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بانوان شهرداری سیرجان 
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  قلیچ خانی؛ رییس اتحادیه امالک سیرجان:   قیمت ها را دل بخواه، صاحبخانه ها مشخص کرده اند

   سایت ها از نظر قیمت گذاری اعتبار ندارند و ما هم هیچ کنترلی روی آن ها نداریم

نقشه رقومی  سیرجان 
تهیه می شود
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پس ماندهای
 بر زمین مانده 

 قیمت گذاری افسارگسیخته اجاره بها در سیرجان؛

اجارهبهاییکهباتهرانبرابریمیکند

 پزشک حاذق و گرانقدر؛ 

رسکار خانم دکتر زرها زیدان پناه زیدی  )متخصص بیماریهای عفونی(
بدینوسیله از زحماتی که شما سرور گرامی با اعمال جدیت مبتنی بر حرفه مقدس پزشکی 
در مورد بهبودی حاِل بنده متحمل شدید و با لطف خداوند و دستان شفا بخش سرکار عالی، 
لبخندی دوباره به زندگی زده ام صمیمانه سپاسگزاری می نمایم. بدون شک تالش و علم 
و عمل صادقانه شما در محضر باریتعالی جلوه دیگری دارد.از پیشگاه ایزد منان سعادت 
و سالمتی توام با عزت و سرافرازی را برایتان خواستارم. همچنیـــن جــا دارد از تمامـــی

 کـادردرمـانبیمارستــانامامرضــا)ع( نیز تشکر ویژه ای به عمل آورم.

با تقدیم احترام؛ صدیقه پورمعصومی و خانواده
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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.
تاریخانتشارمناقصهدرسامانه:تاریخ 1399/10/17 می باشد.

تاریخ  شنبه  روز   18:00 ساعت  تا  مناقصه  اسناد  انتشار  تاریخ  از  سایت: از مناقصه اسناد دریافت زمانی مهلت
1399/10/27

مهلتزمانیارائهپیشنهاد: از تاریخ  دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز سه شنبه  تاریخ 1399/11/07
زمانبازگشاییپاکتها: ساعت 16:00 روز چهارشنبه  تاریخ 1399/11/08 

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 41325077 - 034

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس: 021-41934 
دمرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 85193768-88969737

فراخوان  تجدیــــد مناقصــــه عمومــــی یک مرحله ای 
خریـد  دوربیــــن نظـــارت تصویـــری

)شرحمختصر:خریددوربین عمومی خدمات  مناقصه  دارد  نظر  در  شهرداری سیرجان 

2099005674000128 را از طریق سامانه تدارکات  نظارتتصویری(به شماره 

الکترونیکی دولت برگزار نماید.
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شماره 632
17 دی 1399 خـبــــر

2 فردای کرمان: وزیر بهداشت به مناسبت سالگرد شهادت سپهبد سلیمانی به کرمان سفر کرده بود 
در ستاد استانی مقابله با کرونای کرمان نیز حضور پیدا کرد. او در این نشست  تست را بزرگ ترین 
راهکار مبارزه با ویروس کرونا دانست و تاکید کرد که درمانگاه های 16 ساعته به هیچ وجه تعطیل 
نشوند تا مردم باید به نزدیک ترین محل دسترسی داشته باشند و دارو و تست رایگان به عنوان مشوق 
اصلی جذب مریض استفاده شود. وی اضافه کرد: »آسیبی که اقتصاد ما در کرونا دید به مراتب کمتر 

از آسیبی بود که خیلی از کشورهای مقتدر دنیا دیدند

 درمانگاه های 16 
ساعته به هیچ وجه 

تعطیل نشوند 

پارکینگ ندارد، انبار ندارد، آسانسور ندارد اما قیمتش؟! 
رو که نیست، سنگ پای قزوین است!

کویر  حاشیه ی  در  کوچک  است. شهری  سیرجان  اینجا 
در  اجاره  و  رهن  تا  خرید  از  را  مسکن  قیمت  وقتی  که 
آن دنبال می کنی یک لحظه گمان می کنی داری قیمت 

خانه های پایتخت را نگاه می کنی!
در  اجاره نشین ها  نیست.  دیروز  و  امروز  صحبت  این 
به  دست  مشکل  این  با  که  هست  سالی  چند  سیرجان 
گریبان اند. مشکلی که در چند هفته اخیر دوباره خود را 
نشان داده و قیمت اجاره و رهن ملک در سیرجان باز هم 

جهشی ناگهانی و عجیب را تجربه کرد.
ورانداز  که  را  نیازمندی ها  و  فروش  و  خرید  سایت های 
می شوی:  روبرو  چنینی  این  عجیب  موارد  با  می کنی 
آپارتمان 90 متری بلوار قاآنی، ساخت 89 با 15 میلیون 
نه  تومان پیش، ماهیانه یک میلیون و 800 هزار تومان! 

آسانسور دارد، نه پارکینگ و نه انباری!
جالب اینکه در این زمینه سیرجان زیاد تابع قواعد محله 
مرکز  در  شما  نمی کند  فرق  یعنی  نیست.  هم  محله  به 
حاشیه اش.  در  یا  باشید  گذاشته  خانه  روی  دست  شهر 
باال 110 متری در شهرک سی  واحد طبقه  نمونه:  برای 
 700 و  میلیون  یک  ماهیانه  پیش،  میلیون   20 بی جی، 
هزار تومان! واحد اجاره ای طبقه باال در شهرک سمنگان، 
20 میلیون پیش ماهیانه یک میلیون و 500 هزار تومان!

جالب آنکه این قیمت های من در آوردی و بی انصافانه 
و کمرشکن برای اجاره نشینی و حق داشتن یک سرپناه 
کشور  پایتخت  با  رقابت  قابل  فقط  سیرجان  در  معمولی 
که  کرمان  خود  حتا  و  استان  شهرهای  دیگر  در  و  است 
مرکز استان است، شاهد چنین تورم افسار گسیخته ای در 

بخش مسکن نیستیم.
اجاره نشین  شهروند  دو  با  را  سخن  باب  باره  همین  در 

همشهری باز می کنم.
و  نیست  بد  درآمدش  اینکه  با  او  دارد.  آزاد  کار  حسن 
هنوز فرزندی ندارد اما امسال برای تمدید قرارداد خانه با 
قیمتی از طرف صاحبخانه روبرو شد، که شوکه اش کرد. 
کرایه اش  و  شود  دوبرابر  باید  میلیونی اش   10 پیش  پول 

هم 500 هزار تومان بیشتر! چرا؟ چون صاحبخانه گفته: 
»نرخ امسال اینه. نمی خوای مشکلی نیست، زودتر تخلیه 

کن.«
حسن شگفت زده می پرسد: »این نرخ ها را چه کسانی و 
بر چه مبنایی تعیین می کنند که صاحبخانه ی ما می گوید 

نرخش همین است، میخوای بخواه، نمیخوای نخواه!؟«
او می گوید با دیدن قیمت های جدید سرسام گرفته زیرا: 
»به خاطر مشکل پای همسرم باید حتماًًً در خانه ای باشیم 
این  با  اما  باشد  داشته  آسانسور  یا  و  باشد  همکف  یا  که 
قیمت هایی که برای خانه های بی پارکینگ و بی آسانسور 
آسانسوردار  خانه ی  من  بودجه ی  با  است  معلوم  داده اند، 

پیدا کردنی نیست.«
هم  همسرش  و  او  روبروست.  مشکل حسن  با  نیز  یاسر 
نقلی و یک خوابه قناعت  آپارتمان  این  به  ندارد و  فرزند 
کرده اند فقط برای اینکه از عهده پرداخت اجاره بربیایند. 
نگران  خانه  کرایه  جدید  قیمت های  مشاهده  با  حاال  اما 
چند ماه بعد هستند که قرار است قرارداد خانه را تمدید 
کنند. یاسر از دستمزدش می گوید که در این چند سال 
مانده و شرایط کار همسرش در مدرسه غیردولتی  ثابت 
کمتر  درامد  یعنی  »این  است:  معلق  کرونا  خاطر  به  که 
ما  سیرجون  توی  که  جالبه  بیشتر!  هزینه ی  اضافه ی  به 
امکانات شعب  با  تهران رو داریم  هزینه های زندگی توی 

ابی طالب !«
یک  زبان  از  خودش  گوش  با  خودش  که  مدعی ست  او 
برای  خانه  اجاره  در  واسطه گری  که  شنیده  امالکی 
درآمد  معدنی،  شرکت های  غیربومی  متخصص  نیروهای 

هنگفتی برای برخی از امالکی ها داشته است. 
خانواده های  که  این  به  هم  معادن  باالی  حقوق های 
کرده  بروند، کمک  قیمتی  هر  بار  زیر  غیربومی سیرجان 
اجاره  قیمت گذاری های  نوع  این  تاثیر  میان  این  است. 

برای قشر متوسط و ضعیف جامعه گران تمام می شود.
اتحادیه امالک سیرجان  به سراغ رییس  بهانه  به همین 

رفتیم.
احمد قلیچ خانی رییس اتحادیه امالک سیرجان در کنار 
تاکیدش بر معتبر نبودن قیمت های ارائه شده در سایت ها، 
صاحبخانه ها  بخواه  دل  را  قیمت ها  که  است  معتقد 
مشخص کرده است: "صاحب ملک خودش شرایط ملک و 

هم  رجوع  ارباب  می نویسد،  سایت ها  در  را  اجاره  قیمت 
است.  این  قیمت ها  عرف  می گیرد  نتیجه  و  می کند  نگاه 
هم  ما  و  ندارند  اعتبار  قیمت گذاری  نظر  از  سایت ها  این 

هیچ کنترلی روی آن ها نداریم."
از  حمایتی  هیچ  که  دارد  انتقاد  دولت  به  قلیچ خانی 
که  دادیم  کارشناسی  پیشنهاد  "ما  ندارد:  اصناف  اتاق 
اساس  بر  و  شود  بندی  طبقه  منطقه  نظر  از  سیرجان 
ارائه شود.  اجاره بها  برای  قیمت رسمی  یک سری مالک 
بنگاه هم هماهنگ باشد با این قیمت که بتواند مالک را 
این  کند.  مهار  کارشناسی  قیمت های  این  چارچوب  در 

پیشنهاد االن کجاست؟ دارد خاک می خورد."
از قلیچ خانی می پرسم چرا سیرجان در اجاره بها به نسبت 

شهرهای دیگر  حتا مراکز استان، گران تر است؟
سیرجان   " می دانیم:  همه  که  است  همان  پاسخش  او 
در  کار  جویای  زیادی  جمعیت  است.  مهاجرپذیری  شهر 

معادن و شرکت های معدنی سیرجان به شهر ما می آیند 
و طبیعی ست که تقاضا برای مسکن بیشتر شود و ارزش 

ملک و اجاره ی آن را باال ببرد"
معادن  نیروهای  برای  شهرک سازی  نقش  بر  قلیچ خانی 
انگار  که  سیاستی  دارد.  تاکید  اجاره بها  قیمت  کاهش  بر 

دوباره توسط نماینده درحال پیگیری ست.
رییس صنف امالک سیرجان نقش هم صنفی های خودش 
را بر افزایش بهای کرایه ها ناچیز بر می شمرد و استداللش 
پیدا کردن مستاجر  برای  "یک صاحبخانه  این است که: 
برایش  ما  می دهد.  پیشنهاد  قیمت  و  می آید  ما  سراغ  به 
را  قیمتش  خودش   ، نشود  پیدا  می کنیم.  پیدا  مشتری 
پایین تر می آورد. در نهایت معامله را ما جوش می دهیم و 

درصدمان را می گیریم"
او معترف است که قیمت خرید و اجاره بها در سیرجان 

دارد با تهران برابری می کند.

 قیمت گذاری افسارگسیخته اجاره بها در سیرجان؛

اجارهبهاییکهباتهرانبرابریمیکند

 سرانۀ تخت های بیمارستانی استان از میانگین کشوری پایین تر است 
فردای کرمان:  استاندار کرمان در ستاد استانی مقابله با کرونا استان کرمان با حضور وزیر بهداشت گفت که سرانه ی تخت های بیمارستانی 
استان کرمان اندکی پایین تر از میانگین کشوری است و نامتوازنی هم در این حوزه در سطح استان وجود دارد. وی با اظهار امیدواری از 
این که با اجرای طرح های در دست اجرا و افتتاح آن ها، سرانه ی استان ارتقا یابد، تاکید کرد که البته این نقطه ی مطلوب برای استان نیست.

وی همچنین گفت: »در بیماری کرونا که می توانست نقطه ی آسیب ما باشد، هم خّیران و مردم پیشتاز فعالیت های مقابله ای بودند و هم 
کمک های دولت در بنیه ی بهداشتی و ظرفیت های بهداشتی تقویت شد که موجب افتخار است«.

خبــر

 ابتالی 4280 نفر از کادر
 بهداشت و درمان استان به کرونا 

ایسنا: رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان با بیان 
سر  پشت  را  کرونا  پیک  دو  کرمان  استان  این که 
گذاشته که اوج پیک دوم در آبان ماه بود، گفت که 
دو هزار و 350 نفر در اثر ابتال به کرونا در استان 

فوت کردند.
تاکنون  کرمان  استان  در  که  گفت  همچنین  وی 
چهار هزار و 280 نفر از پرسنل حوزه ی بهداشت و 
درمان استان کرمان به کرونا مبتال شده اند و شش 

شهید مدافع سالمت را تقدیم کرده ایم.
کرمان،  ایسنا  از  نقل  به  کرمان  فردای  گزارش  به 
حمیدرضا رشیدی نژاد 15 دی ماه در ستاد استانی 
کرمان  در  بهداشت  وزیر  حضور  با  کرونا  با  مقابله 
پیک  دو  واقع  در  کرمان  استان  »در  کرد:  اظهار 
بیماری کرونا را تجربه کردیم و اوج پیک دوم در 

آبان ماه بود«.
وی افزود: »در پیک اولیه در حوزه ی دانشگاه علوم 
پزشکی کرمان متوسط بستری هفتگی 86 مورد بود 
و در اوج پیک دوم به بیش از 100 مورد رسیدیم و 
مرگ ومیر ناشی از کرونا در پیک اول روزانه حدود 
بود که  25 مورد و در پیک دوم حدود 42 مورد 

اکنون به شش مورد رسیده ایم«.
رشیدی نژاد با اشاره به این که از ابتدای شیوع کرونا 
در استان کرمان 34 هزار و 524 مورد بستری در 
بیمارستان ها داشته ایم، اضافه کرد: »دو هزار و 350 
و  هستند  استان  در  کرونا  از  ناشی  فوتی های  نفر 
موارد قطعی 15 هزار و 525 مورد ثبت شده است«.

به  اشاره  با  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
حوزه ی  پرسنل  از  نفر   280 و  هزار  چهار  این که 
کرونا  به  تاکنون  کرمان  استان  درمان  و  بهداشت 
مبتال شده اند، بیان کرد: »در این مدت شش شهید 
مدافع سالمت را تقدیم کرده ایم که پرونده ی چهار 

نفر از آن ها تاکنون قطعی شده است«.
وی ادامه داد: »در یک سال گذشته نزدیک به 50 
کرمان  استان  در    ICU تخت های  تعداد  درصد 
بود و در حال  بزرگی  یافت که کار بسیار  افزایش 
حاضر 394 تخت ICU به بیماران کرونایی خدمات 
می دهند و 140 دستگاه ونتیالتور نیز به تجهیزات 
این  بر  اضافه شد که عالوه  استان  بیمارستان های 
به  را  اقتصادی  شرکت های  و  خیران  کمک های 

حوزه ی بهداشت و درمان استان داشتیم«.

     خبر

فضاسازیبصریوآذینبندیویژهسیرجانتوسطروابطعمومیشهرداری
مهم ترین  و  بزرگ ترین  از  یکی  کشور  در  معنویت  ارتقای  و  افزایی  بصیرت 
دستاوردهای انقالب اسالمی به شمار می رود، این موضوع بسیار حائز اهمیت است 
و باید مورد تاکید همگان قرارگیرد. هفته گذشته با توجه به تقارن اولین سالگرد 
ترور ناجوانمردانه و شهادت سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی با ایام شهادت 
بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا)س( روابط عمومی شهرداری سیرجان با دقت 

نظر در برنامه ریزی ها به گونه ای تصمیم گیری و مدیریت کرد که شأن و منزلت 
این ایام به خوبی حفظ شود. و با فضا سازی های شایسته به هر دو موضوع پرداخته 
شود. شهرداری سیرجان در راستای حفظ و ترویج آئین های بزرگ مذهبی و 
پاسداشت مقام شهیدان گرانقدر انقالب و اسالم ، در چنین ایامی با آذین بندی 
مشکی ونصب بنر و ریسه کشی های مختص سوگواری  در نقاط مختلف شهر 

فضای عزاداری و قابل احترامی بوجود می آورد که هفته گذشته این حرکت قابل 
تقدیر را به نحو احسن انجام داد.الزم به ذکر است که به منظور گرامیداشت ایام 
حزن و اندوه شهادت حضرت فاطمه )س( کلیه آذین بندی ها و نورپردازی های 
رنگی سطح شهر سیرجان  تا پایان ایام فاطمیه جمع آوری و خاموش می باشند.

الزم به توضیح است که در ایام سوگواری فوق،  بیش از 2000 متر ریسه های 

و  بزرگ  میادیــن  در  عزا  ایام  پرچم مختص  ، 220 عدد  و مشکی  خاص سبز 
ورودی شهـر و پل های روگذر- زیرگذر نصب گردید. همچنین 6 موکب در نقاط 
مختلف شهر توسط کمیته زیباسازی روابط عمومی شهرداری برپا شد  و در بلوارها 
و خیابان های اصلی  شهر تعداد 30 بیلبورد و 400 تابلوی فکی و استند به این 
کار اختصاص داده شد که نسبت به سالهای قبل افزایش چشمگیری داشته است. 

به پاس گرامیداشت ایام فاطمیه و سالروز شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی انجام گرفت؛

آگهیفراخوانمناقصهعمومییکمرحلهای
واگذاریامورطبخوتوزیعغـذایبیمارستـانامامرضـا)ع(

امور طبخ وتوزیع غذای  دانشکدهعلومپزشکیسیرجاندرنظردارد»مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری 
2099092962000027 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  بیمارستان امام رضا)ع( « به شماره 
برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه ازدریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی 
انجام  www.setadiran.ir به آدرس   الکترونیکی دولت )ستاد(  تدارکات  گاه سامانه  در  از طریق  ها  پاکت 
خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت 

گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1399/10/17 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت  14:00 روز  چهارشنبه  تاریخ 1399/10/24     
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 14 روز  سه شنبه   تاریخ 1399/11/07 

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 9 روز  چهارشنبه   تاریخ 1399/11/08 
زمان  جلسه توجیهی: ساعت 10 روز چهارشنبه مورخ 1399/11/01 

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

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

روابطعمومیدانشکدهعلومپزشکیسیرجان

فروش،نصب،سرویـس،شــارژگـــازو

نقد و اقساطلولـهکشیزیرکار

کولرهای گـازی اسپلیت
خیابانوحید-روبرویفروشگاهافقکوروش

فروشگاه اسپلیت صالحی
42338788 -0 9 164458335 

        گروه گزارش



شماره 632
17 دی 1399 شهر

3 فرمانده بسیج کارگران وکارخانجات شهرستان سیرجان گفت: به مناسبت شهادت سپهبدحاج قاسم سلیمانی باهمت پایگاه بسیج شهید 
شاهمرادی گهرپویش گام ازپایگاه های تابعه بسیج کارگران وکارخانجات واداره تعاون، کارورفاه اجتماعی شهرستان سیرجان 300بسته 
 معیشتی و500بسته ضدعفونی بین خانواده کارگران ونیازمندان شهرستان سیرجان توزیع شد. سرهنگ شاهمرادی افزود:هربسته کمک

 معیشتی شامل مواد غذایی به ارزش 350 هزارتومان وهربسته بهداشتی نیز شامل ماسک واسپری ضدعفونی است . وی درپایان ضمن 
تشکر از کلیه مدیران واحدهای تولیدی ،معدنی وصنعتی شهرستان سیرجان گفت:ازابتداشیوع ویروس کرونا مدیران  این مجموعه ها اقدامات  

بسیارمثبتی درراستای حمایت ازقشرنیازمند شهرستان سیرجان انجام داده اند.

خبــر
ایسنا:  سخنگوی ستاد مقابله با کرونا گفت: در هفته جاری شاهد کاهش در آمار ورودی بیماران مبتال به کرونا در 
بیمارستان ها و کاهش فوتی های کرونا در سیرجان بودیم اما این وضعیت هنوز شکننده است و این آمار خیالمان را 
از بابت شیوع کرونا راحت نکند یا موجب عادی انگاری در جامعه نشود. دکتر  موقری پورگفت:  با تجربه اخیر و رعایت 
بهتر دستورالعمل های بهداشتی، فاصله گذاری اجتماعی و ماسک زدن به راحتی موجبات کاهش آمار کرونا فراهم می 
شود، پس بایستی مردم محدودیت ها و اعمال پروتوکل ها را دائمی و بیشتر رعایت کنند تا شاهد کاهش بیش از پیش 
این بیماری باشیم؛ همگان همکاری کنند می توانیم از ورود مجدد سیرجان به وضعیت حاد و قرمز جلوگیری کنیم.

کاهش آمار کرونا، 
خیالمان را 
راحت نکند

جامد  زاید  مواد  کلیه  به  شهری  زباله های  معمول  بطور 
)فسادپذیر و فسادناپذیر( گفته می شود که درمنازل، مراکز 
می شوند.  تولید   ،... و  غذایی  مواد  فروش  و  وتوزیع  تهیه 
زباله  مختلف  شیوه های  به  موجودات  از  بسیاری  و  انسان 
به  توجه  با  سیرجان  در  زباله  تولید  که  می کنند  تولید 
لوازم پالستیکی  از  بیشتر  استفاده  و  کرونا  بیماری  شیوع 
و یکبار مصرف بطور چشم گیری رو به افزایش است، عدم 
کننده  آلوده  مواد  وجود  علت  به  شهری  زباله های  کنترل 
پناهگاهی  مناسب  حرارت  و  رطوبت  نیز  و  فسادپذیر  و 
همواره  باشد.  می  موذی  جوندگان  و  حشرات  انواع  برای 
بیماری  از  بسیاری  مولد  و  اصلی  عوامل  از  زباله  توده های 
بیماری های  سایر  و  حیوانات  و  انسان  بین  مشترک  های 
جمع  و  کنترل  عدم  و  است  بوده  غیرواگیردار  و  واگیردار 
آوری و دفع صحیح بهداشتی زباله مشکالت زیادی بوجود 
زباله در  برخی مشکالت جمع آوری  به  ادامه  می آورد. در 

شهر می پردازیم:  

عدم اطالع رسانی در تفکیک زباله های خانگی 
 ، پالستیک  کاغذ،  غذایی،  مواد  پسماند  شامل  زباله ها 
از این قبیل می شود  قطعات فلزی، شیشه، چوب وموادی 
و آنها را می توان به دو بخش قابل بازیافت )خشک( و غیر 
شامل  مرطوب  زباله های  کرد؛  )تر(تقسیم  بازیافت  قابل 
پوست  سبزیجات،  دورریز  جمله  از  آشپزخانه   زباله های 
استخوان  مرغ،  تخم  پوسته های  چای،  برگ های  میوه ها، 
ها و ... زباله های تر هستند که قابل بازیافت نیستند. این 
زباله ها فساد پذیرند و در ماه های تابستان که مصرف میوه 

و سبزی بیشتر است، به حداکثر می رسد.
زباله است، چرا   پس مانده های غذایی مهم ترین قسمت 
که از یک سو به دلیل تخمیر و فساد سریع، بوهای نامطبوع 
تولید کرده و محل مناسب برای رشد و تکثیر مگس و سایر 
حشرات و جوندگان است و از سوی دیگر به دلیل قابلیت 

تهیه کود از آن ) کمپوست ( حائز اهمیت است. 
پالستیک،  کاغذ،  مانند:  )خشک(  بازیافت  قابل  زباله های 
فلز، شیشه، الستیک، فوم، پارچه، چرم، چوب و هر چیزی 
شدن  تجزیه  بدون  طوالنی  مدت  یک  برای  بتواند  که 
زباله های مرطوب  تفکیک  به  زباله   بماند. جداسازی  باقی 
خشک  زباله های  که  طوری  به  شود.  می  گفته  خشک  و 

می توانند بازیافت شوند.
به  هوا، کمک  آلودگی  کاهش  برای  برخی شهرها  امروزه 
آب  آلودگی  کاهش  سالم،  محیطی  داشتن  بازیافت،  روند 
زباله ها  تفکیک  به  زباله ها  نامطبوع  بوی  از  جلوگیری  و 
می دهند اما در سیرجان اطالع رسانی کافی برای این مهم 

به  منازل  در  زباله  تفکیک  و  ندارد  وجود 
از  اعم  زباله ها  تمام  نمی شود  انجام  خوبی 
یک  در  بازیافت  غیرقابل  و  بازیافت  قابل 
عقب  نوعی  این  و  می شود  ریخته  کیسه 
خانگی  زباله های  شهری ست.  ماندگی 
کرونا  ویروس  شیوع  حاضر  شرایط  در  را 
بیمارستانی  زباله های  از  خطرناک تر  حتی 

هستند.
جمع آوری  زباله 

جمع آوری زباله و حمل و نقل آنها یکی از 
مهم ترین عملیات مدیریت مواد زاید جامد 
ذخیره  کلی  طور  به  سیرجان  در  است. 
از  استفاده  با  محل  در  خانگی  زباله های 
سطل  پالستیکی،  کیسه  قبیل  از  وسایلی 
بعضی موارد  و در  پالستیکی، پیت حلبی 
وسایل سنتی  دیگر  و  گونی، جعبه چوبی 
منازل  از  زباله  حمل  قبال  می گیرد.  انجام 
توسط  پوشیده  سر  کامیون های  بوسیله 
در  خاص  ملودی  نواختن  با  و  کارگران 
ساعتی مشخص انجام می شد. اما در یکی 

دو ماه اخیر تعداد زیادی از همشهریانی که در محله خیابان 
آیت اله سعیدی، بلوار سید جمال الدین اسدآبادی، خیابان 
اتفاق  به  اکثر قریب  بالل، خیابان تختی زندگی می کنند، 
نوشتن  با  شهرداری  "قبال  می کنند؛  عنوان  این گونه  آنها 
پارچه و نصب آن در ابتدای برخی کوچه های پر رفت آمد 
محله ها، زمان جمع آوری زباله ها را به ساکنین آن محالت 
اعالم نمودند و این اقدام قابل تحسین بود، چند ماهی به 
همین منوال گذشت، کامیون های جمع آوری زباله خانگی، 
با نواختن  ملودی خاص  شبها سر ساعتی مشخص آمدن 
بیرون  را  زباله ها  ما  اعالم می کردند و همان زمان  را  خود 
این کار به  از دو ماه قبل  اما  می گذاشتیم و مشکلی نبود 
ساعت 12 شب به بعد موکول شد و هیچ اطالع رسانی هم 
نشد، اکنون شب ها نمی دانیم چه ساعتی کامیون های حمل 
زباله می آیند، دیگر ملودی نواخته نمی شود و بعضی شب ها 
اصال جمع آوری زباله انجام نمی شود و نایلون این زباله ها 
توسط حیوانات پاره شده و بوی تعفن و مشمئز کننده ای از 

آن متصاعد می شود.
و  گردها  زباله  برخی  توسط  نایلون ها  دیگر  طرف  از   

حیوانات باز شده و آنان با هم زدن زباله ها  و یافتن اشیا 
باعث به راه افتادن شیرآبه زباله ها در کف خیابان و جمع 
شدن پشه و مگس و در نتیجه آلودگی هوا و شیوع بیماری 

های مختلف می شوند".
گاهی اوقات چیزی که شهروندان و رهگذران را می آزارد 
دیدن صحنه های افرادی ست که تا کمر در سطل های زباله 
فرو رفته اند و برای تفکیک و برداشتن اشیای قابل بازیافت 
و کثیف، زباله ها را به اطراف سطل ها پراکنده می کنند، و 
حس بدی را به هر بیننده می دهد. سطل های جمع آوری 
ایجاد  شهر  برای  دیگری  معضل  خیابان ها  برخی  در  زباله 
کرده زیرا تقریبا در همه ساعات روز این سطل ها انباشته 
از زباله است و شیرابه آن درسطح پیاده روها جاری می شود 
که این امر عالوه بر تولید بوی نامطبوع و آزار دهنده سبب 

اجتماع حشرات موذی و جوندگانی نظیر موش می شود. 
پسماند  سازمان  عامل  مدیر  رضایی؛  رابطه   همین  در 
شهرداری این گونه می گوید؛  روزانه به طور میانگین حدود 
140 تن پسماند عادی ) زباله ( در سیرجان تولید و توسط 
33 خودرو حمل زباله جمع آوری می شود و میزان تولید 

است.  بیشتر  بسیار  کشوری،  متوسط  حد  از  زباله  سرانه 
وی گفت: خودروهای حمل زباله هر شب بر اساس برنامه 
اقدام  تا 7 صبح  از ساعت 9 شب  فرد  و  زوج  زمان بندی، 
به جمع آوری زباله  از درب منازل می نمایند و همشهریان 
بایستی جهت جلوگیری از پاره شدن نایلون های زباله سر 
از  وی  بگذارند.  منازل شان  درب  را  زباله  ها  معین  ساعت 
همشهریان خواست برای تمیز بودن محله خود در صورتی 
که به ساعت جمع آوری زباله نرسیدند؛ زباله های شان را در 
مخزن  های تعبیه شده در خیابان ها قرار دهند. وی در مورد 
قطع آژیر ماشین زباله گفت: عدم همکاری همشهریان که با 
برخورد بدی که با پاکبانان زحمتکش و ماشین جمع آوری 
کنیم. قطع  را  ملودی  این  گرفتیم  تصمیم  داشتند   زباله 

رضایی در ادامه افزود: برای دومین بار در امسال پاکسازی 
کنی،  بوته  الیروبی،  تنظیف،  ثاراله:  شهرک  معابر  کامل 
جمع آوری نخاله  و پرتی زباله ها؛ طی طرح ضربتی توسط 
شد.  کامل  پاکسازی  پسماند  مدیریت  سازمان  نیروهای 
برای  خواست  شهر  اطراف  شهرک های  همشهریان  از  وی 
خود  های  زباله   خود   شهرک  و  محله  داشتن  نگه  تمیز 

دپوی  محل  به  را  ساختمانی  نخاله های  و  مخازن  در  را 
تمام  ما  گفت  وی  دهند.  انتقال  شهرداری  نخاله  تخلیه 
تالش مان را جهت جلب رضایت همشهریان می کنیم ولی 
 همشهریان نیز همکاری الزم را با این سازمان داشته باشند. 
 40 کرد:  عنوان  مبدا  از  زباله  تفکیک  مورد  در  رضایی 
ست سطل زباله سه تایی در سه رنگ توسط این سازمان 
مکان های  در  سطل ها  این  از  تعدادی  که  شده  خریداری 
به  نیز  والباقی  شد  نصب  ها  زباله   تفکیک  جهت  مختلف 
زودی در مکان هایی که ضریب امنیت باالیی وجود دارند 

نصب می شوند. 
زباله   از  بر چه میزان  به سوال ما مبنی  رضایی در پاسخ 
گفت:  می شوند،  تفکیک  یا  و  دفن  هنوز  سیرجان  در  ها 
کارخانه  احداث  جهت  هکتار   550 مساحت  به  زمینی 
پردازش و سایت تفکیک و دفن زباله در جاده بندرعباس 
خریدار شده و به زودی ساخت سوله کارخانه پردازش زباله 
شروع می شود. وی گفت هم اکنون تمامی زباله های جمع 
 آوری شده با رعایت کامل زیست محیطی دفن می شوند.  
تنهایی  به  ما  گفت  پسماند  مدیریت  سازمان  عامل  مدیر 
زباله گرد  موضع  کنیم.  برخورد  گردها  زباله  با  توانیم  نمی 
چند مؤلفه دارد. آدم هایی که زباله گردی می کنند، در سطح 
کاذب  کارهای  و  می فروشند  گل  می شویند،  ماشین  شهر 
دیگر انجام می دهند. که از همین جا از نهادهای مرتبط ) 
این زمینه  ...( می خواهیم در  و  ، بهزیستی  مراجع قضایی 
یاری رسان ما باشند. در این موضوعات شهرداری به تنهایی 
می شود،  جمع  جایی  در  زباله  وقتی  کند.  ورود  نمی تواند 
زباله گرد هم ایجاد می شود. که متاسفانه زباله گردها با پاره 
اقدام به تفکیک زباله و پراکندگی  نایلون های زباله  کردن 

زباله در سطح معابر شهر می نمایند.
سخن تازه: البته توجیه این مسوول محترم در مورد قطع 
اعتراض  علت  به  زباله  کامیون حمل  اعالن حضور  ملودی 
برخی همشهریان!!، به نظر پذیرفته نمی آید. زیرا این خودرو 
اعالم  صوتی  هشدار  و  شخصی.  ماشین  نه  ست  خدماتی 
تخلیه  زمان  بسیار موثری در ساماندهی  نقش  آن،  حضور 
زباله دارد. از طرفی همانگونه که کامیون آتش نشانی آژیر 
هم  آمبوالنس  و  دارد  آژیر  پلیس  خودروی  دارد-  هشدار 
آژیر دارد و کسی حق ندارد به آن اعتراض کند، چه رسد به 
تعرض! در مورد کامیون خدماتی شهرداری هم همین حکم 
را دارد و این که کسانی به کامیون خدمات عمومی دولت 
از سر خودخواهی، تعرض کرده اند نشانه ی بی تدبیری مدیر 
افراد  بایستی  بی دفاع.  کارگر  و  راننده  نه  است،  باالدستی 
متعرض را به مرجع قضایی معرفی و عالوه بر تفهیم حقوق 
جریمه  همراه  به  نیز  را  وارده  تعهد، خسارت  اخذ  و  عامه 
از او دریافت کرد نه این که سازوکار یک رویه منطقی را 

ناقص گذاشت.

گزارش سخن تازه از نابسامانی جمع آوری زباله در شهر؛

پسماندهایبرزمینمانده
      معظمه صادقی نژاد

  عکس: سید محسن فروزنده

 توزیع بسته های معیشتی و ضدعفونی به یادسردار دلها درسیرجان

جوشکـاریسیــار
َفنس ِکشی- تعمیر در و پنجره - اجرای سایه بان و...

09135320842-09132794372

تولیدی و بازار مبل امام علی )ع(

سرویسچوبکاملویــژهجهیزیـهعروسشامل؛

رختکن،جاکفشی
پاتختیمیزجلومبلیمیزناهارخوری

کمدلباسی

بوفهبزرگ

تشکطبیفنری سرویسخواب میزآرایش مبـــل

همگییکجا:24/500/000تومان

تعطیل و روزاهی جمعه  باز هستیم
ایام 

بیش از 100 مدل انواع مبلمان راحتی، کالسیک، اِل و سلطنتی 

 میـــز و صندلی هــای باغــــــــی و ویالیـــی

تاب های ریلکسـی و تابهای سه نفره باغی و ویالیــی

میز LCD تمام MDF به قیمـت درب کارخانــــــه

0 9 1 2 4 1 5 8 0 0 1 سیرجان - انتهـای بلـــوار اصلی حجــت آبــاد       تلفـن تماس : 

لازخرید
فاوحتماقب

لط

قایسهکنید
قیمتهارام

دراینشرایطسختاقتصادی
هوایشماراداریم

شرایطنقدواقساط
بهمدتمحدود

آتش پاد سوم مهدی فیروز آبادی گفت:در آذر ماه سال 
جاری ، 92 عملیات آتش سوزی و امداد و نجات توسط 
منازل  به  مربوط  9مورد  که  شده  انجام  نشانان  آتش 
مسکونی،2موردبه مراکز تجاری،1مورد مربوط انبار،7مورد 
به تاسیسات برق  نقلیه،2مورد مربوط  به وسایل  مربوط 
ودرختان،16  سبز  فضای  به  مربوط  شهری،3مورد 

عملیات  به  مربوط  ضایعات،3مورد  به  مربوط  مورد 
می باشد. موارد  سایر  به  مربوط  وتعدادی   پیشگیرانه 

انجام 43  به  مدیر عامل سازمان آتش نشانی همچنین 
مورد عملیات امداد و نجات اشاره کرد که از این تعداد 
1 مورد مربوط به عملیات نجات از چاه، 1 مورد مربوط 
به سقوط از ارتفاع، 4مورد مربوط به برش اشیاء حلقوی 

از دست شهروندان، 3مورد مربوط به تصادف خودرویی، 
12مورد مربوط به آب گرفتگی،7 مورد رها سازی محبوس 
شدگان، 9 مورد حیوانات موذی آزار دهنده و مابقی  سایر 
 مواردی است که سازمان آتش نشانی انجام داده است.

 وی در آخر افزود:در حوادث این ماه 12 نفر مصدوم و 1 
نفر متاسفانه فوت شدند.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سیرجان خبر داد:

حضورآتشنشاناندر92عملیـاتامدادونجاتوآتشسـوزیدرماهگذشته

لوله بازکنی اعتماد
بازکردن لوله های فاضالب 

توالت ، آشپزخانه و . . .
09136696216-رضایی
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4  ورزش سه: رضا شکاری و مرتضی تبریزی دو مهره شاخص تیم های استقالل و تراکتور در لیگ 
نوزدهم، با عقد قراردادی به گل گهر ملحق شدند. ، امیر قلعه نویی که میهمان ویژه برنامه فوتبال برتر 
بود، در بخشی از صحبت های خود در خصوص انتقال این دو بازیکن گفت: این تبریزی اگر مصدومیتش 
برطرف شود، می تواند در نیم فصل به ما کمک کند. به این مجموعه رضا شکاری هم اضافه خواهد شد. 
من فکر می کنم شکاری به حقش در فوتبال نرسیده و اگر ایرادات فنی اش را جبران کند، می تواند 

بازیکن خوبی شود.

شکاری و تبریزی
 به گل گهر 

پیوستند

امیر قلعه  نویی : اگر میدانستم در سیرجان چنین شوق و امکاناتی هست 
زودتر به گل گهر می آمدم

خبــر

خبرگزاری فوتبال ایران پارس فوتبال دات کام:  امیر قلعه  نویی، سرمربی تیم فوتبال گل گهر سیرجان با تمجید از زیرساخت های این باشگاه 
خاطرنشان کرد: آنها فقط تجربه لیگ برتری نداشتند. من همیشه انگیزه باالیی دارم، اما تیم های من شرایط جدولی و پولی خوبی نداشتند. از 
استادم مجید جاللی تشکر می کنم که زحمات زیادی برای گل گهر کشیده است. پس از اتفاقاتی که سال گذشته رخ داد، گل گهر را انتخاب 

کردم که آرامش داشته باشم و فشار روی من کمتر باشد، اما با کاری که داوران می کنند، این فشار بیشتر شد.

تیم سیرجان، صدر نشین دور رفت مرحله مقدماتی لیگ برتر 
والیبال ایران، در بازی نخست از سری مسابقات هفته اول دور 
برگشت لیگ، برابر شهداب یزد باخت و صدر جدول را از دست 
داد و به رده دوم رفت، هفته هفدهم هم استراحت داشت تا در 
جدول 2 پله دیگر سقوط کند. نماینده والیبال سیرجان هفته 
هجدم تیم قزوین را شکست داد اما در جدول با توجه به برد دیگر 
تیم های باال نشین در همان رده چهارم، البته با یک بازی کمتر 

)3 امتیاز( ماند.    
بردهای و باخت های دور رفت تیم تیم سیرجان

مرحله  رفت  دور  فصل  نیم  قهرمان  سیرجان  نماینده 
امتیاز؛ 11  باخت و 33  برد، 2  بازی، 11  با 13  مقدماتی 
برد نماینده سیرجان به ترتیب برابر تیم های، راه یاب ملل 
شهرداری  کاووس،  گنبد  آمل،  هراز  لبنیات  کردستان، 
یزد،  شهداب  ارومیه،  آذرباتری  قزوین،  شهرداری  ارومیه، 
خاتم  رامسر،  هورسان  اصفهان،  سپاهان  تهران،  پیکان 
پنجم  هفته  سیرجان؛  تیم  باخت   2 خورد.  رقم  اردکان 
باخت. هفته  بر 3  نتیجه 2  با  ورامین  تیم شهرداری  برابر 
با نتیجه 3 بر 1 دومین باخت  دوازدهم برابر سایپا تهران 

فصل نماینده سیرجان ررقم خورد. 
توفان صابر صادقی در دور رفت مسابقات والیبال

سی و چهارمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه های 
برتر ایران جام سردار شهید حاج قاسم سلیمانی چهارشنبه 
با  رقابت ها  این  رفت  دور  و  شد  شروع   99 شهریور   19
قهرمانی تیم سیرجان به پایان رسید. صابر کاظمی در 13 
بازی تیم سیرجان در دور رفت لیگ برتر، در 47 ست به 
میدان رفت و با کسب میانگین 5.6 پوئن در هر ست و 267 
امتیاز در مجموع، عنوان امتیازآورترین بازیکن نیم فصل را 
به دست آورد. کاظمی همچنین عنوان های بهترین مهاجم 
و بهترین زننده سرویس دور رفت لیگ برتر والیبال مردان 
از  سرویس  امتیاز   30( امتیاز   30 و   217 با  ترتیب  به  را 
تیم  بازیکن  یوسفی پور  علی  دارد.  اختیار  در  تالش(   195
از دفاع مستقیم، جایگاه  با کسب 49 پوئن  خاتم اردکان، 
نخست بهترین مدافعان نیم فصل اول را به خود اختصاص 
شده  برگزار  دیدار   13 در  46 ست  اردکانی ها  مدافع  داد. 
به میدان رفت و در مجموع، از 199 تالشی که روی تور 

داشت، میانگین 1.07 امتیاز دفاع در هر ست را ثبت کرد و 
31 دفاع او نیز مثبت بود.

باخت سیرجان، در اولین بازی دور برگشت 
شانزدهم  هفته  امتیازی،   33 و  اولی  رده  سیرجاِن  تیم 
مسابقات لیگ برتر والیبال ایران )شروع دور برگشت مرحله 
مقدماتی( به مصاف تیم شهداب یزد رفت و بازی را با نتیجه 
3 بر 1 واگذار کرد؛ ست اول این دیدار را 25 بر 21 شهداب 
برد، ست دوم سیرجان با نتیجه 15 بر 25 نماینده یزد را 
شکست داد، ست سوم این تیم شهداب بود که 25 بر 17 
سیرجان را از پیش رو برداشت، ست چهارم هم 25 بر 23 
را واگذار  بازی  بر 1  نماینده سیرجان 3  تا  بردند  یزدی ها 

کرده باشد.
شهداب انتقام دور رفت را از سیرجان گرفت. 

در حساس ترین بازی نخستین روز از هفته نخست لیگ 
متمرکز والیبال مردان )هفته هشتم دور رفت یکشنبه 18 
فدراسیون  سالن  در  سیرجان،  صدرنشین  تیم   ،)99 آبان 
 1 بر   3 نتیجه  با  را  سومی  رده  یزد  شهداب  تیم  والیبال، 
تیم  میزبان  سیرجان  نماینده  که  دیداری  داد.  شکست 
شهداب یزد بود، گر چه به علت قطع زنجیره شیوع کووید 
19، تصمیم بر این شد که بازی ها از هفته هشتم به صورت 
متمرکز در تهران برگزار شوند. در این دیدار سیرجان ست  
اول را با نتیجه 21 بر 25 واگذار کرد، ست های دوم، سوم 
و چهارم را به ترتیب با نتایج 25 بر 22، 27 بر 25 و 25 

بر 22 پیروز شد.
دومین برد پیاپی رقیب اصلی تیم سیرجان )شهرداری ارومیه(

هفته هفدهم در روزی که تیم سیرجان استراحت داشت، 
تیم صدر نشین شهرداری ارومیه تیم خاتم اردکان را 3 بر 
0 شکست داد، تا با 37 امتیاز )4 امتیاز بیشتر از نماینده 

سیرجان( جایگاه خود در صدر را تثبت کند.
اولین برد تیم سیرجان در دور برگشت لیگ

برگشت  دور  بازی  )دومین  هجدهم  هفته  سیرجان  تیم 
مرحله مقدماتِی نماینده سیرجان( لیگ برتر والیبال ایران، 
تیم  مصاف  به  تهران  والیبال  سالن  در  دی   14 یکشنبه 
شهرداری قزوین رفت.  نماینده سیرجان ست اول 25 بر 
با  سیرجان  برداشت،  رو  پیش  از  را  قزوین  شهرداری   21
اقتدار 25 بر 15 نماینده قزوین را شکست داد و به نوعی 
با این نتیجه قدرت خود را به حریف دیکته کرد، ست سوم 
هم سیرجان با نتیجه 25 بر 20 به نفع خود به پایان رساند، 

تا در نهایت بازی را با نتیجه 3 بر 0 برده باشد و با 36 امتیاز 
در جایگاه چهارم جدول بماند.

چیدمان ترکیب تندروان در هفته هجدهم
سرمربی تیم سیرجان در ابتدای بازی از ترکیب، علیرضا 
صادقی،  محمد  داودی،  رحمان  تشکری،  آرمین  بهبودی، 
محمد رضی پور، رسول شهسواری و سعید رنجبر استفاده 
کرد و در روند بازی به امیرحسین درخشان، صابرکاظمی و 

امین خواجه خلیلی اجازه حضور در میدان مسابقه را داد.
دبل بُرد تیم سیرجان برابر نماینده قزوین

تیم  میزبان  سیرجان  تیم  هم  برتر  لیگ  ششِم  هفته ی 
بود، دیداری که مجموعه ورزشی سردار  شهرداری قزوین 
شهید حاج قاسم سلیمانی سیرجان )سالن گل گهر( برگزار 
شد. کاپیتان بهبودی غایب بزرگ هفته پنجم لیگ برتر، در 
هفته ششم برای تیم سیرجان به میدان رفت تا بار دیگر 
نماینده سیرجان  با وجود این بازیکن با تجربه حریف خود 
بر  نتیجه 28  با  بازی  این  اول  بردارد. ست  رو  پیش  از  را 
اما در ست دوم  پایان رسید،  به  تیم سیرجان  نفع  به   26

تیم سیرجان ضعیف ظاهر شد و با نتیجه 25 بر 18بازی 
را واگذار کرد. بعد از باخت ست دوم بچه ها به خود آمدند 
و دو ست پیاپی را با نتایج 25 بر 17 و 25 بر 23  پیروز 
به  دیگر  بار  برتر  لیگ  ششم  هفته  پایان  از  بعد  تا  شدند 
جایگاه خود صدر جدول برگردند؛ تیم سیرجان هفته ششم 
و هفته هجدهم تیم قزین را شکست داد، تا برابر این تیم 

دبل بُرد کرده باشد.
هت تریک برِد شهردداری ارومیه در دور برگشت )دربی ارومیه(

تیم صدر نشین شهرداری ارومیه هفته هجدم، به مصاف تیم 
آذرباتری ارومیه )دربی( رفت، دیداری که در نهایت شهردار 
ارومیه با نتیجه 3 بر 0 آذرباتری را شکست داد و با 16 بازی 
و 40 امتیاز هفته سوم دور برگشت، صدر نشینی را جشن 

گرفت. 
تندروان؛ تا قهرمانی راه طوالنی داریم 

از  پس  سیرجان  والیبال  تیم  سرمربی  تندروان  محمدرضا 
»بازی  کرد:  عنوان  قزوین  شهرداری  مقابل  تیمش  پیروزی 
متفاوتی بود چرا که تیم شهرداری دو بازیکن خارجی را به 

آنالیزهای  از آن ها شناختی نداشتیم.  خدمت گرفته بود که 
ما بر مبنای حدسیات از فیلم ها بود. بازیکنان عملکرد خوبی 
و  کردم  استفاده  امروز  بازیکنان  همه  از  داشتند،  زمین  در 
خوشحالم که پیروز شدیم. تا قهرمانی راه طوالنی در پیش 
فصل  نیم  در  است.  اینگونه  تیم ها  همه  برای  شرایط  داریم 
نخست قهرمان شدیم کاپی دریافت نکردیم در حال حاضر 
نیز تیم باالی جدول کاپی دریافت نمی کند. آخر فصل برای 
تازه مشخص شده  همه تیم ها مهم است. معیار اصلی لیگ 

است و اتفاقات خوبی در آینده رخ خواهد داد.«
آرمات؛ قرعه سخت این هفته را به فال نیک می گیریم 

آرمات سرمربی تیم والیبال شهرداری قزوین پس از شکست 
تیمش مقابل سیرجان عنوان کرد: می دانستیم بازی سختی 
مقابل سیرجان داریم. در این هفته دو بازی سخت با تیم های 
سیرجان و شهداب داشتیم. به تیم سیرجان این پیروزی را 
تبریک می گویم. در نیم فصل چند تغییر داشتیم نخستین 
بازیکن  اما  رسید  بازی  به  اول  روز  در  مان  خارجی  بازیکن 
خارجی  بازیکنان  رفت.  زمین  به  بار  اولین  برای  امروز  دوم 
هنوز به هماهنگی کامل به تیم نرسیده اند. قرعه سخت این 
هفته را به فال نیک می گیریم و امیدواریم بازیکنان جدید به 
هماهنگی زودتر با تیم برسند و روند رو به صعودمان را در 

ادامه داشته باشیم.
برترین های هفته هجدهم

امتیازآورترین بازیکن هفته؛ محمدآصفی از تیم راه یاب ملل 
با 23 امتیاز، سعید رنجبر از تیم سیرجان با 16 امتیاز هم در 

جمع 5 نفر برتر امتیاز آورترین ها قرار داشت.
کننده  دریافت  معنوی نژاد،  محمدجواد  زن؛  اسپک  بهترین 
اسپک،  زدن  در  موفقیت  درصد   4.71 با  سایپا  والیبال  تیم 
بهترین اسپک، امتیاز آورترین تیم از دفاع روی تور؛ راهیاب 
از  از هر تیمی  بیشتر  تور،  از دفاع روی  امتیاز  با کسب 18 
دفاع به امتیاز رسید. بهترین دفاع روی تور؛ امیررضا سرلک 
از سپاهان با 6 امتیاز از دفاع روی تور، باالتر از دیگر بازیکنان 

لیگ در امتیاز آوری دفاع روی تور قرار گرفت.
بهترین سرویس زن؛ در زدن سرویس هم کمال قریشی از 
شهرداری گنبد با کسب 3 امتیاز، بیشترین موفقیت را داشت.

دیدار بعدی نماینده سیرجان
روز  رقابت ها  این  برگشت  دور  چهارم  هفته  سیرجان  تیم 
شنبه 20 دی، ساعت 14:00 در سالن فدراسیون والیبال به 

مصاف پیکان تهران خواهد رفت.

    مرتضی شول افشارزاده

تیم سیرجان در مرحله دور رفت و برگشت مسابقات لیگ برتر والیبال تیم شهرداری قزوین شکست داد؛   

دبلبردتیمسیرجان،برابرشهرداریقزوین

آهن آالت دست دوم و انواع ضایعات
 شما را با باالترین قیمت در محل  خریداریم.

0913 278 3052/0913 145 2643
5036 230 0919 خدائی



شماره 632
17 دی 1399 ورزش
5 به گزارش خبرنگار ورزشی ایلنا، شهرآورد پایتخت روز دوشنبه هفته آ ینده در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد. دیداری که برای 

هر دو تیم بسیار حساس بوده و بردش می تواند برای رسیدن به صدر جدول به دو تیم کمک کنند. از همین حاال گمانه زنی ها برای نام 
داور دربی شروع شده و در این بین سه داور از شانس باالیی برای قضاوت در شهرآورد برخوردار هستند. محمدحسین زاهدی فر ، رضا 
کرمانشاهی و سیدمهدی سیدعلی.  به نظر می رسد کمیته داوران برای دلجویی از رضا کرمانشاهی بابت اتفاقات فصل گذشته قضاوت 

شهرآورد 94 را به وی واگذار کند.

خبــر
 ایلنا: حسن روشن، پیشکسوت استقالل تهران می گوید انتقادات از صدرنشین جدول رده بندی 
لیگ برتر منصفانه نیست. استقالل امسال پُرمهره ترین تیم لیگ است. هیچ تیمی را پیدا نمی کنید که 
سه مهاجم مانند مطهری ، قایدی و دیاباته داشته باشد. حتی فصل گذشته بازیکنانی مانند زکی پور و 
محمدی مهر در این تیم حضور داشتند که در حال حاضر آنها جزو ستاره های تیم های خودشان هستند. 
همچنان معتقدم عیار استقالل از سه الی چهار هفته دیگر مشخص خواهد شد و بازی با تیم هایی مانند 

سپاهان و پرسپولیس می تواند عیار کادرفنی و بازیکنان این تیم را مشخص کند.

روشن: عیار 
استقالل در دربی 
مشخص می شود

تیم فوتبال شهرداری سیرجان در فصل سیزدهم لیگ برتر، 
با شکست تیم های پاالیش گاز ایالم، وچان کردستان، ملوان 
بندر انزلی، سارگل بوشهر و قشقایی شیراز، بین11 تیم لیگ 
)هر دو گروه( قهرمان دور رفت مرحله گروهی شد. شهرداری 
سیرجان جدا از قهرمانی  به عناوین مهم تیمی و فردی مهمی 

دست یافت، که در متن زیر عنوان شده است.     
دیدار معوقه فرصتی مناسب برای تیم شهرداری

قشقایی  سیرجان  شهرداری  تیم  دو  اوِل  هفته  معوقه  دیدار 
ورزشگاه  در   14 ساعت   99 دی   12 جمعه  شیراز)زاگرس( 
قشقایی، جدال  تیم  نتایج ضعیف  برگزار شد.  حافظیه شیراز 
صدر نشین با قعر نشین، بهترین موقعیت برای افزایش امتیاز و 
فاصله گرفتن تیم شهرداری سیرجان از تیم وچان رده دومی و 

ملوان رده سومی در راه صعود به مرحله بعد بود.
پُر گل ترین بازی لیگ سیزدهم بانوان رقم خورد 

تیم فوتبال شهرداری سیرجان در روزی که مهمان شیرازی های 
قشقایی شیراز  تیم  بر 0  به شکست 11  موفق  بود،  همسایه 

)زاگرس شیراز( شد.
گل بازی بانوان سیرجانی

بازیکنان شهرداری سیرجان با گل های هستی فروزنده )2 و 
18(، افسانه چترنور )6 و 12 و 41 و 43 و 78 (، شبنم بهشت 

)36 و 45و 75 و 84( تیم قشقایی را 11 تایی کردند. 
ملیکا متولی بهترین پاسور دور رفت مرحله گروهی

ملیکا متولی مدافع شهرداری سیرجان، با 5 پاس گل عنوان 
بهترین پاسور نیم فصل اول لیگ برتر بانوان را از آن خود کرد، 

آماری که برای یک مدافع بسیار ارزنده و جالب توجه است.

افسانه چترنور مهاجم شهرداری بهترین خط حمله لیگ
افسانه چتر نور مهاجم تیم شهرداری سیرجان قبل از بازی 
دوم جدول  رده  در  زده  با  6 گل  زاگرش شیراز  برابر  معوقه 
تیم وچان  قنبری مهاجم  زهرا  قرار داشت،  برتر  لیگ  گلزنان 
کردستان هم با 9 گل زده در صدر قرار داشت. چترنور مهاجم 
شهرداری با زدن 5 گل به تیم قشقایی خود را 11 گِل کرد و با 
اختالف 2 گل از قنبری به صدر جدول گلزنان لیگ برتر رفت 

وعنوان بهترین گلزن نیم فصل اول را به خود اختصاص داد. 
تیم سیرجان تیم وچان را پشت سر گذاشت

در گروه دو، تیم شهرداری سیرجان، قبل از بازی با نماینده 
تیم استان همسایه )قشقایی شیراز(، با 4 بازی به همراه تیم 
وچان کردستان )با 5 بازی(، با 16 گل زده بهترین خط حمله 
لیگ را در اختیار داشتند، در حالی که در گروه یک تیم سپاهان 
با 4 بازی 10 گل به ثمر رسانده و 6 گل از تیم سیرجان و وچان 
کمتر زده بود؛ نماینده بانوان سیرجان در لیگ برتر فوتبال ایران 
با زدن 11 گل به تیم قشقایی، عنوان بهترین خط حمله را با 
27 گل زده به خود اختصاص داد. ضمن اینکه در گروه 2 )گروه 
نماینده سیرجان( تعداد بازی ها بیشتر بود اما میانگین گل زده 
در هر بازی تیم شهرداری سیرجان هم بیشتر از سایر تیم ها بود.

عنوان بهترین خط دفاع لیگ برای ذوب  
تیم ذوب آهن اصفهان با 3 گل خورده و 3 بازی بسته نگه 
داشتن دروازه تیم خود در 4 بازی، به عنوان بهترین خط دفاع 

شهرداری  تیم  است،  ذکر  به  الزم  شدند.  برگزیده  رفت،  دور 
سیرجان هم در 5 بازی تنها 4 گل دریافت کرد. 

بهترین دروازه بان لیگ در دور رفت 
گل   3 تنها  بازی   4 در  آهن  ذوب  سنگربان  خواجوی  زهرا 
تا عنوان بهترین  دریافت کرد و تعداد 3 کلین شیت داشت، 

دروازه بان نیم فصل اول به او برسد.
دختر طالیی فصل

نگین زندی مهاجم 16 ساله ذوب آهن اصفهان می رسد، با 
زدن 3 گل و 1 پاس گل برای گاندوها به ثبت رساند، تا عنوان 

دختر طالیی نیم فصل اول را به نام خود بزنند. 
یکه تازی شهرداری سیرجان در هر دو گروه

پس از پایان  بازی معوقه شهرداری سیرجان - قشقایی شیراز 
)پایان دور رفت مرحله گروهی(، تیم سیرجان با 15 امتیاز نه 
تنها در گروه دو صدر نشین است، بلکه در هر دو گروه بین 

11 تیم باالتر از همه قرار دارد؛ بعد از شهرداری سیرجان تیم 
سپاهان از گروه یک با 12 امتیاز در رده دوم قرار دارد.

حریفان  جلو  آمادگی  همین  با  باید  مسابقات  برگشت  دور 
ظاهر شویم 

شهرداری  بانوان  فوتبال  تیم  سرمربی  نجاتی  جهان  مریم 
سیرجان پس از برد 11 بر 0 برابر تیم قشقایی شیراز عنوان 
کرد: »بازی مقابل قشقایی از بازی های معوقه هفته اول بود که 
به دلیل نا آمادگی این تیم در هفته اول برگزار نشد و این هفته 
به مصافشان رفتیم، امروز شاهد بازی خوبی بودیم موقعیت های 
زیادی داشتیم که توانستیم 11 گل به ثمر برسانیم، چتر نور . 
بهشت و فروزنده توانستند در این بازی گلزنی کنند و خود را 
به صدر جدول گلزنان لیگ برسانند افسانه چترنور با زدن 5 
گل 11 گله شد  و شبنم بهشت هم با زدن 4 گل 8 گل شد و 
به ترتیب در رده های اول و  سوم جدول گلزنان قرار گرفتند، 
هستی فروزنده هم با دو گلی زد 3 گله شد، زهرا علیزاده و 
لیال معلم را به دلیل مصدومیت در اختیار نداشتیم، حدیث 
بساط شیر مدافع سمت چپمان به دلیل مصدومیت در دقیقه 
25 تعویض شد و زهره عرفانی بازیکن جوانمان به جایش وارد 
زمین شد و درنیمه دوم  فاطمه ستوده دیگر بازیکن جوانمان 
بازی کرد، هستی فروزنده و رقیه جالل نسب بازیکنان جوان 
و با کیفیتمان هستند که در دو بازی اخیر فیکس بودند، بر 
این اعقتاد هستم که بازی دادن به جوانان سطح  کیفیت بازی 
شان را باال تر می برد، تیم قشقایی تیم نو پایی است و در ادامه 
راه برایشان آرزوی موفقیت دارم، به لطف خدا و تالش بچه ها 
توانستیم همه بازی های مرحله رفت گروهی را با پیروزی پشت 
سر بگذاریم، در دور برگشت مسابقات  باید با همین آمادگی 

جلو حریفان ظاهر شویم.

نشین  تیم صدر  هفته هشتم  در  آرمان گهر سیرجان،  تیم 
"هوادارتهران" را شکست داد. آرمان گهر با این برد به دومین 
برد فصل خود دست یافت و امید را در دل هواداران خود با 

شکسن "هوادار" زنده کرد.
آرمان گهر هوادار صدر نشین را شکست داد

 15 دوشنبه  ایران،  فوتبال  اول  دسته  لیگ  هشتم  هفته 
علی  امام  ورزشگاه  در  سیرجان  آرمان گهر  تیم   ،99 دی 
سیرجان به مصاف تیم صدرنشین هوادار تهران رفت. تیم 
آرمان گهر نیمه اول این بازی یاران قاسم شهبا 2 گل زدند 

و با نتیجه 2 یر 0 به رختکن رفتند. نیمه دوم این دیدار 
یاران غالمرضا عنایتی موفق به زدن تنها 1 گل شدند، تا نه 
تنها این بازی را با نتیجه 2 بر 1 واگذار کرده باشند، بلکه 

صدر جدول هم در سیرجان از دست داده باشند.
بدهیم.  ارایه  را  افکارمان  نتوانستیم  اول  نیمه  عنایتی؛ 

نیمه دوم نتوانستیم از فرصتهای بی شمار استفاده بکنیم
از  پس  تهران،  هوادار  تیم  سرمربی  عنایتی  غالمرضا 
در  سیرجان  آرمان گهر  تیم  برابر  تیمش   1 بر   2 شکست 
ورزشگاه امام علی سیرجان، در نشست خبری بعد از بازی 
عنوان کرد: بازی امروز باز خوبی بود، برای تیم ما حداقل 
دو تا نیمه متفاوت بود، نیمه اول نتوانستیم افکار و اتفاقاتی 
را که در هفته گذشته تمرین کرده بودیم، انجام بدهیم، دو 
تا گل بعد خوردیم، ولی نیمه دوم فکر می کنم شرایط کامال 
دادیم  انجام  که  تعویض هایی  و  تغییراتی  با  شد  متفاوت 
توانستیم کامال بازی را در دست بگیریم، در نیمه دوم بازی 
کامال یک طرفه بود و فرصتهای بی شماری که متاسفانه ما 
نتوانستیم از این فرصتها استفاده بکنیم، تبریک می گویم 

به تیم سیرجان، امیدوارم که در ادامه راه موفق باشند.
قاسم شهبا؛ بچه های تیم ما دست به کار بزرگی زدند

قاسم شهبا سرمربی تیم آرمان گهر سیرجان بعد از برد 2 
بر 1 تیمش برابر تیم هوادار تهران در نشست خبری بعد 
از بازی عنوان کرد: تبریک می گویم به تمام طرفداران مان، 
به مجموعه بزرگ آرمان گهر و یک تشکر ویژه بکنم قبل 
مهندس  از  ممنون  بکنم؛  بازی صحبت  به  راجع  اینکه  از 
سلطانی و هندیزی مدیرعامل باشگاه، که در این هفته از 
تشکر  دوستان  این  از  کردند،  مجموعه حمایت  از  و  بنده 

ویژه داریم. 
شهبا در مورد تیم هوادار تهران اظهار داشت: بازی سختی 
هست،  صعود  مدعی  که  تیمی  هوادار،  خوب  تیم  با  بود 
با  تیم  امسال هست،  تیم های  بهترین  از  یکی  نظر من  از 
کیفیتی دارد من هم همین جا تبریک می گویم به عنایتی 
بابت این تیمش و مطمین باشید چیزی از ارزش های تیم 
هوادار کم نخواهد شد. سرمربی تیم آرمان گهر در راستای 
نیمه اول این بازی گفت: نیمه اول بچه ها با توجه به اینکه 

خیلی  داشتیم،  نیاز  امتیاز   3 به  ما 
گل  به  و  کردند  بازی  کیفیت  با 
خلق  خوب  موقعیت  رسیدیم،  هم 
انجام  بازی خیلی خوبی  و   کردیم 
نیمه  با  رابطه  در  مربی  این  دادیم. 
اما  کرد:  بیان  هم  دیدار  این  دوم 
اینکه شرایطی  با توجه به  نیم دوم 
گل مان   2 از  که  خورد  رقم  طوری 
محافظت بکنیم و 3 امتیاز بازی را 
بگیریم، قطعا استرسی در بچه ها به 
عقب  به  را  بازی  کال  و  آمد  وجود 
کشیدیم، به نوعی که توپ و میدان 
در  شهبا  بود.  هوادار  تیم  در دست 
آرمان گهر  تیم  که  بازی  از  پایان 
ارایه داد چنین گفت: در هر صورت 

بچه ها با تالشی که کردند و دفاع خوبی که انجام دادند، 
باز  بگیریم، من  را  واقعا حساسی  بازِی  امتیاز  توانستیم 3 

از هوادار واقعا کار سختی  امتیاز گرفتن  تاکید می کنم 3 
بود که بچه ها تیم ما دست به کار بزرگی زدند.  

با شکست تمامی حریفان؛ 

بانوانشهرداریسیرجانقهرماننیمفصل

برد آرمان گهر برابر

 تیم صدر نشین لیگ 

رضا کرمانشاهی، داور احتمالی دربی استقالل و پرسپولیس

    مرتضی شول افشارزاده

دکتــر سعدالـه صمدی )عضو انجمن جراحان پالستیک و زیبایـی ایران(
انجام کلیه جراحی های پالستیک شامل رینوپالستی) جراحی بینی( 

سپتوپالستی ) جراحی انحراف بینی (
ماموپالستی ) کوچک، بزرگ ، باال کشیدن و پروتز پستان (

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

فیس لیفت ) جراحی زیبایی صورت ، از بین بردن شلی ، خط خنده و غبغب (
براکی پالستی ) جراحی بازو ، اصالح شلی پوست بازو (

بلفاروپالستی ) جراحی پلک ها ( 
باال بردن ابروها

جراحی پیشانی 
پروتز چانه و گونه 

پروتز باسن ، فیلر ) ژل و چربی(
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
لیزر موهای زاید 

اتوپالستی ) زیبایی گوش ( 
زاویه سازی و رفع عیوب فک و چانه و شکستگی فک

کلیه جراحی های ترمیمی شامل پیوند اعضا و ناهنجاریهاری مادرزادی 

کرمـــان،بلــوارجمهوری،بعدارسهراههوانیـــروز،برجاول،طبقه7،واحد1
تلفــن:09131410129-32658316

آگهیفراخوانشماره99/5/ف

تهیـه »مهندسيمعکوس، دارد  نظر  عام( در  گهر )سهامي  شرکت معدني و صنعتي گل 

نقشههایفنیوساختیکدستگاهپمپپالنجریتزریقهیدروکسیدسدیـم«را از طریق 
فراخوان عمومي به شرکت ها ي واجد شرایط واگذار نماید. لذا کلیه متقاضیان مي توانند 

اسناد  و  مراجعه    WWW.GEG.IR الکترونیکي  آدرس  به  فراخوان  اسناد  اخذ  جهت 

مذکور را از قسمت مناقصه و مزایده دانلود نمایند. مهلت تحویل پاکات ساعت 9 الي 14 روز 

چهارشنبه مــورخ 99/10/24 در محــل دفترکمیسیون معـامالت مجتمع و یا دبیرخانه دفتر 

مرکزی تهران مي باشد. الزم به ذکر است شرکت معدني و صنعتي گل گهر در رد یا تایید 

صالحیت شرکت ها مختار مي باشد و ارسال مدارک هیچ گونه حقي براي ارسال کننده ایجواد 

نخواهد کرد .
مدیریـتقراردادهاومعامالتشرکتمعدنيوصنعتيگلگهر

رسکار خانم دکتر رمضیه آتشی پور
انتخاب رساله دکترای سرکار عالی، بعنوان رسالهبرترسیزدهمیندورهجایزهادبی
جالل آل احمد )مهمتریــن و ارزشمندترین جایـزه ملی در ادبیـــات داستانی ایران( 

 که نشان از پشتکار و زحمات شما در این حوزه بوده است را صمیمانه تبریک می گوییم. 
با آرزوی موفقیت های روزافزون برای شما

همسر، رفزند و خانواده حاج سیداندمار حسینی

روز گذشته و در مراسمی با حضور جمعی از مسئولین و اصحاب رسانه، از پوستر جشنواره 

شد.  رونمایی  آسمانی  سردار  خبری  پایگاه های  و  خبرگزاری ها  مطبوعات،   سراسری 

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر، مراسم رونمایی 

از پوستر جشنواره سراسری مطبوعات، خبرگزاری ها و پایگاه های خبری سردار آسمانی 

فرمانده  معروفی  سردار  پاسداران،  سپاه  روابط عمومی  مسئول  شریف  سردار  حضور  با 

اسالمی،  شورای  مجلس  در  استان  نمایندگان  از  تعدادی  کرمان،  استان  ثاراهلل  سپاه 

مدیر  پورجعفری،  و  سلیمانی  شهید  سرداران  خانواده  استان،  کل  مدیران  از  جمعی 

 روابط عمومی و امور بین الملل شرکت گل گهر و جمعی از اصحاب رسانه استان برگزار شد. 

جشنواره سراسری مطبوعات، خبرگزاری ها و پایگاه های خبری سردار آسمانی با موضوع 

سردار شهید حاج قاسم سلیمانی با هدف نکوداشت نام و یاد سردار بزرگ ایران و جهان اسالم، 

حاج قاسم سلیمانی و تجلیل از تولیدکنندگان محتوا با موضوع این شهید بزرگوار با حمایت 

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت گل گهر، خانه مطبوعات استان، اداره کل فرهنگ و 

ارشاد اسالمی استان، سپاه ثاراهلل استان و مکتب حاج قاسم برگزار می شود. اطالعات تکمیلی 

 جشنواره نیز در سایت kerman.pressfestival.ir برای عالقه مندان موجود می باشد. 

عکس  سرمقاله،  و  یادداشت  مصاحبه،  گزارش،  خبر،  »تیتر،  رشته های  در  که  آثاری 

خبری، صفحه آرایی، طرح« و در بازه زمانی 1 دی ماه 95 تا 13 دی ماه 99 با موضوع 

شهید حاج قاسم سلیمانی منتشر شده امکان شرکت در جشنواره را دارند و متقاضیان 

 می توانند حداکثر در دو رشته و در هر رشته، حداکثر با سه اثر در جشنواره شرکت کنند.

میلیون   30 مبلغ  و  تقدیر  لوح  جشنواره،  تندیس  رشته،   هر  در  اول  نفر  به 

نفر  و  ریال  میلیون   25 مبلغ  و  تقدیر  لوح  رشته،   هر  در  دوم  نفر  ریال، 

می شود. اهدا  ریال  میلیون   20 مبلغ  و  تقدیر  لوح  رشته،  هر  در   سوم 

عالقه مندان می توانند از تاریخ 99/10/13 به مدت 10 روز آثار خود را از طریق سایت 

جشنواره به نشانی kerman.pressfestival.ir ارسال کنند.

جشنواره سراسری مطبوعات، خبرگزاری ها و پایگاه های خبری سردار آسمانی با همکاری شرکت گل گهر برگزار می شود 
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یکی  روزها  این  سیرجان  ولگرد  سگ های 
کسی  که  شده اند  پرحاشیه ای  موضوعات  از 
عهده  بر  را  شکم شان  کردن  سیر  مسوولیت 
نمی گیرد. آش آن قدر شور است که عکس ها و 
فیلم های منتشر شده از تنها پناهگاه نگهداری 
فرط  از  آن ها  که  می دهد  نشان  سگ ها  این  از 
گرسنگی وقتی توله ای می میرد آن را می درند و 

می خورند. 
مهربانی  بر  دینی  روایت های  تاکید  وجود  با 
نان  و  حسن)ع(  امام  داستان  مثل  حیوانات  با 
دادنشان به یک سگ، باز هم اخیرا وقتی یکی از 
از یکی  این موضوع  پیرامون  خبرنگاران سوالی 
مقام  آن  به  بود،  پرسیده  سیرجان  مقامات  از 
درباره  می خواهی  من  »از  بود:  گفته  و  برخورده 

سگ نظر بدهم؟!« 
نمی ماند  جناب  آن  امثال  منتظر  جامعه  گرچه 
منتشر  فیلم  می کند.  پیدا  را  خودش  راهکار  و 
شده مردم را به دو دسته تقسیم کرده. عده ای 
معتقدند که حتا با وجود این وضعیت، سگ ها باید 
فکری  گرسنگی شان  برای  و  بمانند  پناهگاه  در 
شوند چون این سگ ها وجودشان در سطح شهر 
مخل امنیت خود و بچه های شان است. عده دیگر 
اما معتقدند که سگ ها هزاران سال است که در 
هرحال  به  را  خودشان  غذای  و  زیسته  طبیعت 
پیدا کرده اند پس بهتر است رهای شان کنند تا 
خودشان برای گرسنگی شان فکری بردارند زیرا 
سگ خودش بخشی از طبیعت است و نباید اسیر 

انسان شود.
اما حق با کدام یک از این گروه هاست؟

شهر  سطح  در  ولگرد  سگ های  حضور  آیا 
خطرناک است و منطقی  تر این هست که یک جا 
جمع بشوند؟ و یا پناهگاه ها ساخته ی دست بشر 

است و باید در طبیعت رهای شان کرد؟
سگ های ولگرد خطرناک اند

فعاالن  مشهورترین  از  کوهپایه  عبدالرضا 
و  ولگرد  است: سگ های  معتقد  حقوق حیوانات 
بالصاحب بالی جان طبیعت اند و اصال نباید رها 

باشند.
به گفته ی کوهپایه داستان سگ ولگرد طوالنی 
است: در واقع سگ ها حتا آن هایی که به ظاهر 
گوشت خوار  چون  ندارند.  کسی  برای  آزاری 
پروتئینی  و  گوشتی  منابع   طرفی  از  و  هستند 

زمان  در  وقتش  به  هست  اختیارشون  در  کمی 
و  بچه ها  به  میشن.  مهاجم  بسیار  گرسنگی 

آدم های ضعیف حمله می کنند.  
او از شرایط در امریکا و اروپا می گوید که سگ 
جهانی  سازمان  نیست.  خیابان ها  در  ولگردی 
جمع آوری  طرح  حیوانات،  بیماری  و  بهداشت 
را تجویز می کند زیرا رها بودن شان فاجعه برای 

حیات وحش است و بسیار خطرناک.
دنیا  جاهای  بقیه  در  کوهپایه  گفته  به  البته 
تا آخر عمر نگه  هم که پناهگاه هست، سگ را 
بالصاحب  هر سگ  درمانی  »کارهای  نمی دارند: 
عمومی  اعالم  مدتی  برای  و  میدن  انجام  رو 
که  کسی  یا  صاحب  کردن  پیدا  برای  می کنند 
سگ را نگهداری کند. اگر یافت نشد، بعد از اون، 
با  درد  بدون  و  آرام  مرگ  میشه.  یوتانایز  سگ 

تزریق دارو.«
از نظر کوهپایه مشکالتی که سگ ها برای حیات 

وحش ایجاد می کنند، بدین قرار است:
»مشکالت به 5 دسته تقسیم میشه:

رو  وحش  حیات  نتیجه  در  و  گوشتخوارند   -1

می کشند و با این جمعیت زیاد بسیار تحت تاثیر 
قرار میدن.

مناطق  برای  امنی  نا  و  مزاحمت  ایجاد   -2
می کنند.

3- بیماری انتقال می دهند. مثل انتقال هاری و 
باعث مرگ آدم ها می شوند.

4- با سایر گوشتخواران رقابت می کنند.
نابودی  و  روباه  و  و شغال  با گرگ  آمیزش   -5

خلوص ژنتیکی.«
تا حد  تاکید می کند که  این وجود کوهپایه  با 
نیست  به سگ ها کمک شود: »قرار  باید  ممکن 
با وحشیگری و کشتن با تفنگ، ترویج خشونت 

کنیم و جامعه رو دلگیر.«

شهرداری تالش خودش را کرده
برای  که  سازمان هایی  است  از  یکی  شهرداری 
تامین غذای این سگ ها نقطه ی پیکان به سمتش 

نشان می رود. 
فرهاد افصحی؛ معاون خدمات شهری شهرداری 
باید  چرا  اینکه  و  شده  منتشر  فیلم  با  رابطه  در 
این  در  آن هم  کنندا ی،  ناراحت  فیلم های  چنین 
شرایط جامعه منتشر شود تا غذای شان تهیه شود، 
می گوید: »این فیلم متعلق به چند ماه پیش است 
و انتشار آن به نوعی تشویش اذهان عمومی ست 
که ممکن است شیطنت باشد از سوی افرادی که 
شاید می خواهند انجمن حمایت از حقوق حیوانات 
را در سیرجان زمین بزنند و به اصطالح رقابتی 

وجود داشته باشد.
 و گرنه طبیعی نیست که این فیلم االن پخش 
شده باشد. آن زمان توله ای به علت بیماری مرده 
عکس  بود.  خورده  را  آن  دیگر  سگ  یک  و  بود 
باشد  ترغیبی  می خواهد  انگار  و  مونتاژ شده ست 

برای جمع آوری غذا.«
باشیم  انصاف  بی  ادامه می دهد: »نباید  افصحی 

چرا که شهردار سیرجان االن به عنوان یک حامی 
حیوانات شناخته شده و گرنه کدام سازمانی در 
این شرایط اقتصادی دو میلیارد برای چنین کاری 

هزینه می کند؟«
معاون خدمات شهری در ادامه توضیح می دهد: 
روبرو  با مشکل  بین سگ ها  غذا  عادالنه  »توزیع 
شده است. زیرا سگ های قویتر از یک نژاد خاص 
گل  با  رایزنی هایی  ما  می خورند.  زودتر  را  غذاها 
گهر و نیروی دریایی برای پسماندهای غذایی شون 

انجام دادیم.« 
به اعتقاد افصحی  انجمن های حمایت از حیوانات 
به پیچیده شدن  این  و  در سیرجان کم هستند 

مساله دامن می زند.

اول تامین خوراک بعد زنده گیری
جمع آوری  پناهگاه  مسول  فیروزآبادی؛  امیر  از 
چرا  که  می پرسم  ولگرد  سگ های  از  حمایت  و 
فیلم حاال منتشر شده و اساسا مسوول اصلی رفع 
گرسنگی سگ ها چه کسی و چه سازمانی است؟ و 
چرا از ابتدای ایجاد پناهگاه کماکان این مسله حل 

نشده باقی مانده؟ 
»مسوول  که:  می دهد  را  توضیح  این  ابتدا  او 
بیاد سگ  بگم شهرداری  نیستم که  پناهگاه من 
ها رو اونجا بریزه. از روی ناچاری و دلسوزی برای 
نباشم هیچ کس  انجام میدم. من  حیوانات دارم 
به  بیاد  نداریم که  ما االن دامپزشک هم  نیست. 
وضعیت این زبان بسته ها رسیدگی کنه. ما اینجا 

فقط سگ های مفید رو نگهداری می کنیم. 
زیرا طبق دستور العمل سگ های غیر مفید باید 
معدوم بشوند. سگ غیرمفید یعنی سگ آلوده به 
بیماری یا سگ تصادف کرده ای که جفت پاهاش 
قطع شده و بدنش از داخل دارد کرم می زند و 
زجر می کشد که باید با دارو و بدون زجر کشته و 

با آهک دفن بشوند.« 
فیروزآبادی سپس توضیح می دهد: »تا یک سال 
اسفند  تا  بود.  من  دست  پناهگاه  قرارداد  پیش 
پارسال از روی ناچاری بهشون غذا می رسوندم. 
در واقع قراردادی برای خوارک رسانی وجود ندارد. 
یک قرارداد هست برای عقیم سازی و یک قرارداد 
با من  عقیم سازی  گیری.  زنده  برای  هم هست 
این  آقای خادمی. خوراک  با  گیری  زنده  و  بوده 

زبان بسته ها بالتکلیف است.
قالده   200 شون  جمعیت  پیش  ماه  سه  تا    
اینکه  به  با توجه  بود. زنده گیری که شروع شده 
عقیم سازی دیر شروع شد و فقط دو هفته پیش 

قرارداش بسته شد به مشکل برخوردیم.«
به گفته فیروزآبادی فیلم همزاد خواری مربوط به 
سه هفته پیش است: »حیوان ها تا همین 4 روز 
پیش وضعیت خوراک شون بحرانی بود. شهرداری 
خیلی همکاری کرد. ماشین در اختیارمان گذاشت 
نبود.  پسماندی  متاسفانه  ولی  ببریم  که خوارک 
نیروی  سربازان  هستند.  تعطیل  که  تاالرها 
دریایی هم به خاطر کرونا به یک سوم رسیدن و 
پسماندشون بعضی روزها نهایت 50 کیلو می شود 
که فقط  برای 50 قالده کافی ست. گل گهر هم 

سلف هاش بیرون بر شده.
 گرچه گل گهر لطف کرده و قرار شده که یه روز 
در میون 100 عدد نان برای سگ ها در نظر بگیرد. 

شهرداری هم پیگیر است و ماشین در اختیارمان 
گذاشته. نیرو هم گفته که میدم.  به لطف آقای 
مهندس بیگلری معاون عمرانی شهرداری چندی 
است که زنده گیری متوقف شده تا تکلیف همین 
زبان بسته ها معلوم بشود. بعضی هاشون بمونن. اگر 
ضعیفن خوراک بهتری دیده بشه. با توجه به سرما 
و ضعف شون قابل عقیم سازی هم نیستن و تلف 
سگ ها  »خوراک   می گوید:  میشن.«فیروزآبادی 
داریم  سعی  است.  تامین  هم  دیگر  روز   8 تا   7
سگ های آلفا را که نمیذارن بقیه خوراک بخورند، 
عقیم سازی و رهاسازی کنیم.  قرار شده تعدادی 
النه جدا شود تا سگ بیست روزه کنار سگ سه 

ساله نگهداری نشود که مبادا کشته بشود.«
بهتر است مردم پسماند گوشت و مرغ و ماهی شان 
را در نایلونی جدا بریزند و آن ها را در اختیار کمپ 
گفته  به  زیرا  بگذارند.  ولگرد  نگهداری سگ های 
فیروزآبادی: »در شرایط کنونی کمک های مردمی 
فقط در هر ماه یک روز یا دو روز و نهایت برا ی10 
روز کفایت می کند که با حساب مجموع گل گهر و 
نیروی دریایی تقریبا ده روز تا 15 روز خوراک این  

سگ ها در  هر ماه بالتکلیف مانده است.«
زنده  »دوباره  که:  است  این  اما  او  اصلی  نگرانی 
اینکه  گیری شروع بشه یه مصیبتی میشه. مگر 

مردم و شهرداری با هم همه همکاری کنن.«

اینجا حیواناتی گرسنه اند؛

پسماندسفرههایتانرادورنریزید
        سمیرا سرچمی

  بهتر اسـت مردم پسـماند گوشـت و مـرغ و ماهی شـان را در نایلونی 
جـدا بریزنـد و آن هـا را در اختیـار کمـپ نگهـداری سـگ های ولگـرد 
بگذارنـد. بـه گفتـه فیروزآبـادی: »در شـرایط کنونی کمک هـای مردمی 
فقـط در هـر ماه یک روز یـا دو روز و نهایـت بـرا ی10 روز کفایت می کند 
که با حسـاب مجمـوع گل گهر و نیـروی دریایی تقریبـا ده روز تا 15 روز 

خـوراک این  سـگ ها در  هـر مـاه بالتکلیف مانده اسـت. 

آقای حسین خلیلی  با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 113 سیرجان مدعی است که سند مالکیت یک دانگ از 

ششدانگ پالک 4  فرعی از 1740  اصلی  واقع در بخش 35 کرمان بنام آقای حسین خلیلی  ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم 

گردیده که به علت جابجایی مفقود گردیده است لذا به دستور تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین 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 10 روز 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.  850  م الف    تاریخ انتشار: روز چهارشنبه 1399/10/17

محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت

خانم الهه خلیلی  با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 113 سیرجان مدعی است که سند مالکیت یک دانگ مشاع از 

ششدانگ پالک 4  فرعی از 1740  اصلی  واقع در بخش 35 کرمان بنام خانم الهه خلیلی  ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده 

که به علت جابجایی مفقود گردیده است لذا به دستور تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین 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 10 روز 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.  853  م الف    تاریخ انتشار: روز چهارشنبه 1399/10/17

محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت

خانم فاطمه خلیلی  با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 113 سیرجان مدعی است که سند مالکیت یک دانگ مشاع 

از ششدانگ پالک 4  فرعی از 1740  اصلی  واقع در بخش 35 کرمان بنام خانم فاطمه خلیلی  ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم 

گردیده که به علت جابجایی مفقود گردیده است لذا به دستور تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین 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 10 روز 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.  852  م الف    تاریخ انتشار: روز چهارشنبه 1399/10/17

محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای محمد مهدی خلیلی  با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 113 سیرجان مدعی است که سند مالکیت یک دانگ 

مشاع از ششدانگ پالک 4  فرعی از 1740  اصلی  واقع در بخش 35 کرمان بنام آقای محمد مهدی خلیلی  ثبت و سند مالکیت صادر 

و تسلیم گردیده که به علت جابجایی مفقود گردیده است لذا به دستور تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین 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 10 روز 

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.  851  م الف    تاریخ انتشار: روز چهارشنبه 1399/10/17

محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت

آقای حسن خلیلی  با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 113 سیرجان مدعی است که سند مالکیت یک دانگ مشاع 

از ششدانگ پالک 4  فرعی از 1740  اصلی  واقع در بخش 35 کرمان بنام آقای حسن خلیلی  ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم 

گردیده که به علت جابجایی مفقود گردیده است لذا به دستور تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین 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 10 روز 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.  848  م الف    تاریخ انتشار: روز چهارشنبه 1399/10/17

محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت

آقای محمد جواد خلیلی  با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 113 سیرجان مدعی است که سند مالکیت یک دانگ 

مشاع از ششدانگ پالک 4  فرعی از 1740  اصلی  واقع در بخش 35 کرمان بنام آقای محمد جواد خلیلی  ثبت و سند مالکیت صادر و 

تسلیم گردیده که به علت جابجایی مفقود گردیده است لذا به دستور تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین 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 10 روز 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.  845  م الف    تاریخ انتشار: روز چهارشنبه 1399/10/17

محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت

خدمتی دیگر از شهرداری سیرجان

آسفالت خیابان شهید عزت آبادی به اتمام رسید
آسفالت   : و عمرانی شهرداری سیرجان گفت  فنی  معاونت 
این  است.  رسیده  اتمام  به  ابادی  عزت  شهید  خیابان 
به  بیشتر  رسانی  خدمت  منظور  به  عمرانی  عملیات 
گرفت. صورت  غفاری  خیابان  محله  اهالی  و   شهروندان 

 معاون فنی و عمرانی شهرداری از اتمام  عملیات عمرانی 
آسفالت خیابان شهید عزت آبادی خبر داد، به گزارش واحد خبر 
و امور رسانه مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان مهندس 
رامین یگانه با اعالم این خبر افزود : این عملیات عمرانی در 
بر 200 میلیون  بالغ   اعتباری  با  آبادی  خیابان شهید عزت 
تومان در بحث جدولگذاری با متراژ 1500 متر طول و 5460 
متر مربع آسفالت به مبلغ 630 میلیون تومان، مجموع این دو 

عملیات با اعتباری بالغ  بر 830 میلیون تومان با هدف توسعه 
عمران شهری، بهبود تردد خودروها و ایمنی تردد شهروندان 
است. انجام  حال  در  مطلوب  استانداردهای  به  رسیدن   و 

شهر  شهروندان  حال  رفاه  منظور  به  گفت:  یگانه  رامین 
آسفالت  های  پروژه  اتمام  و  انجام  در  تسریع  سیرجان 
اولویت اصلی همکاران  با کیفیت مطلوب  خیابان ها همراه 
در  معابر  و  ها  خیابان  آسفالت  عملیات  بود.  خواهد  ما 
رفاه  منظور  به  سیرجان  شهرداری  سیاست های  راستای 
است.   انجام  حال  در  شهرداری  توسط  شهروندان   حال 
معابر  و  ها  خیابان  آسفالت  عملیات  افزود:  یگانه  مهندس 
دیگر  عمرانی  های  فعالیت  کنار  در  شهرداری  توسط  شهر 

بصورت جدی و شبانه روزی در حال انجام است و در این 
و  محترم  شهردار  نیا  سروش  دکتر  از  میدانم   الزم  راستا 
همکاران بزرگوارم در حوزه عمرانی بخاطر پیگیری های الزم 
نمایم. تشکر  و  تقدیر  امر  این  در  تسریع  و  پیگیری   جهت 

یگانه ادامه داد : تکریم ارباب رجوع و تسریع در انجام درخواست 
های شهروندان حسب وظیفه و همکاری با شورای اسالمی شهر 
 در راستای قانون از اولویت های مهم این مجموعه می باشد. 
تپنده  این که روابط عمومی ها قلب  به  با توجه  افزود  وی 
ادارات می باشند در اطالع رسانی به شهروندان از اقدامات 
مختلف شهرداری برای رفاه حال همشهریان عزیزمان  از هیچ 

کوششی دریغ نخواهیم کرد.



در  خصوصا  سرقت ها  شدن  بیشتر  با 
برای  ممکن  راه  ترین  عاقالنه  سیرجان 
دوران  در  افراد  ی  سرمایه  داری  نگه 
بانک  امانات  های  صندوق  کرونا  رکود 
هاست که این روزها تقاضای همشهریان 
سیرجانی برای گرفتن این صندوق ها از 
سوی بانک رو به افزایش است اما با توجه 
امکان  راحتی  به  مردمی  گزارشات  به 
هایی  بانک  اکثر شهرها  در  نیست،  پذیر 
مانند ملی، پاسارگاد، شهر، ملت، اقتصاد 
گردشگری،  رفاه،  آینده،  سامان،  نوین، 
اما  هسنتد  مجهز  امانات  صندوق  به  و... 
این  کننده  ارائه  بانک  تنها  سیرجان  در 
خدمات، بانک سپه است، در این گزارش 
به ماهیت صندوق های امانات و دشواری 
ایم  در تهیه ی آنها در سیرجان پرداخته 

که پیش روی شما است.
چرا صندوق امانات بگیریم

وقتی به همراه اعضای خانواده خوشحال 
و شاد به بیرون از منزل می روی، بعد از 
ساعت ها به خانه برمی گردی، دِر ورودی 
منزل را باز می کنی، ناگهان با صحنه ای 
پس  و  جواهرات  که  شوی  می  رو  به  رو 
مستاصل  نیستند،  جای شان  سر  اندازت 
می شوی و بیشتر می گردی اما هر چه 
بیشتر می گردی، ناامیدتر می شوی، آن 
به  دزد  رسی،  می  یقین  به  که  است  جا 
خانه زده است به همین راحتی، چون تا 
دیروز فکر می کردی، مرگ برای همسایه 
است نه برای من. بسیاری از سرقت های 
گرفته،  صورت  راحتی  همین  به  منزل 
نمی  را  فکرش  هرگز  که  راحت  آنقدر 
از سهل  کردید که سارقان منزل چگونه 
انگاری ما استفاده کرده و دست به سرقت 
اند. برای همین بهترین راه صندوق  زده 
امانات بانک است. با این کار هر موقع که 

خواستید می توانید به بانک مراجعه کرده 
و سری به اموال قیمتی خود در صندوق 

امانات بانک ها بزنید. 
چگونه صندوق امانات داشته باشیم

مرکزی  سپه  بانک  رییس  آبادی؛  نجف 
صندوق  داری  بانک  تنها  که  سیرجان 
امانات در شهر است، می گوید: در بانک 
که  داریم  امانات  صندوق  سیرجان  سپه 
همان صندوق اجاره ای است که مشتری 
نیز  را  اجاره ی آن مبلغی  پرداخت  ضمن 
به ودیعه می گذارد. در سیرجان فقط با 
داشتن حساب نزد شعبه مورد نظر و ارائه 
مدارک هویتی شخص می توانند صندوق 
بدلیل  اکنون  اما  بگیرند  تحویل  را  خود 
تقاضای زیاد و کمبود صندوق مشتریانی 

هستند که سال ها در نوبت مانده اند.
جانب  بخواهیم  اگر  گفت:  آبادی  نجف 
بر  عالوه  باید  کنیم،  رعایت  را  انصاف 
دردسر هایی  امانات،  صندوق  مزیت های 
برای  صندوق ها  این  است  ممکن  که 
بگوییم.  را هم  باشند  کاربران شان داشته 

صندوق  ایراد  مهمترین 
که  است  این  امانات 
اداری  ساعات  در  صرفا 
آن ها  به  می توانید 
راه  هیچ  کنید.  مراجعه 
ساعات  در  دسترسی 
وجود  آن  به  اداری  غیر 
یک  این  بر  عالوه  ندارد. 
دارند.  هم  دیگر  مشکل 
شما  جز  اینکه  هم  آن 
نمی تواند  دیگری  کس 
هرچند  کند.  باز  را  آن 

این مورد جزو مزیت های صندوق امانات 
دردسرساز  می تواند  گاهی  ولی  است، 
به  را  نفر  یک  قبل  از  آنکه  مگر  باشد 
به  دسترسی  برای  وکیل تان  عنوان 

کرده  معرفی  بانک  به  امانات  صندوق 
باشید. دردسر دیگر صندوق امانات برای 
فردی  اگر  نکرده  خدای  که  است  زمانی 

فوت کند، در چنین حالتی وراث باید تا 
آن  بعد  و  کرده  صبر  ورثه  انحصار  پایان 
امانات  صندوق  بانک  مسووالن  حضور  با 

را باز کنند. 

صندوق کارگشایی بانک ملی مرکزی 
افراد  ملی  بانک  کارگشایی  در صندوق   
را  خود  جواهرات  و  فقط طال  توانند  می 
به امانت گذاشته و ضمن پرداخت هزینه 
اخذ  به  نیاز  صورت  در  آن  داری  نگه 
اقدام  ملی  بانک  قوانین  طبق  تسهیالت 
از تحویل  نمایند. ولی در بانک سپه بعد 
ایشان حق دارند هر  به مشتری  صندوق 
مدارکی که  و  اسناد  و  قیمتی  اشیا  گونه 

می خواهند در آن نگه داری کنند.
تقاضای باال و کمبود صندوق

  رییس بانک سپه شعبه بازار سیرجان 
می افزاید: در سیرجان بانک های ملی و 
بانک  سایر  و  دارند  امانات  صندوق  سپه 
ها در تالش جهت خرید آن هستند ولی 
زیادی  های  بانک  کشور  در  مجموع  در 
صندوق امانات دارند. اما در استان کرمان 
حال  در  و  است  کمتری  امانات  صندوق 
تقاضای زیاد مشتریان  به  با توجه  حاضر 

کمبود داریم  که این مشکل برمی گردد 
این صندوق ها  بلوک های  به عدم خرید 
که بیش از حد گران شده اند و همچنین 
مشکل مکان برای استقرار آن ها را داریم.
فرمانداری بابت این کمبود چه می  کند

عمومی  روابط  با  که  تماسی  طی 
از  فرمانداری ویژه سیرجان داشتیم پس 
مطرح کردن موضوع با سهراب بهاالدینی؛ 
این  گفت:  او  سیرجان  ویژه  فرماندار 
موضوع در حوزه کاری فرمانداری نیست 
موضوع  این  حال  به  تا  کرد:  عنوان  وی 
چرا  که  ندارم  اطالعی  و  ام  نشنیده  را 
قالب  در  فرمانداری  اما  است؟  کمبود 
تواند  واحد نظارت مسائل شهرستان می 
و  تامین  شورای  در  موضوع  این  بیان  با 
که  مربوطه  مسوولین  با  ای  جلسه  یا 
به  را  موضوع  دارند  کاملتری  اطالعات 

زودی پیگیری کند.

متقاضیان صندوق امانات و کمبود آنها در سیرجان؛

درپستویخانهنهانبایدکرد
        گروه جامعه

شماره 632
17 دی 1399 جامعه

7  خواجویی؛ رییس ادراره صنعت معدن تجارت  گفت: در پی کمبود روغن خوراکی با هماهنگی 
مسئولین  روغن خوراکی به اندازه کافی برای تنظیم بازار و ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا تامین واز 
روز یکشنبه توزیع این کاالی اساسی در بین توزیع کنندگان دارای مجوز آغاز شده است. خواجویی 
گفت: قیمت مصرف کننده روغن های مایع یک لیتری 10350 تومان و پنج کیلویی های جامد 
68000 تومان می باشد. واحدهای عرضه کننده موظف به رعایت این نرخنامه می باشند. وی گفت: 

همشهریان هر گونه گرانفروشی را به  124  اطالع دهند.

آغاز توزیع روغن
 با قیمت مصوب 
دولتی  در سیرجان

جشنواره تئاتر »سردار آسمانی«
 وسیع ترین رویداد هنری کرمان است

واسطه ی  »به  گفت:  کرمان  استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
»سردار  تئاتر  ملی  جشنواره  برپایی،  نوع  و  میزبان ها  تعدد  و  شرایط 
کرمان  استان  هنری  و  فرهنگی  ملی  رویداد  وسیع ترین  آسمانی« 

محسوب می شود«.
مراسم  در  علیزاده  محمدرضا  کرمان؛  از  برنا  خبرگزاری  گزارش  به 
ایام  تسلیت  با  آسمانی  سردار  تئاتر  ملی  جشنواره  دومین  اختتامیه 
شهادت حضرت فاطمه)س( و سردار شهید حاج قاسم، بیان کرد: »به 
فرمایش رهبری که »شهید سلیمانی را به چشم یک فرد نگاه نکنید 
بلکه او را یک مکتب و راه بدانید«، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
در این مسیر برنامه ریزی کرد و 67 برنامه و تولید محتوا در قالب 33 

عنوان برنامه و سه رویداد ملی کارها را به انجام رساند«.
وی ادامه داد: »این جشنواره در حقیقت سه جشنواره ذیل یک عنوان 
بود، چراکه بخش های خیابانی، صحنه ای و نمایش نامه خوانی، همزمان 
و از دهم دی ماه در سه شهرستان کرمان، رفسنجان و سیرجان شروع 
به کار کرد و هر بخش، الزامات و فرایند اجرایی خاص خود را داشت 
اسم شهید سردار  برکت  به  که  بود  متعدد  به هماهنگی های  نیاز  که 

سلیمانی به شکل مطلوب و مورد نظر برگزار شد«.
از  دیگری  بخش  در  کرمان  استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
سخنانش گزارشی از روند ارسال آثار به دبیرخانه ی جشنواره بعد از 
خیابانی،  بخش  در سه  اثر  افزود: »342  و  کرد  ارائه  فراخوان  انتشار 
که  شد  ارسال  جشنواره  دبیرخانه ی  به  نمایشنامه نویسی  و  صحنه ای 
82 اثر به مرحله ی اول داوری راه پیدا کردند و از این تعداد 32 اثر 
بخش؛  هنر  تفکیک  به  و  تعداد  این  از  رسید.  جشنواره  در  اجرا  به 
هفت اجرا صحنه ای، 17 نمایش خیابانی و تقدیر از بخش خیابانی را 

خواهیم داشت«.
قاسم  شهید  سپهبد  نام  به  که  ایام  این  برکت  به  »امروز  گفت:  وی 
سلیمانی مزین شده در اختتامیه جشنواره ملی تئاتر سردار آسمانی، 
مجموعه تئاتر شهر استان کرمان نیز افتتاح می  شود که تاکنون بالغ 
بر 27 میلیارد ریال هزینه برای بهسازی، بازسازی و تغییر کاربری این 

فضا هزینه شده است«.
بخوانید: بیشتر 

آغاز  را  بنا  این  استحکام بخشی  فرایند  که  زمانی  »از  افزود:  علیزاده 
تغییر  و  بازسازی  بهسازی،  مرمت،  صرف  ریال،  میلیارد   27 کردیم 
کاربری مجموعه ی تئاترشهر استان کرمان شده تا امروز سالن اصلی 

با 170 صندلی آماده ی اجراهای هنرمندان این استان باشد«.
وی در پایان اظهار کرد: »امیدواریم این جشنواره به همت همه عوامل 
به  تبدیل  استان،  و  کشور  نمایش  حوزه  دست اندرکاران  مجموعه  و 
ارتقای  شاهد  آینده  سال های  در  و  شود  پویا  و  اثرگذار  جشنواره ای 

هرچه بیشتر سطح کیفی کارهای ارائه شده باشیم «.

     خبر

 در صنـدوق کارگشـایی بانـک ملـی افـراد می توانند 
فقـط طال و جواهـرات خود را بـه امانت گذاشـته و ضمن 
پرداخـت هزینـه نگـه داری آن در صـورت نیـاز بـه اخذ 
تسـهیالت طبـق قوانین بانـک ملی اقـدام نماینـد. ولی 
در بانـک سـپه بعد از تحویل صندوق به مشـتری ایشـان 
حـق دارنـد هر گونه اشـیا قیمتـی و اسـناد و مدارکی که 

می خواهنـد در آن نگـه داری کنند.

سیزدهمین دوره جایزه ادبی جالل آل احمد پایان یافت
ایرنا: مراسم اختتامیه سیزدهمین دوره جایزه ادبی جالل آل احمد، دوشنبه شب از شبکه چهار سیما و برنامه شب های هنر، به طور زنده 
پخش شد و در این نشست، محسن جوادی؛ معاون  فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و جاللی؛ دبیر جایزه جالل آل احمد حضور 
داشتند.  در بخش هایی ار این جشنواره آثار ارسالی مورد تقدیر قرار گرفت؛ در بخش  پایان نامه های دانشگاهی با موضوع ادبیات داستانی 
دفاع مقدس در مقطع دکترا،  مرضیه آتشی پور با رساله بررسی سبک شناسانه نثر داستانی ادبیات انقالب اسالمی با تکیه بر رمان های 
شاخص دفاع مقدس و فریبا نظری پورکیایی با رساله تفسیر فرهنگی- احساسی خاطرات جنگ ایران و عراق با تاکید بر خاطرات عملیات 

کربالی پنج در منطقه شلمچه به عنوان رساله های برتر انتخاب شدند.

خبــر

اجرای عملیات پرواز و عکسبرداری هوایی از شهر سیرجان  توسط شهرداری سیرجان 

معاونعمرانیشهرداری:نقشهرقومیسیرجانتهیهمیشود

اجرای  از  شهرداری  عمرانی  و  فنی  معاونت 
عملیات پرواز و عکسبرداری از شهر سیرجان 
عملیات  گفت:  یگانه  رامین  داد:  خبر 
عکسبرداری هوایی از شهر سیرجان ، بخشی 
از پروژه ی تهیه نقشه رقومی )دیجیتال( شهر 

با مقیاس یک هزارم می باشد.
عمرانی  و  فنی  معاون  یگانه  رامین  مهندس 
امور  با واحد خبر و  شهرداری در گفت و گو 
سیرجان  شهرداری  ارتباطات  مدیریت  رسانه 

اظهار داشت: آخرین نقشه تهیه شده از شهر 
به عکس های هوایی 9 سال  سیرجان مربوط 

گذشته بود که نیاز بود به روز شود.
شرکت های  نیاز  به  توجه  با  افزود:  وی 
دستگاه های  سازمان ها،  سایر  و  خدمات رسان 
نقشه  به  شهرداری  نیاز  همچنین  و  دولتی 
با  روز  به  نقشه  تهیه  به  نسبت  شهر،  جدید 
اقدام  از عکس های هوایی  مقیاس یک هزارم 

خواهد شد.

جغرافیایی  سازمان  اینکه  به  اشاره  با  وی 
عکس برداری  عملیات  مسلح   نیروهای 
هوایی برای تهیه نقشه یک هزارم برای شهر 
10000هکتار  تقریبی  وسعت  به  را  سیرجان 
توسط  هوایی  عکس برداری  گفت:  کرده  آغاز 
سازمان جغرافیایی نیرو های مسلح با اعتباری 
معادل 5 میلیارد ریال انجام و پس از پردازش 
اختیار شهرداری  در  یاد شده  توسط سازمان 

سیرجان قرار می گیرد.
رقومی  نقشه  این  استفاده  مورد  یگانه 
پالک های  )نقشه  کاداستر  برای  را 
شهروندان،  به  بهتر  خدمات  ارایه  شهری(، 
تاسیس  و  خدمات رسان  دستگاه های 
ضروری  شهری  تاسیسات  اطالعات  بانک 
عنوان  به  نقشه  این  افزود:  و  دانست 
دهد. ارایه  موثری  کمک  می تواند   مرجع، 

 رامین یگانه با بیان اینکه عکسبرداری هوایی 
انجام  باال  استاندارد  با  و  به صورت دیجیتالی 
عکس  تبدیل  تیم  داشت:  اظهار  است  شده 
با  و  مجرب  افراد  از  )فتوگرامتری(  نقشه  به 
کیفیت  از  کار  و  بوده  کشور  در سطح  سابقه 
اطالعات  افزود:  است.وی  برخوردار  باالیی 
مکانی بخش عمده ای از داده های مورد نیاز 
شهرداری و یکی از ابزارهای مهم تصمیم گیری 

مدیران  بموقع  و  صحیح  سازی  تصمیــم  و 
ضرورت  لذا   باشد.  می  شهــرداری  ارشد 
ایجاد زیرساختهای اطالعات مکانی با رویکرد 
افزایش بهره وری از سرمایه گذاری های انجام 
دیده  شهرداری  مختلف  های  حوزه  در  شده 

شد که از کاربردهای تولید نقشه به روز شهر 
کرد اشاره  ذیل  موارد  به  توان  می   سیرجان 

* استخراج الیه های کاربردی شهری جهت 
استفاده در حوزه های مختلف مدیریت شهری

نقل،  و  حمل  شهری،  )شهرسازی، خدمات 

مسیریابی و...
* امکان تعیین مساحی دقیق معابر، فضاهای 

سبز و...
مهم  های  پروژه  در  برداری  بهره  امکان   *

شهری مانند ممیزی امالک و...

رستوراناعیونیسیرجانجهت تکمیل و 
 تغییر پرسنل به افراد ذیل نیازمند است.

*آشپز
*کمک آشپز
*صندوقدار

*مسوول فروش
بانوان و آقایون میتوانند جهت هماهنگی 
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ویترین آخر

کاندیدای  ها  "نظامی   - جعفرمحمدی  ایران؛  عصر 
کالسیک  مباحث  نه؟"  یا  شوند  جمهوری  ریاست 
است  کسانی  با  غلبه  دارد:  وجود  باره  این  در  زیادی 
که می گویند نظامیان نباید در سیاست دخالت کنند 
به  نیز  ای  عده  اند.  گفته  بارها  نیز  را  شان  دالیل  و 
در  نظامیان  حضور  درباره  جهانی  موفق  تجربه  چند 
گذشته-  های  سال  در  جنوبی  کره  -مانند  سیاست 
اتفاقاً در ایران نیز چون  اشاره می کنند و می گویند 
به یکپارچگی قدرت برای برون رفت از مشکالت نیاز 

داریم، بهتر است نظامیان را به پاستور بفرستیم.
با این حال، فارغ از بحث تکراری و البته مهم حضور 
یا عدم حضور نظامیان در سیاست مهم تر است: "قبول 

مسؤولیت".
در واقع، جریان های سیاسی ایران "ابن الوقت"هایی 
و  رسانند  می  قدرت  مصدر  به  را  کسی  که  اند  شده 
حاضر  ولی  شوند  می  مند  بهره  حضور  این  منافع  از 
هزینه  کمترین  بپردازند؛  را  هایش  هزینه  نیستند 
اگر فالن  معنا که  بدین  است.  "قبول مسؤولیت"  نیز 
می  مردم  به  سیاسی،  رهبر  یا  حزب  سیاسی،  جریان 
گوید که به فالنی رأی دهید، پای مسؤولیت عملکرد 

او نیز بایستد.
وارد  خواهند  می  که  نظامیانی  درباره  مسأله  این 
اگر  است.  صادق  شوند  هم  جمهوری  ریاست  عرصه 
کسی با صبغه نظامی می خواهد رییس جمهور شود، 
چون »تمام اعتبارش را به واسطه لباس نظامی که بر 
نیز بر  تن دارد کسب کرده است« و »رأی دهندگان 
حمایت  او  از  نیز  قدرت  سخت  بخش  که  باورند  این 
خواهد کرد و دوگانگی نخواهیم داشت«،  الزم است 
هنگام انتخابات ، هسته اصلی نظامی کشور مسؤولیت 
او را به عهده گیرد چرا که همان طور که گفته شد، 
مردم به اعتبار این که چنین فردی پشتوانه نظامیان را 

دارد به او رأی می دهند.
سنت  که  است  رسیده  آن  وقت  رسد  می  نظر  به 
انتخاباتی در ایران به سمت "مسؤولیت پذیری"برود و 
هر گروهی که کاندیدایی معرفی می کند در خوب و بد 
کاندیدایش، همراه او پاسخگوی مردم باشد. همچنین 
اگر کاندیدایی منتسب به جریان یا گروهی است، یا آن 
اعالم  با وی  را  بودنش  باید غیرمرتبط  گروه و جریان 
را  پذیری  مسؤولیت  و  همراهی  اصل  که  این  یا  کند 

درباره او نیز یپذیرد.

سطح  افزایش  برای  ایران  تصمیم  درباره  اخباری  انتشار  از  آفتاب  نیوز:پس 
غنی سازی اورانیوم خود به 20 درصد، وزیر خارجه ایران گفت اقدامات اصالحی 
ایران قابل بازگشت است. محمد جواد ظریف با اشاره به تصمیم تهران برای افزایش 
سطح غنی سازی اورانیوم خود به 20 درصد تصریح کرد »اقدام اصالحی ما که بعد 
از سال ها عدم پایبندی چند طرف برجام اتخاذ شده با بند 36 برجام منطبق است 

و در صورت پایبندی همه طرف ها به توافق هسته ای قابل بازگشت است. 

امیر قطر برای شرکت در اجالس شورای همکاری خلیج فارس به عربستان 
سعودی سفر کرد. پیش از این، وزیر خارجه کویت گفته بود عربستان و قطر پس از 
نزدیک به سه سال قطع روابط سیاسی و تجاری، توافق کرده اند که مرزهای هوایی، 
دریایی و زمینی خود را باز کنند. قرار است در عربستان، توافقنامه ای به منظور 
پایان دادن به اختالف بین دوحه و ریاض امضا شود. همسایگان قطر سه سال و 

نیم پیش این کشور را به اتهام حمایت از تروریسم تحریم کردند.

       گوناگون

ظریف: غنی سازی 20 درصدی قابل برگشت است

توافق عربستان و قطر برای پایان تحریم ها

چه کسانی می توانند مجوز تردد بین شهری بگیرند؟

صف های  از  تصویرهایی  بهارنیوز: 
دست  مجازی  فضای  در  روغن  خرید 
در  درست  هم  آن  می شود.  دست  به 
روزهایی که ستاد کرونا محدودیت هایی 
اخباری  است؛  کرده  ایجاد  تردد  برای 
هرمزگان،  رودان  در  روغن  کمبود  از 
ایرانشهر سیستان و بلوچستان، شوش 
خوزستان، فیروزکوه تهران، بوشهر و ... 
به گوش می رسد. حاال چیزی نزدیک به 
سه ماه است که کمبود روغن خبرساز 
بازار وعده  شده است و هربار متولیان 
می دهند که به زودی ماجرای کمبود 
همچنان  اما  می کنند  جمع  را  روغن 
بازار  فعاالن  نیست.  که  نیست  خبری 
روغن می گویند که روغن در کارخانه ها 
احتکار شده است و آنها می خواهند به 
این وسیله دولت را برای افزایش قیمت 
است  جالب  بگذارند.  فشار  زیر  روغن 
رخ  شرایطی  در  اتفاق  این  بدانید  که 
می دهد که آنها برای واردات دانه های 
روغنی دالر 4200 تومانی می گیرند و 
نتیجه آن می شود که نه تنها به جای 
بهای  اساسی،  کاالهای  قیمت  کاهش 
آن گران می شود که کمبود کاال در بازار 

مصرف کننده رخ می دهد!
بهای روغن دو برابر شد

نداریم...  روغن  نیست...  روغن 
یا  ببرید  روغن  یک  می توانید  فقط 
رب  که  است  این  روغن  فروش  شرط 
گوجه فرنگی یا ماکارونی هم بخرید... 
این  که  می گویند  ایرانی  شهروندان 
روزها این جمالت را بیشتر از همیشه 
از صندوقداران فروشگاه های زنجیره ای 

ایران  مناطق  برخی  در  و  می شنوند 
گرفته  شکل  روغن  خرید  صف های 
قابل توجه  افزایش  از  هم  است.برخی 
که  ادعایی  می گویند.  روغن  قیمت 
البته مورد تایید تشکل های صنفی هم 
است. قاسمعلی حسنی، دبیرکل اتحادیه 
بنکداران مواد غذایی از گران  فروشی 50 
تا 100درصدی روغن مایع خبر داده و 
به راه دانا گفته است روغنی که روی 
آن قیمت 9 هزارتومان درج شده است، 
14هزارتومان، روغنی که 16هزارتومان 
و  24هزارتومان  است،  خورده  قیمت 
روغن 157هزارتومانی، 310هزارتومان 

به مصرف کنندگان عرضه می  شود.
مشکل  روایت  دولت  وجود  این  با 
تامین ارز واردات روغن را قبول ندارد و 
البته جالب است بدانید دولت همچنان 
تومان  روغن دالر 4200  واردات  برای 
می پردازد و به گفته محمدرضا کالمی، 
دبیر پیشین ستاد تنظیم بازار، در نیمه 
میلیارد دالر  اول سال 99 حدود 4.4 
خام  روغن  واردات  برای  ترجیحی  ارز 

اختصاص داده شده است.
انجمن  سابق  دبیر  قسمتی،  اکبر 
روغن کشی هم که یک نشست مجازی 
کرده،  برگزار  روغن«  »بلوای  عنوان  با 
ماجرای  که  است  گفته  خبرنگاران  به 
ارز 4200  فساد  به  هم  روغن  کمبود 
زمینه  این  در  او  برمی گردد.  تومانی 
در  وقتی  سیاست  است:  داده  توضیح 
سطح کالن اشتباه باشد موجب ایجاد 
روند کند و تورم زا می شود. برای مثال 
ما این همه شرکت های دولتی در زمینه 

دید  باید  اما  داریم؛  دام  و  کشاورزی 
وظایفشان چیست و چرا انجام وظیفه 
خصوصی سازی  طرفی  از  و  نمی کنند 
انجام  آشنایان  با  و  می کنید  رانتی  را 
برای  می کنید.  را خراب  کار  می دهید 
به  تخصصی  هیچ  بدون  برخی  مثال 
فرآیند  وارد  تومانی  ارز4200  خاطر 
واردات دانه روغنی می شوند. برای مثال 
فردی واردکننده مرغ و تخم مرغ بود و 
یک میلیارد ارز گرفته بود، ولی چیزی 
وارد نکرده بود و وقتی که ما اهلیت آن 
تایید نکردیم شروع به اذیت و آزار  را 
ما کردند.دبیر اسبق انجمن روغن کشی 
گفت: مشخص است که چقدر کارخانه 
چطور  داشته هایمان  و  داریم  روغن 
بدهیم هرطور که  اجازه  نباید  و  است 
می خواهند خارج از سیستم رفتار کنند. 
اگر این ارز به تجار داده شده نباید تخم 
مرغ به 38 هزار تومان برسد و روغن 
گران شود. همه این موضوعات راه حل 
باشد.  اهلش  دست  باید  منتها  دارد؛ 
شده اند؛  بومی  زمینه  این  در  نااهالن 
برای مثال ما تاجر داشته ایم که عدس 
دانه  به  االن  ولی  وارد می کرد،  برنج  و 
روغن ورود کرده است حاال در اینکه با 
این ارز واردات داشته یا نه هم خودش 
جای سوال است.در نهایت اما مجموع 
روایاتی که متولیان و فعاالن بازار روغن 
روغن  تشکیل صف  و  کمبود  علت  از 
گفته اند، حاکی از آن است که فساد و 
ناکارآمدی در این بازار موجب اختالل 
به  نزدیک  که  ناکارآمدی  است.  شده 
سه ماه است تحت کنترل درنیامده و 
مصرف کنندگان را برای تامین یکی از 
گرفتاری  به  مایحتاج شان  اصلی ترین 

انداخته است.

 یک سؤال تکراری: نظامیان به 
پاستور بروند یا نه؟!
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چاله اسکندرون در پارکینگ! 

چوی یانگ سام سخنگوی وزارت امورخارجه کره جنوبی دیروز )سه شنبه( 
از این کشور برای رایزنی  در یک نشست خبری گفت: یک هیات دیپلماتیک 
درباره شناور توقیف شده کره ای به تهران سفر می کند. به گزارش ایسنا به 
نقل از خبرگزاری یونهاپ، دولت کره جنوبی اعالم کرد کو کیانگ سوک مدیرکل 
امور خاورمیانه و آفریقا در وزارت امورخارجه کره جنوبی این هیئت دیپلماتیک را 

هدایت خواهد کرد.

آفتاب  نیوز :حسین قاسمی دبیر کمیته امنیتی، انتظامی و اجتماعی ستاد ملی 
مبارزه با کرونا در مورد مجوز های تردد بین شهری در زمان اجرای طرح کنترل 
بیماری کرونا در کشور گفت: این مجوز برای افرادی است که واقعا برای آن  ها سفر 
ضرورت دارد و یا شغل آن ها مرتبط با این سفر است. وی ادامه داد: اگر شخصی 
مسائل کاری یا خدای ناکرده روند درمانی در استان دیگر دارد می تواند با در دست 

داشتن مستندات خود به فرمانداری های کشور مراجعه کند.

زوم

سفر هیات کره ای به تهران در پی توقیف کشتی کره جنوبی

ایرنا: رئیس موسسه سرم هند- که بزرگترین تولیدکننده واکسن در جهان به 
شمار می رود- روز سه شنبه اعالم کرد دهلی نو به مدت چندین ماه اجازه صادرات 
واکسن کرونا ساخت دانشگاه آکسفورد و شرکت داروسازی »آسترازنکا« که در داخل 
این کشور تولید می شود را به کشورهای توسعه یافته نمی دهد. به گزارش ایرنا از 
خبرگزاری "ای ان آی" هند، این موسسه قراردادی را مبنی بر تولید یک میلیارد دوز 

واکسن برای کشورهای توسعه یافته امضا کرده است.

دولت هند صادرات واکسن داخلی را ممنوع کرد

هم دالر 4200 گرفتند و هم گران فروختند!
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آگهیفراخوانشناساییشرکتها

بهشماره99/4/ف
شرکت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد جهت اجرای»فرآیندمهندسیمعکوس،بازطراحيوساختسیستم
ها،زیرسیستمهاواجزایدودستگاهدامپتراك)یکدستگاهدامپتراك60تنمکانیکیویکدستگاهدامپتراك130تنویل
موتوري)برقی((برطبقاستانداردکیفیتAPQP« نسبت به شناسایی و پیش ارزیابی شرکت های واجد شرایط اقدام نماید. 

مدارك مورد نیاز جهت شرکت در فراخوان :
1(اساسنامه و اظهارنامه ثبتي شرکت )مرتبط با موضوع فراخوان(

2(آگهي تأسیس شرکت در روزنامه رسمي با آگهي آخرین تغییرات شرکت حاوي معرفي صاحبان امضاهاي مجاز
3(مدارک مرتبط با فعالیت  مشاوره یا طراحی و مهندسی معکوس و ساخت در حوزه ماشین آالت بارگیری و باربری

4(رزومه مبنی بر آشنایی کامل و تجربه کار بر پلتفرم ماشین آالت بارگیری و باربری
5(مدارک دال بر دارا بودن محصول و قطعات مهندسی معکوس و بومی سازی و نیز تاییدیه و گواهی حسن انجام کار از 
شرکت های معدنی یا صنعتی در زمینه سیستم های: سوخت رسانی ، تعلیق و فرمان ، پیشرانه ، موتور و خنک کاری ، برقی 

، هیدرولیکی ، ترمز ، شاسی و بدنه و سیستم های انتقال قدرت و ...
تبصره: ارائه رونوشت های قراردادی قبلی و جاري بهمراه شرح کار و مبلغ پروژه و گواهینامه های صدور حسن انجام کار از 

کارفرمایان مربوط به بندهای 3 الی 5 الزامی می باشد. 
6(مدارک دال بر توان مالي شرکت )مبلغ مالیات ساالنه براساس تأیید اداره مالیاتي، مبلغ بیمه تأمین اجتماعي پرداخت 
شده به سازمان تأمین اجتماعي، درآمد ناخالص ساالنه مستند به صورت وضعیت هاي مورد تأیید کارفرماي مربوطه، مبلغ 
دارایي هاي ثابت مستند به اظهارنامه مالیاتي یا گواهي بیمه دارایي ها یا دفاتر قانوني سال قبل،  تأیید اعتبار صادر شده از 

طرف بانک ها یا مؤسسات مالي و اعتباري معتبر و ...(
7(مدارک دال بر دارا بودن سالن ساخت با ارتفاع مناسب و تجهیزات کامل  شامل جرثقیل سقفی ،ریل کف سالن و پتانسیل 

انجام عملیات ماشینکاري و سایر شرایط مورد نیاز جهت ساخت بخشي از قطعات دامپتراک و مونتاژ آنها
8(مدارک دال بر دارا بودن نمایندگي هاي معتبر در استان هاي معدن خیز کشور بمنظور ارائه خدمات پس از فروش

9(مدارک )تحصیلی، تخصصی و سوابق کاری( نیروي انساني متخصص و مرتبط با ساخت دامپتراک هاي معدني
10(مدارک دال بر دارا بودن تجهیزات و ماشین آالت مرتبط با ساخت دامپتراک هاي معدني

11(مستندات مبني بر رعایت شرط حداقل 40 درصدي داخلي سازي در نمونه اول ساخته شده )هم دامپتراک مکانیکي و هم برقي(
شرکت در فراخوان حاضر و ارسال مدارک هیچگونه حقی را برای شرکت کنندگان جهت انجام هرگونه معامله با شرکت 
معدنی و صنعتی گل گهر ایجاد نمی نماید و تاکید مي گردد ، فقط سازندگان داخلي توانمند کشور با شرایط )الزامات( فوق 

در فراخوان شرکت نمایند.
شرکت کنندگان در فراخوان مي باید کلیه مدارک مربوط به الزامات فوق را در پاکت دربسته و مهر موم شده قرار داده 
)روي پاکت بایستي نام شرکت، شماره و موضوع فراخوان قید شود ( و حداکثرتاتاریخدوشنبه99/10/29 به نشاني 
دفتر مرکزي شرکت معدني و صنعتي گل گهر واقع در خیابان دکتر فاطمي- روبروي هتل الله- ساختمان نگین، پالک 273 
– دبیرخانه مرکزي- کد پستی 1414618551 و یا به نشاني دفتر کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر واقع 

در کیلومتر 50 جاده شیراز ارسال نمایند.
مدیریـتقراردادهاومعامالتشرکتمعدنيوصنعتيگلگهر

آگهيمناقصهعموميتجدیدشده
شماره99/48/ع

شرکت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد »بارگیریوحملمحصولاز
قبیلدانهبندیوکلوخهسنگآهنباتناژسالیانه10،000،000تنازمعدنشماره3گلگهر
پیمانکار  به  عمومي  مناقصه  برگزاري  طریق  از  را  خود  فرآوري«  کارخانجات خطوط به
واجد شرایط واگذار نماید. لذا پیمانکاران مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس 
الکترونیکي WWW.GEG.IR مراجعه  و اسناد مذکور را از بخش مناقصه-مزایده دانلود 
نمایند. مهلت تحویل پاکات ساعت 9 الي 14 روز سه شنبه  مــورخ 99/10/30 در محــل 
بازدید  دفترکمیسیون معـامالت مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. ضمناً 
از محل اجراي موضوع مناقصه روز دوشنبه مورخ 99/10/22 مقرر شده است. شرکت 
معدني و صنعتي گل گهر در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و 

بدون جبران خسارت مختار مي باشد.
مدیریـتقراردادهاومعامالتشرکتمعدنيوصنعتيگلگهر
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آ دهیاریدهسراجبخشپاریز در نظر دارد نسبت به؛

اجرایزیرسازيوفنسکشيزمینورزشیباچمنمصنوعی 
از طریق برگزاری مناقصه اقدام نماید.

لذا از شرکت ها و پیمانکاران واجدالشرایط دعوت می گردد از تاریخ  انتشار این آگهی لغایت 

1399/10/24 جهت دریافت اسناد مناقصه به بخشداری پاریز )دفتر فنی( مراجعه نمایند.

شرایطمناقصه:
سپرده شرکت در مناقصه 5 درصد مبلغ برآورد اولیه می باشد که به صورت ضمانت نامه بانکی یا 

واریز به حساب شماره 56508652159544/01 پست بانک به نام دهیاری دهسراج  می باشد.

*مبلغ برآورد اولیه در اسناد مناصه ذکر شده است

مهلت تحویل مدارک: تا تاریخ 1399/10/25
تاریخ بازگشایی پاکات: 1399/10/26

درضمن هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

دهیاری دهسراج بخش اپرزی شهرستان سیرجان


