به هر جهت که تا رانندگان احساس نکنند از زیر چشم تیزبین قانون راه گریزی
میخواهی پارک کن!
دارند .تا این اتفاق نیفتد و جریمه ثبت تخلف و حتا طرح توقیف
به نظرم این هرکی هرکی در رانندگی و به قول قدیمیها خودرو در سیرجان جدی نشود ،چیزی درست نمیشود زیرا هر
زورم زیادی ،باید یک جایی با برخورد قاطع و فرهنگسازی چقدر هم از لزوم فرهنگسازی و مناسب سازی زیرساخت معابر
همزمان تمام شود وگرنه
ِ
سیرجان در حال رشد روز به روز دچار دم بزنیم ،باز هم در نهایت این ترس از داشتن عقوبت است که
شود.
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رانندگی
ترافیکهای کورتر و
ما انسانها را از کاری که خالف مصالح عمومی است ،باز میدارد.
زیرساختهای شهری هم که به میزان این افزایش جمعیت و
برخورد با تخلفات ساکن
ازدیاد خودرو توسعه پیدا نکند ،دیگر کار خیلی بیخ پیدا میکند .در همین باره به سراغ سرهنگ شهیدی رییس پلیس راهنمایی
برای نمونه چندی هست که چهارراهها در سیرجان نیاز و رانندگی سیرجان رفتیم تا بخشی از معضالت و مشکالت را
به روکش آسفالت دارند و کیفیت آسفالتشان وخیم است با او درمیان بگذاریم و برنامههای شهیدی را برای آینده جویا
اما شهرداری همچنان در چهارراهها اقدام به عملیات عمرانی شویم.
نمیکند بدین بهانه که شورای ترافیک و راهنمایی و رانندگی سرهنگ شهیدی در ابتدا از مردم خواست با توجه به عادی
اجازه نمیدهند و از ایجاد چند روزهی گره کور ترافیکی هراس شدن شرایط و باز شدن مدارس سعی کنند با مدرسه و آموزش
دارند .این درحالیست که هماهنگی میان سازمانهای مربوطه و پرورش هماهنگ شوند تا شهر ترافیک روانی در ساعات شروع
میبایست بسیار بیشتر از این چیزها باشد که بخواهند نگران یک کالسها و تعطیلی کالسها داشته باشد .شهیدی توصیه کرد

تولیدی و بازار مبل امام علی (ع)
تعداد محدود و مدت محدود

سرویس خواب و مبلمان اقساطی بدون پیش پرداخت
سرویس چوب کامل ویژه جهیزیه عروس شامل؛

رختکن،جاکفشی

مبـــل

میز آرایش
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سرپرست مرکز روابط عمومی و اطالعرسانی وزارت بهداشت از آغاز واکسیناسیون علیه کرونا برای گروه سنی  ۹تا  ۱۲سال خبر
داد .مهندس محمد هاشمی در خصوص واکسیناسیون گروه سنی  ۹تا  ۱۲سال علیه کرونا ،گفت :پیرو جلسات فنی و تخصصی،
گروه سنی  ۹تا  ۱۲سال در سراسر کشور -سه شنبه  ۵بهمن ماه ،میتوانند به همراه والدین خود با مراجعه به مراکز واکسیناسیون،
نسبت به کووید  ۱۹واکسینه شوند.وی با بیان اینکه واکسیناسیون این گروه سنی تنها با رضایت والدین انجام میشود ،تصریح
کرد :طبق پروتکلها ،واکسنهای مناسب گروه سنی  ۹تا  ۱۲سال ،سینوفارم و پاستوکووک بوده که در دو نوبت تزریق میشود.

نقد فرهنگ رانندگی سیرجانیها و پیشنهادهایی برای راهنمایی و رانندگی؛

قبل از خرید قیمتها را مقایسه کنید

میز ناهارخوری

4

آغاز واکسیناسیون  9الی  12سال

خبــر

میز جلو مبلی

پا تختی

سرویس خواب

کمد لباسی

همگی یکجا  29/800/000 :تومان

انتهای بلـوار اصلی حجـت آبــاد  

09124158001

بوفه بزرگ

تشک طبی فنری

عکس :سید محسن فروزنده

که مردم به جای خودروهای پالک شخصی برای جا به جایی
دانشآموزشان از سرویسهای مطمئن مدرسه استفاده کنند تا
دیگر شاهد سیلی از خودروهای والدین در خیابانهای منتهی به
مدارس نباشیم.
او همیچنین با اشاره به نزدیک بودن سنت خرید شب عید
نوروز باز به مردم پیشنهاد کرد که قانون پذیر باشند و در تردد
و شلوغیهای خرید شب عید فرهنگ خوب سیرجان را به
نمایش بگذارند .شهیدی در پاسخ به سواالت ما پیرامون اینکه
چرا برای آسفالت تقاطعها با شهرداری همکاری الزم نمیشود،
گفت« :عملیات عمرانی در هر معبری دو شرط دارد .اینکه قبلش
هماهنگی شود تا مسیر جایگزین مشخص شود و ماموری برای
هدایت جریان ترافیک به مسیر جدید گماشته شود و شرط دوم
اینکه ایمن سازی انجام بشود و عالیم هشدارهای الزم تعبیه
شود».
شرایطی که به گفتهی شهیدی هماهنگی و رعایتش کار
پیچیده و زمانبری نیست و راهنمایی و رانندگی مخالفتی با
آسفالت کردن چهارراهها ندارد.
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی همچنین دربارهی
برنامههایش برای سیرجان گفت« :یکی از اولویتهای ما برخورد
با تخلفات ساکن است .چون نارضایتی شدیدی به خصوص در
هسته مرکزی شهر وجود دارد ».شهیدی برای نمونه پارکهای

مورب را مثال زد که در خیابانهای مرکزی و پرتردد
دوبله و ّ
شهر اتفاق میافتند.
وی این نوع پارک کردن را آزار دهنده و اتالف وقت مردم
نابسامانی
دانست و تاکید کرد که برای پایان بخشیدن به این
ِ
ترافیکی ،طرحی آمادهی اجراست.
شهیدی قول داد که راهنمایی و رانندگی توان گشتی و نیروی
پیاده و هم دوربین ترافیکی را برای برخورد با پارکهای دوبله
مورب بسیج کند
و ّ
او همچنین بر بازدارندگی جریمه صحه گذاشت ولی درعین
حال از این تصور قدیمی در فرهنگ عمومی انتقاد کرد که مردم
هنوز گمان میکنند باید برگ جریمهای روی شیشه خودروشان
باشد یا کاغذی به آنها تسلیم بشود تا تلنگر بخورند و خالف
نکنند ،درحالی که خالفشان ثبت سیستم شده و آنها به
دالیلی مثل فعال نبودن پیامک یا ثبت پالک خودرو به نام کس
دیگری بیخبر ماندهاند.
سرهنگ شهیدی در پایان از جدی گرفتن کار فرهنگی برای
بهبود وضعیت ترافیکی و رانندگی در سیرجان نیز سخن به
میان آورد و از برگزاری برنامههای آموزشی در مدارس ،دانشگاه
و تاکسیها و آژانسها و شرکتهای حمل و نقل خبر داد به
عالوهی همکاری با یک موسسه برای ساخت محتوای آموزشی
در زمینهی فرهنگ رانندگی و انتشارشان در فضای مجازی.

نیاز به گروه
خونی  Oمنفی
در استان

ایرج شکوهی ،مدیرکل سازمان انتقال خون کرمان گفت :با توجه به اینکه مرکزیت خانواده مادر است ،اهدای
خون بانوان برای ما بسیار مهم است و باید تاکید کنیم که اهدای خون بانوان هیچ ضرری برای سالمتیشان
ندارد .مدیرکل سازمان انتقال خون استان کرمان اظهارداشت :اهدای خون بانوان هیچ ضرری برای سالمتیشان
ندارد و در صورت احتمال بروز کمخونی از خانمها خون دریافت نمیشود.
وی با اشاره به کمبود خون در گروه  oمنفی در استان از آقایان و بانوان کرمانی خواست با مشارکت در پویش
اهدای خون این کمبود را برطرف کنند.
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خبــر

رئیس مرکز پیش بینی هواشناسی کرمان از بروز تند باد و طوفان شن در روزهای آینده در کرمان خبر داد.حمیده حبیبی
اظهارداشت :وزش باد و گرد و غبار پدیده غالب روزهای آینده در استان کرمان به خصوص در شرق و شمال استان میباشد.
وی تصریح کرد :از سه شنبه روند افزایش وزش باد در کرمان آغاز میشود و شدت طوفان در روزهای پنجشنبه و جمعه به اوج
میرسد و منجر به بروز طوفان شن در شرق استان و ریزگرد طی روزهای بعد میشود .حبیبی ادامه داد :دمای هوا نیز روند
افزایشی مییابد و کمی از روزهای ابتدایی هفته گرمتر میشود اما همچنان امکان سرمازدگی محصوالت کشاورزی وجود دارد.
وی گفت :تا هفته پایانی بهمن ما در استان شاهد ورود هیچ موج بارندگی نخواهیم بود.

گفتگوی اختصاصی سخن تازه با خالفکاری که به زندگی برگشت؛

زهرا شهسواری

نصیحتهای دادستان مرا سر به راه کرد

چندان راغب نیست تا نامش آورده و چهرهاش
شناخته شود ساده و صمیمی از صحبت یک
ساعتهاش با فرشتهای سخن میگوید که از
منجالب زندان و خالف نجاتش داد .از او
میخواهم از ابتدا برایمان بگوید" .زندگی
من از آنجا وارد چالش شد که خانوادهی من
و همسرم با ازدواج ما مخالفت کردند و ما بنا
به عشق و عالقه ای که به هم داشتیم ،قید
حمایت خانوادهها را زده و زندگی را با یکدیگر
آغاز کردیم اوایل زندگی مشترکمان چند شغل
تغییر دادماما نه درآمد ثابتی داشتم و نه خرج و
دخل با هم یکی بود .پس از گذشت چند صباحی
زندگی روی ناخوش نشان داد و با پیشنهادی که
دوستانم به من دادند از روی ندانم کاری کم کم
وارد کارهای خالف و غیرقانونی شدم .اوایل این
حس برایم همانند تجربهییک حس هیجان بود
و به دنبال تحسین و تشویق بودم که همانهایی
توسط آنها به این راه رفته بودم تشویقم کردند.
این کار رفته رفته عمق پیدا کرد و من کامال با
این مسائل گره خوردم.

بعد از آن بارها دستگیر و زندانی شدم .وقتی
برای بار چندم دریکی از روزهای سرد پاییزی
از زندان به داسرا انتقالیافتم دادستان گفت
میخواهم با این جوان چند جملهای صحبت
کنم همه از اتاق بیرون رفتند ،دادستان نیک ورز
به من گفت حیف جوانی ات نیست که در زندان
تلف شود؟ چرا از این توان و انرژی که داری در
راه کارهای خوب استفاده نمیکنی ،دلت برای
همسر و فرزندانت نمیسوزد؟ که اینجا التماس
کنند تا شاید لحظه تو را دیده و در آغوش
بگیرند و کمیدلتنگی شان کم شود؟
راستش با شنیدن صحبتهای آقای دادستان
متحول شدم و همانجا با خودم عهد بستم که
خالف را کنار بگذارم .دادستان محترم در آن روز
خاص مانند برادری راهنمایم شد مرا از خواب
چندین ساله بیدار کرد و فرشته و روشنگر
زندگی من بود.
وی در ادامه میگوید :بعد از مدتی از بند زندان
رهایی پیدا کرده و به سراغ مغازه قدیمیام رفتم.
دستی به در و دیوارش کشیدم آن را تغییر
دادم .ناگفته نماند که خانواده ما از لحاظ مالی

دستش به دهانش میرسید و اگر بخواهم بهتر
بگویم من بیشتر به دلیل شور و خامیجوانی
پایم به این کارهای خالف باز شد و میخواستم
راه صدساله رایک شبه طی کنم .خالصه مغازه
که سر و شکلی پیدا کرد با قدرت کارم را از
صفر شروع کردم و با جدیت ادامه دادم .شکر
خدا اکنون بعد از گذشت چند سال صاحبیکی
از بزرگترین تعویض روغنیهای خودروهای
مسافربری و کامیون هستم .از کارم راضیام،
زندگیام متحول شده و اصال دلم نمیخواهد
دوباره روزهای تاریک گذشته تکرار شود.
حاال وقتی به گذشته برمیگردم میگویم
اگر همان نخستین بار که من بازداشت شده
بودمیک مقام مسوول ،مانند دادستان محترمانه
با من صحبت میکرد به جای اینکه دستش
را روی بینیاش گذاشته و بگوید ساکت باش
درددلم را میشنید با من صحبت میکرد و با
نصیحتهای دلسوزانه خوب و بد را نشانم میداد
هیچگاه اینقدر زمان نمیگذشت تا در آستانهی
چهل سالگی به ارزشیک زندگی پاک و به دور
از اشتباه پی ببرم .درست است کار خالف درآمد

زیادی دارد شاید چندین برابر حقوقیک
کارمند .اما به ترس و اضطرابش نمیارزد .و
یک نکته دیگر آن پول برکت ندارد.
وی در ادامه میگوید :تنها سختی که
پس از رهایی از بند و برای ساختن دوباره
زندگی و شغلم داشتم سلسله مراتبی است
که برای گرفتن مجوزهای مغازه طی کردماما
متاسفانه مجوز را برای افراد با سوء پیشینه
صادر نمیکنند .واقعا جای سوال است چرا
کسی که خالف را کنار میگذارد و قصد دارد
به زندگی دوباره برگردد نباید به راحتی مسیر
خودش را پیدا کند و به جامعه برگردد؟
امروز بزرگترین خواستهام از دستگاه قضایی این
است که اگریک جوان که تازه به راه خالف رفته
را پیش شما آوردند فورا حکم زندان صادر نکنید
ویا حداقل حرفهایش را بشنوید کار زیبایی که
دادستان سیرجان انجام داد .زندان مکانی برای
ادب شدن نیست ،بلکه ترس و قبح آن میریزد
وامکان دارد کارهای خالف دیگری را نیزیاد
بگیرد .اگر نصیحتش کنید مثل من به زندگی
برخواهد گشت.

برای آن جوانانی که راه نرفته دارند و گمان
میکنند با راه خالف به جایی میرسند میگویم،
حتی اگر پول در این راه بسیار باشد شما
ثروتمند نخواهید بود چرا که خانواده و اعتبار
خود را از دست میدهید و بزرگترین آسیب را
به خود و خانوادتان وارد میکنید.
من آدمیبودم که بایک اشتباه و عدم سازگاری
با شرایط سخت وارد راهی نادرست شدم ،شانس
آوردم که خداوند نیک مردی چون دادستان را

سر راهم قرار داد ،همان روزی که نصیحت او را
شنیدم به خدا و ایشان و خودم قول دادم زندگی
با سالمت را آغاز کنم .تنها خواستهام از خداوند
این است اگر روزی حتی مجبور شدم باز به آن
راه قدم بگذارم ،نفسی برایم باقی نگذارد.
وی همان طور که این بیت شعر را زمزمه
میکرد" :تو اگر در بالد کفر به مسجد بروی،
این محال است کهیک شهر مسلمان نکنی" از
دفتر بیرون میرفت.

در هفتمین جلسه شورای شهرستان مطرح شد؛

هفتمین جلسه شورای شهرستان پنجشنبه
گذشته در محل فرمانداری با حضور اعضای این
شورا به همراه مدعوین ،شامل آقایان مهندس
زینلی؛ رئیس اداره راه و شهرسازی ،مهندس
رضایی؛ رئیس اداره راهداری و حمل و نقل
جادهای و مهندس سالجقه؛ رئیس بنیاد مسکن
انقالب اسالمی با دستور طرح موضوعاتی پیرامون
وضعیت راهها و برخی مشکالت مساکن روستایی
تشکیل شد.
به گزارش روابط عمومی شورای اسالمی

ورودیهای شهر در شان سیرجان نیست

شهر سیرجان به نقل از روابط عمومی شورای
شهرستان ،آقای رمضان صدوقی؛ رئیس شورای
شهرستان در ارتباط با موضوعات مطرح شده در
این جلسه گفت :در جلسه مذکور ابتدا طرح رفع
معضل نقاط حادثهخیز مناطق عزتآباد ،بلورد،
باسفهرجان و تعیین تکلیف جاده پاریز-هماشهر
طرح و مورد بحث ،بررسی و تبادل نظر اعضا و
مدعوین قرار گرفت.
همچنین مباحث دیگری نظیر دریافت سرانه
زمین جهت الحاق به طرح هادی روستاها مطرح

گردید که مطابق مستندات رئیس محترم بنیاد
مسکن ،این سرانه براساس تفاهمنامه اصالحی
صادره از دیوان عدالت اداری بوده و وجهه قانونی
دارند.
آقای صدوقی در ادامه افزود :پیگیری اعضای
شورای شهرستان پیرامون واگذاری زمین و
موضوع تعیین تکلیف اراضی بنیاد مسکن از دیگر
مباحث طرح شده در این جلسه بود .همچنین
رئیس محترم اداره راه و شهرسازی ضمن ارائه
گزارشی از نهضت ملی مسکن ،از ثبتنام  ۲۷هزار

و  ۴۶۵نفر در سطح شهرستان در طرح مذکور
خبر داد.
شایان ذکر است آقای وحید جوان؛ عضو شورای
اسالمی شهر و شورای شهرستان و همچنين
نماينده شوراي شهرستان در استان ،یکی دیگر
از موارد مطرح شده در این جلسه را نامناسب
بودن ورودیهای شهر با توجه به منابع عظیم
معدنی عنوان کرد و افزود :این وضعیت در شان
این شهرستان و مردم عزیز آن نیست و مقرر شد
این مسئله نیز از سوی اعضا پیگیری شود.

آگهي فراخوان شناسايي و ارزیابی شركتها
به شماره /1400/13ف (نوبت سوم)

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد به منظور« بومي سازي تپ چنجر غیر
مکانیکی  on loadبا سطح ولتاژ  7کیلوولت» مطابق با اطالعات موجود نمونه خارجی ،اقدام به

شناسایی و ارزیابی شركت هاي دانش بنيان واجد شرايط نمايد .لذا كليه متقاضيان ميتوانند
جهت اخذ اسناد فراخوان شناسايي و ارزیابی شركتها و سازندگان (دانش بنيان) به آدرس
الكترونيكي  WWW.GEG.IRمراجعه و اسناد مذکور را از بخش مناقصه و مزایده دانلود
نمايند و پاكت خود را كه حاوي مدارك خواسته شده جهت شناسايي و ارزيابي ميباشد ،حداكثر
تا تاريخ یکشنبه مورخ  1400/11/17به نشاني دفتر كميسيون معامالت مجتمع و يا دبیرخانه
دفتر مرکزی تهران تحويل نمايند .شرکت در فراخوان حاضر و ارسال پاکت هیچگونه حقی جهت
ارجاع کار ایجاد نمی نماید.

کمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (شرح مختصر :تهیه مصالح و اجرای
جدولگذاری معابر بهشت رضا(ع) فاز یک ) به شماره  2000005674000105را از طریق

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

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

انجام خواهد شد و الزم است

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

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه :تاریخ  1400/11/06می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :از تاریخ انتشار مناقصه در سایت تا ساعت  18:00روز پنج شنبـــه
تاریخ 1400/11/14

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز یک شنبه تاریخ 1400/11/24

زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  14:40روز دوشنبه تاریخ 1400/11/25

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

دفتر ثبت نام85193768-88969737 :

دمرییت ارتباطات شهرداری سیرجان

تجدید مناقصه شهرداری سیرجان ( نوبت اول )

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای
تهیه مصالح و  اجرای جدولگذاری معابر بهشت رضا (ع)  فاز یک

دکتــر سعدالـه صمدی

(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)

سپتوپالستی ( جراحی انحراف بینی )

ابدومینوپالستی ( برداشتن چربیهای شکم ،تامی تاک )
برداشت چربی پهلوها وایجاد فرم ساعت شنی

پروتز چانه و گونه

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

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

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 - 32658316 :

جوشکـاری سیــار

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

09135320842 -09132794372

زوم

هفتهنامه سیاسی ،اجتماعی
صاحب امتیاز :بتولهاشمیمعصومی
مدیرمسوول :ابوالقاسم محمودآبادی
پ :مهدوی کرمان
چا 
نشانی :سیرجان ،بلوار دکتر صادقی روبروی داروخانه آریا کدپستی7813713599 :
تلفن42231335 :
تلفن سفارش آگهی09133475191 :
سایت اینترنتی www.sokhanetazeh.com :پست الکترونیکیsokhan.tazeh@Gmail.com :

اینستاگرامSokhan_Tazeh :

ویترینآخر

گوناگون
شهید مطهری علیه شخص شاه سخنرانی کرد و اخراج نشد

آفتابنیوز :علی مطهری در توییتی در واکنش به اخ راج محمد فاضلی
از دانشگاه شهید بهشتی ته ران نوشت :تعلیق استا ِد فاضل و مصلح ،جناب
محمد فاضلی از تدریس در دانشگاه ،زنگ خطری ب رای آزادی تفکر و بیان
است .در رژیم گذشته استاد شهید آیت اهلل مطهری در شب  ۱۵خرداد۴۲علیه
شخص شاه سخن رانی کرد و پس از  ۴۵روز زندان از ادامه تدریس محروم نشد.
این چه نوع حفظ نظام است؟!

مدارک مورد نیاز وام بدون ضامن اعالم شد

اقتصادآنالین :روابط عمومی بانک مرکزی از ش رایط دریافت تسهیالت
زیر  ۱۰۰میلیون تومان با اعتبار سنجی خبر داد .مدیر روابط عمومی بانک
مرکزی در توییتی از ش رایط دریافت تسهیالت زیر  ۱۰۰میلیون تومان با
اعتباری سنجی طبق بخشنامه وزارت اقتصاد نوشت :دریافت وام تا ۵۰
میلیون تومان تنها با نامه کسر از حقوق .دریافت وام تا ۱۰۰میلیون تومان
یک نامه کسر از حقوق هم راه با چک یا سفته.

افراد دارای عالئم سرماخوردگی از تزریق واکسن کرونا
خودداری کنند

ای رنا :س رپرست دانشگاه علوم پزشکی اهواز از اف رادی که عالئم سرماخوردگی،
گلودرد و آب ریزش بینی دارند خواست ب رای تزریق واکسن کرونا به م راکز واکسیناسیون
م راجعه نکنند .دکتر سرمست اظهار داشت :در ش رایط فعلی تنها اف رادی ب رای تزریق
واکسن کرونا اقدام کنند که هیچگونه عالئم بیماری سرماخوردگی ندارند تا بعد از
 ۲هفته از تزریق واکسن ایمنی الزم در آنها ایجاد شود.

قطعی گاز شهرکهای صنعتی کلید خورد

ایلنا :عباس جبالبارزی نایب رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ای ران اظهار
داشت :نامهای از طرف شرکت گاز به چند شهرک صنعتی از جمله شهرک صنعتی
اشتهارد ارسال شده مبنی بر اینکه گاز آنها به دلیل افزایش مصرف خانگی قطع
خواهد شد و باید از سوخت جایگزین یعنی مازوت استفاده کنند .در حالی که
بسیاری از کارخانجات امکان استفاده از سوخت جایگزین ندارند ،سیستم آنها با گاز
کار م یکند و نم یتوانند مازوت بسوزانند.

خروج  ۲عضو دیگر تیم مذاکرهکننده آمریکا

ایلنا :روزنامه «وال استریت ژورنال» با اعالم اینکه اختالفهایی در میان تیم
مذاکرهکننده آمریکایی در وین ایجاد شده است ،نوشت که عالوه بر «ریچارد نفیو»
معاون «رابرت مالی» دو عضو دیگر این تیم هم از روند مذاک رات وین خارج شدهاند .بنا
بر اعالم دیپلماتهای آمریکایی ،برخی از اعضای تیم مذاکرهکننده این کشور به دلیل
اختالف با رابرت مالی بر سر نحوه مذاک رات با ای ران ،کنارهگیری کرده یا مسوولی تهای
خود در قالب این تیم را کاهش دادهاند.

غیر مستقیم با ایران هستیم
نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در توییتی عنوان کرد
که واشنگتن تمرکزش را بروی آنچه که "بحران" زندانیان
خارجی و دوتابیعتی در ایران خواند ،خواهد گذاشت.
به گزارش ایسنا ،رابرت مالی ،نماینده ویژه آمریکا در امور
ایران روز دوشنبه در توییتی از پایان یافتن اعتصاب غذای
بری روزن( ،بری روزن  ،زندانی سابق آمریکایی در ایران
به مدت پنج روز در محل مذاکرات هستهای در وین دست
به اعتصاب غذا زده بود) استقبال و از آن چه تالشهای
قهرمانانه وی جهت تضمین آزادی تمامی اتباع خارجی و
دوتابعیتیها در ایران میخواند تقدیر کرد و گفت که تمرکز
کامل شان بر روی این بحران باقی میماند.
رابرت مالی پیش از این نیز در گفتگویی با رویترز درباره
ارتباط موضوع آزادسازی شهروندان آمریکایی که در ایران
زندانی هستند به انجام شدن توافقی در مذاکرات وین بر
سر احیای توافق هستهای ،گفت :این دو از هم جدایند و ما
در حال پیگیری هر دوی آنها هستیم .اما برای ما خیلی
سخت است که بازگشت به توافق هستهای را متصور شویم،
با وجود این که چهار آمریکایی بیگناه در ایران زندانی
هستند!
او در ادامه گفت :بنابراین ،در عین این که در حال انجام
دادن مذاکرات غیر مستقیم با ایران در زمینه پرونده
هستهای هستیم ،با آنها مذاکرات غیرمستقیمی هم درباره
اطمینانیافتن از آزادسازی زندانیانمان انجام میدهیم.
نماینده ویژه آمریکا در امور ایران این گفتگو را به همراه
بری روزن ،دیپلمات  ۷۷ساله پیشین آمریکایی انجام داد .
به گزارش ایسنا ،سعید خطیبزاده ،سخنگوی وزارت
خارجه کشورمان در مورد اخبار منتشر شده در ارتباط با
تحصن و اعتصاب غذای برخی از افراد در نزدیکی محل
مذاکرات وین و برخی از خواستههایی که آنها مطرح
کردهاند ،گفت :هر وقت در وین و جریان مذاکرات این تصور
ایجاد میشود که گفتوگوها در حال رسیدن به نتیجه است
گروههایی دست به انجام اقداماتی میزنند ،برخی در داخل
آمریکا به خاطر نگاههای سیاسی که دارند ،برخی در داخل
رژیم صهیونیستی و برخی در داخل منطقه و کشورهای
اروپایی.
خطیبزاده گفت :این مسائل خیلی اهمیت ندارد و آنچه
که مهم است رسیدن به یک توافق قابل اتکا و پایدار است
که منافع ایران تأمین شود.

آگهی مزایده (تجدیــد مزایـــده)
شماره /1400/03م (مرتبه دوم)

شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه در نظر دارد؛

« پنج دستگاه خودرو به شرح جدول ذیل »

نوع خودرو

مدل(سال)

شماره پالک

تضمین شرکت در مزایده

عکس :سید محسن فروزنده

آمریکا :در حال مذاکرات

قیمت پایه (ريال)

در این خانه سکونت داریم ،آشغال نریزید!

ارابههای مرگ چرا استاندارد نمیشوند؟
بهارنیوز :مرگ روزانه شماری از
هموطنان در جریان سوانح رانندگی یکی
از اتفاقهای ناگواری است که مدام در حال
روی دادن است که در آخرین اتفاق ،بامداد
( ۲۰دی  )۱۴۰۰تصادف زنجیرهای ۵۹
خودرو در محور بهبهان -اهواز که بیشتر به
فیلمهای اکشن هالیودی ،شباهت داشت،
منجر به فــوت  ۵نفر و  ۴۱مصدوم شد.
در همین رابطه رئیس پلیس راهور
میگوید در حادثه بسیار دلخراش بهبهان،
ایربگ هیچ کدام از خودروها باز نشد ،وی
ضمن انتقاد جدی از خودروسازان ،تعیین
سهم تقصیر برای آنها در این حادثه و
معرفیشان به مراجع قضایی ،متذکر شده
که چرا خودروسازان ارابه مرگ تولید
میکنند ،استانداردها درست نظارت
نمیشود و وزارت صمت کنترلی نمیکند.
گرانی خدمات پس از فروش و نصب
قطعات تقلبی دو عامل اصلی تشدید غیر
استاندارد بودن خودروهای تولید داخلی
است .هرچند توپ استاندارد سازی خودرو،
سال هاست در زمینهای مختلف انداخته
میشود و هیچ سازمان و ارگانی زیر بار
چنین مسوولیتی نمیرود .آیا تنها خودرو
سازان مقصر اصلی بروز همچنین حوادثی
هستند یا عوامل دیگر تأثیر گذارند؟
در همین رابطه امیر حسین کاکایی
کارشناس صنعت خودرو و عضو هیات
علمی دانشگاه علم و صنعت میگوید:
ضعف نظارت بر تولید یکی از چالشیترین
موضوعاتی است که صنعت خودرو سازی
کشور را دچار مشکل کرده است.
کاکایی ادامه داد :عدم رعایت استاندارد
درتولید خودرو شرایط بحرانی را برای

مشتریان این خودروها فراهم کرده است.
موضوع ایمنی ،کیفیسازی ،عملکرد و
ارزیابی همگی مجموعه نظامات ارزیابی
کیفی هستند که متأسفانه هیچ یکی از
این موارد در صنعت بزرگ خودرو سازی
به طور کامل و دقیق رعایت و نظارت
نمیشود.
وی تأکید داشت :نصب قطعات تقلبی
بر روی خودروهای تولیدی و خدمات پس
از فروش بی حساب و کتاب محرز است.
توجه به این موارد مهمتر از ایربگ است
که هیچ یک از این موارد به طور کامل
بررسی نمیشود .عضو هیات علمی دانشگاه
علم و صنعت گفت :نصب ایربگ برای مردم
 ۱۵میلیون تومان آب میخورد و افزایش
هزینه برای مردم میشود.
کاکایی تأکید داشت :خدمات پس
ازفروش در ایران نیازمند یک پوست
اندازی است .به طور مثال مردم به
برخی تعمیرگاههای مرکزی که میلیاردها
سرمایه در آن خوابیده ،اعتماد نمیکنند و
خودروی خود را به تعمیرگاههای کوچک
که شاید بدون مجوز در سطح شهر در
حال فعالیت میباشند ،اعتماد میکنند
و خودروی خود را جهت سرویس و یا
تعویض قطعه به آنها میسپارند.
وی تصریح داشت :چرا در قرن ۲۱
که تولید خودروها آنقدر پیشرفت کرده
است باید شاهد فعالیت تعمیرگاههایی
در خیابانهای سطح شهر باشیم که
تعمیرکاران آن بدون هیچ مدرک تخصصی،
خدمات خودرو مردم را بر عهده میگیرند.
کاکایی تأکید داشت :کشور صنعت خودرو
سازی و تولید خودروی هر چند کم دارد،

از این رو دولت باید هزینه خدمات پس از
فروش آن را بپردازد و اطمینان مردم جهت
تردد باخودروهای داخلی را افزایش دهد نه
اینکه با یک تصادف تمام تقصیرها به عهده
خودرو ساز بیفتد.
مردم استفاده از ابزارهای ایمنی در
خودروها را جدی نمیگیرند
عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت
با اشاره به وضعیت استاندرد خودروهای
در حال تردد گفت :از بحث عدم نظارت
براستانداردهای تولید خودرو که بگذریم
موضوع عدم فرهنگ سازی برای چگونه
استفاده کردن از آبشن خودروها در
راستای حفظ ایمنی بیشتر از راننده،
سرنشین و خودرو میرسیم .وی تصریح
داشت :فرهنگ استفاده از تمام مواردی که
برای افزایش ایمنی در خودروهای تولیدی
تعبیر و نصب شده نکتهای است ،که تا
کنون مهجور مانده است.
به گفته این کارشناس صنعت خودرو؛
زمانی که نصب ایربگ بر روی خودروهای
داخلی اجباری و اجرا شد تمام مردم به
عنوان یک آبشن جدید و قابل اعتماد از
آن استقبال کردند .در حالی که همین
مردم امروز برای کاهش هزینههای خود
اقدام به غیر فعال کردن ایربگ خودروهای
خود میکنند! تکلیف چیست؟ چرا هیچ
نظارتی بر این نوع اقدامات که از سوی
برخی از تعمیرکاران غیر مجاز صورت
میگیرد ،نیست! برای تقویت و توسعه
ایمنی خودروها نصب آپشنهای جدید بر
روی خودروهای تولیدی تنها راه نیست.
بلکه حاکمیت و دولت موظف به فرهنگ
سازی در این رابطه دارد.

آگهي مناقصـــه عمومـــي
شمــاره /1400/82ع

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد پروژه « تامین برق نوار نقاله انتقال گندله به
مجتمع جهان فوالد از دو محل (پست پرورش و پست جنبی جهان فوالد) » خود را به صورت  EPCاز طريق

برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط و دارای گواهینامه صالحیت پیمانکاری با رتبه حداقل
 4در رشته نیرو از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور واگذار نمايد .لذا متقاضيان ميتوانند جهت
اخذ اسناد مناقصه به آدرس الكترونيكي  WWW.GEG.IRمراجعه و اسناد مذکور را به همراه فرم

وانت پیکان

1388

ایران  283/65 -د 94

 15/000/000ريال  273/000/000ريال

پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان از بخش مناقصه و مزایده دانلود نمايند .مهلت تحويل پاكات ساعت 9

وانت پیکان

1389

ایران  528/75 -ب  30/000/000 35ريال  457/000/000ريال

الي  14روز یکشنبه مــورخ  1400/11/24در محــل دفتركميسيون معـامالت مجتمع و يا دبیرخانه دفتر

وانت پیکان

1389

 20/000/000ريال  388/000/000ريال

وانت پیکان

1390

دو گانه سوز
نیسان پاترول

1380

 2درب

ایران  813/65 -د 96

ایران  423/55 -ص  30/000/000 36ريال  596/000/000ريال
ایران  259/75 -ب  60/000/000 83ريال

1/185/000/000
ريال

خود را از طریق برگزاری مزایده به فروش رساند .لذا کلیه متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده به آدرس
الکترونیکی  www.parizpishro.irمراجعه و اسناد مذکور را از قسمت مناقصه و مزایده دانلود نمایند.

مهلت تحویل پاکات روز یکشنبه مورخ  1400/11/17در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در سیرجان ،محله کوی

فرهنگیان ،بلوار پیروزی ،طبقه همکف ،پالک  ،36کدپستی 7816947838دبیرخانه  -آقای اسدی می باشد.
ضمنا ً بازدید در روز دوشنبه مورخ  1400/11/11از ساعـــت  8الی  13برای متقاضیان بالمانع می باشد.
شرایط شرکت در مزایده :

-1سپرده شرکت در مزایده به یکی از صورت های ذیل:

* چک تضمینی بانکی در وجه شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه

* ضمانت نامه بانکی معتبر به نفع شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه

* واریز وجه نقد به شماره حساب 10/3309211/2بانک رسالت و ارائه اصل فیش واریزی
-2شرکت در مزایده برای هر یک یا کلیه ماشین آالت مجاز است.

*این شرکت در قبول یا رد کلیه یا هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.

* مدت اعتبار قیمت پیشنهادی دو ماه از تاریخ گشایش پاکت ها می باشد.
*هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

متقاضیان جهت بازدید و کسب اطالعات فنی با شماره 0913 945 8870 :مهندس قربانلو تماس حاصل نمایند.

متقاضیان جهت کسب اطالعات در خصوص مزایده با شماره 034 - 4142 4328 :تماس حاصل نمایند.

پیش
امور حقوقی و رقارداداهی رشکت اپرزی رو صنعت توسعه

مرکزی تهران مي باشد .ضمنا ً بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه روز شنبه مورخ  1400/11/16مقرر
شده است و الزامی می باشد .شركت معدني و صنعتي گل گهر در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات بدون
نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار ميباشد.

کمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر

آگهي فراخوان شناسايي و ارزیابی شركتها
به شماره /1400/14ف

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد به منظور«بومی سازی یک دستگاه
اتوماتیک القایی تهیه قرص به روش ذوبی جهت آنالیز دستگاه  » XRFمطابق با اطالعات موجود

نمونه خارجی ،اقدام به شناسایی و ارزیابی شركت سازنده واجد شرايط نمايد .لذا كليه
متقاضيان ميتوانند جهت اخذ اسناد فراخوان شناسايي و ارزیابی شركتها و سازندگان
به آدرس الكترونيكي  WWW.GEG.IRمراجعه و اسناد مذکور را از بخش مناقصه
و مزایده دانلود نمايند و پاكت خود را كه حاوي مدارك خواسته شده جهت شناسايي و
ارزيابي ميباشد ،حداكثر تا تاريخ یکشنبه مورخ  1400/11/17به نشاني دفتر كميسيون
معامالت مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران تحويل نمايند .شرکت در فراخوان حاضر
و ارسال پاکت هیچگونه حقی جهت ارجاع کار ایجاد نمی نماید.
کمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر

