هفتهنامه
خبــری ،تحلیلــی ،فرهنگــی
اجتماعــی ،ادبــی ،ورزشــی

اخالق طبابت در عصر کرونا؛

پزشکی و دوگانهی دانش و تجارت

سال شانزدهم
چهارشنبه  21آبان 1399
 8صفحه
شماره 624
 2000تومان

بیماران باید از تمامي عوارض درمان آگاه باشند تا با اراده و آگاهي كامل تصميمگيري نمايند

ضمانت اجراي بهينه خدمات بهداشتي درماني ،بازوي نظارتي سازمانهاي نظام پزشكي و دانشگاههاي علوم پزشكي است
S O K H A N
T A A Z E H

صفحه4

ترمیمسنگفرشی

که ۱۸سال است زمین مانده
صفحه2

شـوخیچهـارسـاله!
ِ
صفحه5

نگاهی به تعرفههای متفاوت پزشکی در سیرجان؛

اگر دردم یکی بودی چه بودی؟
صفحه7

مدیرعامل اتحادیه شرکتهای تعاونی
تولید سیرجان کارآفرین برتر شد
صفحه3

صفحه 3

بــرادر گرانقــدر؛

سرور گرامــی؛

ین
جناب آاقی سهراب بهاء الد ی

ین
جناب آاقی سهراب بهاء الد ی

فرمانـــدار ویـژه شهرستان سیرجان که بیانگر تعهد،

فرمانـــدار ویـژه شهرستان سیرجان را تبریک عرض

کارآمدی و سوابق درخشان مدیریتی آن برادر گرامی است را تبریک و تهنیت عرض

نموده ،بی شک حضور مدیری توانمند همچون شما با تجاربی ارزشمند نوید بخش

نموده ،برای جنابعالی از درگاه حق تعالی توفیق روزافزون و تداوم خدمتگزاری به

روزهایی بهتر برای مردم شریف سیرجان خواهد بود .از درگاه یگانه متعال موفقیت

نظام مقدس جمهوری اسالمی و مردم شریف شهرستان سیرجان را مسئلت می نماییم.

حضرتعالی را در تمامی عرصه های زندگی مسئلت می نماییم.

انتصــاب به جــــا و شایستــــه جنابعالـــی به عنــــوان

انتصــاب شایستــــه و به حق جنابعالـــی به عنــــــوان

رئیس و اعضای شورای اسالمی نجف شهر
آگهي مناقصـــه عمومـــي
شمـــاره /99/46ع

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد « اجراي عمليات حفاري افقي زهكشي به
میزان  3840متر» را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط و داراي رتبه حداقل
 4در رشته كاوشهاي زميني واگذار نمايد .لذا مناقصهگران ميتوانند جهت اخذ اسناد مناقصه به
آدرس الكترونيكي  WWW.GEG.IRمراجعه و اسناد مذکور را از بخش مناقصه-مزايده دانلود
نمايند .مهلت تحويل پاكات ساعت  9الي  14روز چهارشنبه مــورخ  99/9/5در محــل دفتركميسيون
معـامالت مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد .ضمنا ً بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه
روز سه شنبه مورخ  99/8/27مقرر شده است .شركت معدني و صنعتي گل گهر در رد يا قبول هر
يك از پيشنهادات بدون نياز به ذكر دليل و بدون جبران خسارت مختار ميباشد.
مدیریـت قراردادها و معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر

رونقی نیست دگر بعد تو در خانه ما

مادرم بی تو صفا رفت ز کاشانه ما
جای خالی تو را چون نگرم هر شب و صبح

از چه این زهر فلک ریخت به پیمانه ما

به مناسبت پنجمین سالگرد درگذشت مرحومه

رکبالیی زرها ذارک زاده
(مادر پوریـا ســـام پور ماهانــی)

با ذکر صلوات و فاتحه ای ،نام و یادش را گرامی می داریم.

خانواده اهی ذارک زاده و سام پور

دانشگاههایاستان
کرمان مجاز به ثبتنام
حضوریدانشجویان
جدیدنیستند

معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان گفت :دانشگاههای استان کرمان مجاز به ثبتنام
حضوری دانشجویان جدید نیستند و باید ثبت نام دانشجویان نو ورود در تمامی دانشگاهها به
صورت مجازی باشد .بصیری گفت :دانشگاهها فقط میتوانند آزمون جامع دوره دکتری به شکل
حضوری و با رعایت کامل پروتکلهای بهداشتی برگزار کنند .وی ادامه داد :دانشجویان مقاطع
تحصیالت تکمیلی می توانند جلسات دفاع خود را با حداقل افراد و با رعایت شیوه نامه بهداشتی و
بدون پذیرایی برگزار کنند و بقیه دانشگاهها تماما باید به شکل غیرحضوری باشد.

خبر
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فردای کرمان :معاون بهداشتی دانشگاه علومپزشکی کرمان با بیان اینکه شمار بیماران کرونا در استان افزایش چشمگیری پیدا
کرده و روند همچنان صعودی است ،اعالم کرد« :هفت شهرستان استان کرمان در وضعیت سیاه قرار دارند و مابقی شهرهای استان
در وضعیت زرد ،نارنجی و قرمز هستند» .وی گفت :متاسفانه شاهد روند صعودی ابتال به کرونا و مرگومیر در استان کرمان هستیم
و در برخی روزها بیش از  ۲۰نفر در استان کرمان بهدلیل ابتال به کرونا جان خود را از دست میدهند که بسیار جای تاسف دارد».
وی با بیان اینکه امیدواریم محدودیتها در کنترل شیوع بیماری مفید باشد ،تصریح کرد« :پیشبینی میکنیم که آذرماه سختی
در پیش داشته باشیم».

در جلسه شبانگاهی شورای شهر سیرجان مطرح شد؛

پلیس فتا کرمان :فروش دارو در شبکه های

ترمیم سنگفرشی که ۱۸سال است زمین مانده

اجتماعی ممنوع است

ایرنا :رییس پلیس فتا استان کرمان گفت :فروش
هرگونه داروی مجاز و غیرمجاز در فضای مجازی و
شبکههای اجتماعی ممنوع است و شهروندان نیاز اقالم
بهداشتی و دارویی خود را از مبادی مجاز و قانونی تهیه
کنند تا در دام شیادان اینترنتی قرار نگیرند.
به گزارش ایرنا ،سرهنگ امین یادگار نژاد افزود :این
روزها با شیوع موج سوم بیماری کرونا و شروع فصل
پاییز ،استفاده از اقالم بهداشتی در راستای پیشگیری
از انتشار ویروس کرونا نزد شهروندان افزایش یافته
و امکان تهیه و خرید انواع و اقسام این محصوالت
بهداشتی توسط مردم در فضای مجازی فراهم شده
است.
وی بیان کرد :اخیرا مشاهده شده برخی کالهبرداران
سایبری با سو استفاده از شرایط خاص موجود در
بین شهروندان و ناآگاهی برخی کاربران اقدام به
فروش بستههای اقالم بهداشتی تقلبی و فاقد مجوز
با قیمتهای ارزان در برخی کانالها و گروههای
شبکههای اجتماعی میکنند.
رییس پلیس فتا استان کرمان تاکید کرد :هرگز به
افرادی که در شبکههای اجتماعی اقدام به تبلیغات
فروش اقالم و بستههای بهداشتی میکنند اعتماد
نکنید زیرا بیشتر بستهها تقلبی و فاقد مجوزهای
مربوطه هستند.
وی تصریح کرد :تولید و عرضه محصوالت دارویی و
بهداشتی باید با مجوز و تایید وزارت بهداشت ،درمان
و آموزش پزشکی و تحت نظارت سازمان غذا و داروی
کشور باشد.
سرهنگ یادگار نژاد با هشدار به کالهبرداران سایبری
اظهار داشت :بر اساس قانون خرید و فروش محصوالت
دارویی در فضای مجازی عملی مجرمانه است و این
پلیس با قانون شکنانی که در فضای مجازی اقدام به
تبلیغ و فروش کاال به صورت غیرقانونی میکنند ،برابر
قانون رفتار خواهد کرد.
وی از شهروندان خواست ،هشدارهای پلیس فتا را
جدی بگیرند و در صورت مواجه با موارد مشکوک و یا
نیاز به اخذ مشاوره و راهنمایی با مراجعه به بخش مرکز
امداد و فوریتهای سایبری پلیس فتا از طریق سایت
رسمی پلیس فتا به نشانی www.cyberpolice.ir
از خدمات آنالین و بر خط این پلیس بهره مند شوند.

خـبــــر
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وضعیت سیاه کرونایی در 7شهرستان استان

معظمه صادقی نژاد

طرحی که به گفته مسوولین شهری  ۱۸سال
قرار است اجرایی شود و همه فرمانداران
سیرجان در بحث و جدال آن بودهاند و حاال
در شورای پنجم مطرح گردیده است .این بار
تمامی مسوولین دخیل در این موضوع به جز
مسوولین اداره اوقاف گرد هم جمع آمدند تا
راهکاری نه در حد حرف و حدیث بلکه به عمل
برای آن بیاندیشند .در جلسه علنی سه شنبه
شب شورای اسالمی شهر سیرجان با حضور
نمایندگان فرمانداری ویژه سیرجان ،شهرداری،
شورای شهر ،میراث فرهنگی و اتاق اصناف
باز هم پیرامون احیای کف بازار سیرجان به
گفتوگو نشستند .در این جلسه ابوذر زینلی؛
رییس شورای اسالمی سیرجان گفت :طرح
احیای کف بازار باید به زودی سه فوریتی بین
فرمانداری ویژه سیرجان ،شهرداری سیرجان و
اداره میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی
سیرجان منعقد گردد .در تصمیم گیریها اتاق
اصناف و سازمان اوقاف و امور خیریه دخیل
نیستند و بنا به مشکالت پیش آمده برای
صنوف در این  ۹ماهی که درگیر مقابله با کرونا
هستیم ،یک چهارم سهم اصناف در جهت این
ترمیم بر عهده شهرداری سیرجان خواهد بود
و صنوف معاف مالی هستند .تا کاسبان بیش
ازین متضرر نشوند.
بودجه این طرح در دست فرمانداری ویژه
است و فقط همت مسوولین اجرایی را می
طلبد وی افزود :پیشنهاد من این است که
به خاطر کمبود وقت و تعلل نداشتن در این
موضوع به صورت دستور کاری جلو برویم و
تا دوشنبه هفته آتی تفاهم نامه امضا شود و
به شورای شهر برنامه زمانبندی شده بدهند.
در تاکید صحبتهای زینلی ،اسماعیل
خواجویی رییس شورای شهرستان نیز افزود:

از دوره دوم شورای شهر سیرجان بحث ترمیم
سنگفرش بازار مطرح شده است و جلساتی
همین شکلی انجام نشده است .سال  ۹۴با
حضور علیرضا رزم حسینی استاندار وقت کرمان
تفاهم نامهای چهار جانبه بین فرمانداری،
شهرداری ،اوقاف و اداره میراث فرهنگی بسته
شد ،قرار بر این بود که طرح جامع آن از سوی
میراث آماده شود .آن زمان هر یک از ارگان
های مسوول موظف بودند که  ۳۰۰میلیون
تومان برای این امر تخصیص کنند .اما کاری
انجام نشد و سرمایه مردم در حال هدر رفتن
است چون میدانیم  ۳۰۰میلیون سال  ۹۴با
سال  ۹۹ارزش یالی متفاوتی دارد .باید بگویم
با بگم بگم به جایی نمیرسیم.
حسن خدامی پور؛ رییس کمیسیون فرهنگی
شورای شهر سیرجان با عنوان منحصربه فرد
بودن بازار دوقلوی سیرجان در کشور و اهمیت
موضوع ترمیم آن به سایر آثار تاریخی سیرجان
نیز اشاره کرد و گفت :اگر در قبال میراث
فرهنگی شهر کوتاهی کنیم از بین میروند هر
ساله در فصل بارندگی شاهد مشکالت کف بازار
هستیم و توقع می رود یخدان های دوقلو از
سازمان اوقاف و امور خیریه اجاره شوند و با
تعامل شرکت های صنعتی و معدنی گل گهر
تغییر کاربری داده و برای مصارف فرهنگی شهر
استفاده گردند .در ادامه این جلسه تریبون به
علی نژاد بیگلری معاون عمرانی فرمانداری
سیرجان داده شد.
وی گفت :اداره میراث فرهنگی تا به االن کاری
نکرده است و در بحث مسجد جامع فقط ناظر
بود  .برای طرح احیای بازار ما نیاز به طرح و
نقشه داریم که باید توسط میراث تهیه و تایید
گردد .فرمانداری ویژه سیرجان از نظر بودجه
مشکلی ندارد و این بودجه از گل و گهر تامین
شده است .در حال حاضر  ۵۰۰میلیون تومان
برای شروع احیای بازار در حساب فرمانداری

است و در کل برای احیای بازار ،کاوش سایت
قلعه سنگ ،بادگیر چپقی و غیره  ۲میلیارد و
 ۹۰۰میلیون تومان برای شهرداری سیرجان
و نیز سه میلیارد و  ۲۰۰میلیون تومان برای
اداره میراث فرهنگی در نظر گرفته شده است.
محمود اسدی رییس اتاق اصناف ایران در
نمایندگی سیرجان در باب این مهم با لحنی
انتقادی گفت ۱۸ :سال است که ریاست
اتاق اصناف را بر عهده دارم و در دوره همه
فرمانداری ها وقت مطرح بوده است .کاسبان
ما نه ماه به خاطر این ویروس تابع نظرات ما
متضرر شدند
 .اما اگر قرار است کاری انجام شود به ضرر بیش
از این کاسبان نباشد و هر کسی طبق قرارداد
جلو نرفت تنبیه شود .می دانید که دولت
به هیچ یک از تعهدات خود در قبال اصناف
متضرر عمل نکرده است و با همه احترامی که

به آقای جعفری قایل هستم بفرمایید میراث
کجا چه کار مثبتی انجام داده است و چرا این
سه میلیارد و  ۲۰۰میلیون تومان را به داخل
بازار تزریق نمی کنید .وضع بازار خراب است
آقایان پس با دقت پیش روید که مشکلی اضافه
نشود .بعد از اینکه همه حاضرین توپ را به
زمین اداره میراث فرهنگی انداختند نبی اهلل
جعفری رییس اداره میراث فرهنگی سیرجان
در دفاع گفت :اداره ما یک اداره بدون امکانات
است که اگر شهردار محترم نبودند مکانی را
نیز برای پاسخگویی به ارباب رجوع نداشتیم.
آن زمانی که گفتید قرار بوده هر ارگان ۳۰۰
میلیون تومان بابت ترمیم دهد تنها دستگاهی
که جذب بودجه کرد میراث بود.
تامین اعتبار اداره میراث بر عهده فرمانداری
است که در حال حاضر اعتبار آن صفر است
و ما از گلگهر پولی ندیدیم حتی برای مسجد

اعظم نیز  ۱۰۰میلیون تومان هم از معدن به
ما نرسیده است .حال بگویید من بدون بودجه
کدام پیمانکار را سر کار بیاورم چه توقعی دارید
دوستان ۳۰ ،سال است در این شهر هیچ قدمی
برای میراث این شهر برداشت نشده است و
حال چگونه بدون اعتبار کار کنم در اواخر این
جلسه رضا سروش نیا شهردار سیرجان گفت
مشکالت بازار فقط مختص عملکرد مسوولین
نیست .کاسبی که خودش حاضر نیست یک
کپسول آتش نشانی برای مغازه خود تهیه کند،
قصابی که آشغال گوشت خود را رها میکند و
کاسبان افغانی که در حق مردم این شهر جفا
می کنند و بهداشت فردی رعایت نمیکنند که
کم هم نیستند و حدود  ۲۰درصد از کاسبان
بازار را افغانستانی ها تشکیل داده اند .پس
مشکالت بازار فقط به سنگفرش آن ختم نمی
شود.

شهردار سیرجان خبر داد:

شروع عملیات آسفالت ریزی خیابان سپاس در شهرک آب
شهردار سیرجان اظهار کرد:
موضوع آسفالت یکی از
دغدغههای همیشگی مردم
بوده که در این راستا عملیات
بهسازی ،آسفالت ریزی خیابان
سپاس به منظور خدمت رسانی
بیشتر به شهروندان و اهالی
شهرک آب در حال انجام می
باشد

که آسفالت ریزی این مسیر
با  360/000/000تومان هزینه
انجام می شود .وی در ادامه
طول این خیابان را  3430متر
اعالم کرد.
سروش نیا عنوان کرد :در پاسخ
به مطالبه شهروندان ساکن در
شهرک آب بر اساس اولویت
بندی سطح معابر ،آسفالت

عملیات زیرسازی و آسفالت
ریزی خیابان سپاس در شهرک
آب شروع شد .به گزارش واحد
خبر و امور رسانه مدیریت
ارتباطات شهرداری سیرجان
این خبر را دکتر رضا سروش
نیا شهردار سیرجان اعالم کرد
و گفت :خیابان سپاس ورودی
شهرک آب محسوب می شود

خیابانها را انجام و همچنان
این اقدامات ادامه دار خواهد
بود.
وی اضافه کرد :خیابانها از
جمله تأثیرگذارترین عناصر
شهری در زندگی روزمره
شهروندان است و از اهمیت
ویژهای برخوردارند و بیشترین
تعامالت اجتماعی در خیابانها

صورت میگیرد به همین
دلیل نبود آسفالت مناسب
و وجود چالهها در روحیه
شهروندان تأثیر منفی گذاشته
و سالمت عمومی جامعه مورد
توجه شهرداری است که با
برنامهریزی سعی در گسترش
مقوله آسفالت در سطح شهر را
داریم.

پــدر بود گنجینه ای از صفـــــا
شبـی رفت اما به سوی خــــــدا
ضمن تقدیر و تشکر از کلیه سروران گرانقدر ،دوستان و آشنایانی که
در مراسم تشییـع ،تدفین و ترحیم شادروان ؛

حاج محمدحسن عبدالهی

(پیشکسوت ورزش)

شرکت نمودند .به اطالع می رسانیم مراسـم خاکبندان آن مرحوم عصر جمعه  23آبان از ساعت  3لغایت 4/5
برگزار می شود .ساعت حرکت 3 :بعد از ظهر از خیابان دهخدا شمالی ،کوچه  ،13منزل آنمرحوم به سمت آرامستان
عدم حضور شما سروران گرامی بدلیل شرایط موجود ،قابل درک است

خانواده های؛ عبدالهی و سایر بستگـــان
آگهی فقدان سند مالکیت

خانم نسرین علیخانی با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره  123سیرجان مدعی است که سند مالکیت شش دانگ پالک
 2827فرعی از  2310اصلی واقع در بخش  35کرمان بنام خانم نسرین علیخانی ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده که به علت
جابجایی مفقود گردیده است لذا به دستور تبصره یک اصالحی ماده  120آیین نامه قانون ثبت ،مراتب جهت اطالع مردم آگهی 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 799 .م الف تاریخ انتشار :روز چهارشنبه 1399/08/21

محمد آرمانپور -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت

آقای جواد غضنفرپور با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره  46سیرجان مدعی است که سند مالکیت شش دانگ پالک 3
فرعی از  5063اصلی واقع در بخش  36کرمان بنام آقای جواد غضنفرپور ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده که به علت جابجایی
مفقود گردیده است لذا به دستور تبصره یک اصالحی ماده  120آیین نامه قانون ثبت ،مراتب جهت اطالع مردم آگهی 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.
 798م الف تاریخ انتشار :روز چهارشنبه 1399/08/21

محمد آرمانپور -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

جناب آاقی
حاج حسن خدامی پور

معدن مس تخت گنبد
جهت تکمیل کادر واحد مالی
از  2نفر حسابداربا مدرک
لیسانس حسابداری و

با نهایت تاسف درگذشت عموی بزرگوارتان را به شما و خانواده

 3سال سابقه کار مرتبط

محترم تسلیت عرض نموده ،از خداوند متعال شادی روح آن
مرحوم و صبر و سالمت بازماندگان را مسئلت می نماییم.

اعضای شورای اسالمی شهر سیرجان

دعوت به عمل می آورد.
 -09103276740عسکری

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

کولرهای گـازی اسپلیت
خیابان وحید  -روبروی فروشگاه افق کوروش

فروشگاه اسپلیت صالحی

42338788 - 09164458335

نق
د و اقساط

خبــر

بهسازی و روكش آسفالت در جاده سیرجان  -شهربابک

معاون راهداري اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان كرمان گفت :موثرترين شرايط براي حمل و نقل  ،داشتن يك رويه سالم راه
همراه با نصب عالئم ايمني الزم بوده تا بتوان با خيالي آسوده تردد كرد و از جمله اهدافي كه اين اداره كل براي دستيابي به آن تالش مي
كند مطالعه و فراهم نمودن طرحهاي الزم براي انجام و اجراي روکش آسفالت مناسب و اقتصادي بودن آن است .وي تصريح كرد :از اين رو
به منظور تسهيل در امر تردد و افزايش ايمني محورها اجراي  ۱۶۴کیلومتر عمليات درزگيري ،لكه گيري و روكش آسفالت عملياتي شده
كه از اين مقدار  ۸۹كيلومتر روكش آسفالت حفاظتي و تقويتي و  ۷۵كيلومتر درزگيري است .وی افزود :عمليات روكش تقويتي در سطح
اكثرمحورهاي اصلي استان از جمله سيرجان  -شهربابك  ۲۳كيلومتر ،بردسير -سيرجان  ۷كيلومتر ،كيلومتر اجرا شد.

باید به زندگی و معیشت مردم این منطقه اقدام شود

این در حالیست که دهستان چهارگنبد ،هنوز اکثر روستاهای
آن ،فاقد آب آشامیدنی بهداشتی و سالم هستند و هنوز از آب
چشمه و قنات استفاده میکنند .روستاهایی مثل زرگر سفلی
و علیا و روستای خاکی و  ...جادهی آن هم به برکت وجود
معادن ،تخریب گردیده و هیچ مرکز درمانی در این منطقه
نیست .باید برای زندگی و معیشت مردم در این منطقه اقدامی
صورت گیرد .منبع درآمدی که از طریق کشاورزی و دامداری
بود ادامه دار شود و امکانات رفاهی اولیه ایجاد گردد .اما با
وجود این معدن در جوار محل زندگی مردم ،روز به روز مردم
محروم تر میشوند چون مرتع و آب آنها در حال تخریب
است و مجبور به ترک آنجا هستند.
مسوولین مربوطه حاضر به بازدید از منطقه نیستند

چند سالی است معدن مس تخته گنبد توسط شرکتهای
فرآوری مس در این منطقه شکل گرفته و اکنون در حال
حفاری و تخریب کوههای اطراف این منطقه خوش آب و هوا
است.یکی اهالی چنین میگوید« :چند ماه پیش بود که چند
نفر با لباس یونیفرم نگهبانان معدن به این محل آمدند و از
قنوات اطراف معدن بازدید کردند که در همین زمان مالکین
معدن مدعی دریافت  147هکتار زمین دیگر از منابع طبیعی
شدند.
رییس منابع طبیعی و آب منطقهای سیرجان منکر واگذاری
اراضی فوق شدند اما همچنان حاضر به بازدید و تعیین حریم
اراضی و قنوات و چشمه سارهای مورد تعرض قرار گرفته
نیستند .اما چرا این اداره نظارتی بر تصرفات و تخریبهای
چند سال اخیر نداشته و به اعتراض اهالی توجهی نمیکند.
در حالی که بعد از تثبیت معدن و اتمام پروژه اکتشافی ،در
راستای جلوگیری از تخریب منابع و سرمایههای ملی ،دولت
اقدام به آزادسازی زمینهای مازاد بر نیاز معدن مینماید در
حالی که در اینجا ،برعکس است و هر موقع این سوال از
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گزارشی از خوش آب و هواترین منطقه شرق سیرجان؛

لیال گلزاری

اطراف سیرجان ،کوهها و صخرهها و مناطق خوش آب و هوا و
با ارزشی دارد که به دست بشر تخریب و گاهی نابود میشوند.
معادن عظیم و کمیابی در برخی مناطق است که اگر نظارت
نشود ،آسیبهایی به محیط زیست آن منطقه وارد میکند که
شاید هیچ گاه قابل جبران نباشند و اطراف این معادن پس از
گذشت زمانی تبدیل به بیابانهایی خشک و بیآب میگردند.
منطقه چهارگنبد در ضلع شرقی سیرجان و در محدودهای در
بین شهرهای سیرجان و بافت و بردسیر واقع گردیده است
مردم این منطقه اعتقاد دارند که وجه تسمیه چهارگنبد به این
جهت است که دارای آب و هوا و مناطق کوهستانی بکر است.
این منطقه با زمستانهای پر برف و تابستانهای خنک یکی
از مناطق ییالقی خوش آب هوای سیرجان محسوب میگردد.

شهر

3

بارش باران و
هشدار به
کشاورزان

باشگاه خبرنگاران :کارشناس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی استان کرمان گفت:
از روز چهارشنبه وزش باد نسبتا شدید به همراه گردو خاک بصورت لحظهای در مناطق
شرقی و بارش پراکنده باران در برخی مناطق استان پیش بینی میشود .سالجقه با اعالم
اینکه بارش باران از روز چهارشنبه از مناطق غرب و شمال غرب شروع میشود و روز جمعه
در بیشتر مناطق استان شاهد بارش باران خواهیم بود بیان کرد:کشاورزان نسبت به جمع
آوری محصوالت خود اقدام کنند تا متضرر نشوند.

زیباییها و زخمهای چهارگنبد

مسووالن معدن پرسیده شد به ما گفتند که این اراضی را برای
امور توریستی و پروژههای ساخت و ساز مسکونی به مالکیت
خود درخواهیم آورد.
یکی دیگر از اهالی منطقه میگوید« :سوال من از اداره آب
منطقهای این است که چگونه برداشت آب برای مردم بومی
و عشایر منطقه جرم محسوب میشود اما معدن فوق فراتر از
این مجوز برداشت آب از سد معروف به سد سلطان حسینی را
نیز دارا میباشد ،در حالی که مردم منطقه حق برداشت از این
آب را ندارند در این وضعیت خشکسالی باید از محصوالت و
درختان خود با قدمتی نزدیک به یک قرن بگذرند .هر چند که
بارها دیده شده که این معدن با احداث سدهای مختلف اقدام
به ذخیرهسازی آبهای جاری که در سالیان گذشته این آبها
در فصل پاییز و زمستان برای تامین آب چشمه و قنات پایین
دست میشده ،کردند و حتا با ایجاد چاههاآب چشمههای
طبیعی منطقه را خشکانده و کسی نظارت بر کار آنها ندارد».
از مسوولین درخواست کمک داریم

اهالی چهارگنبد میگویند «چون که از سوی مسوولین
سیرجان هیچ پاسخی و بازخوردی ندیدیم ،نامهای به شورای
تامین استان و بازرس استانداری نوشتیم و منتظر پاسخ آنها
هستیم .در حالی که ادارات زیربط میبایست به گزارش اهالی
چهارگنبد توجه کنند».

در این حال از اداره جهاد کشاورزی این توقع میرود که با
توجه به اصل اقتصاد مقاومتی ،مکلف با حفظ حریم اراضی
کشاورزی و احقاق حق کشاورزان باشد ،تا از تجاوز معدن به
حریم آنان جلوگیری و موجبات مهاجرت معکوس به منطقه را
فراهم آورد و باعث توسعه اقتصاد کشور بر پایه کشاورزی شود.
اداره آب منطقهای به عنوان متولی قنوات و چشمه سارها،
حافظ منابع تامین آب و حریم کمی و کیفی آنها باشد و
از میزان برداشت آبهای جاری و زیرزمینی و ایجاد سد و
رسوبگیری جلوگیری به عمل آید.
اداره محیط زیست باید ارزیابی از میزان خسارات وارده در این
منطقه برآورد کنند چرا که چگونه ممکن است بخار اسیدی
که روزانه در معدن فوق وارد هوا میشود یا به خاک تزریق
میگردد تاثیری بر تخریب محیطزیست نداشته باشد.
مسوولین اداره راه و ترابری باید بر ایجاد سد آبگیر و رسوبگیر
در حریم جاده اصلی سیرجان به چهارگنبد نظارت داشته
و اقدامات پیشگیرانهی آنها در اثر ایجاد سیل حاصل از
بارشهای فصلی و افزایش آب سدهای باال دست را بررسی
نمودهاند و آیا از برنامه و اقدامات معدن در گسترش سد
رسوبگیر از جنوب به شمال جاده که با دخالت بومیان متوقف
گردیده اطالع دارند؟
و در نهایت از نیروی انتظامی انتظار میرود که تمهیداتی

بیندیشد که نگهبان خصوصی یک معدن خصوصی به خود
این اجازه را ندهد که باعث رعب و وحشت اهالی و بومیان
گردد که بستر مناسبی برای تعرض بیش از پیش به منابع
ملی و اراضی را فراهم کنند».
این موضوع را از دهیار منطقه جویا شدیم که اقدامات
پیشگیرانه وی در این رابطه چه بوده است؟ جهانشاهی با ارایه
شکایتنامههایی مبنی بر موضوعات ذکر شده ،بر این نکته
اشاره کرد که ما هم پیگیر این قضیه هستیم اما تاکنون نتیجه
مطلوب حاصل نشده است اما همچنان پیگیر هستیم.
ما تایع قوانین هستیم

اما در ادامه با رییس منابع طبیعی گفتگو کردیم .میرشاهی
چنین اظهار داشت« :ای کاش که گزارشی راجع به کل معادن
سیرجان تهیه میکردید .در هر صورت منابع طبیعی چارهای
ندارد و ما تابع قوانین هستیم و باید بر اساس قوانینی که وجود
دارد عمل کنیم .مجوزهایی که داده میشود قانونی هستند و
کار غیر قانونی اینجا اتفاق نیافتاده است».
وی در پاسخ به این سوال که ادعای اهالی این است که
صاحبان معدن در رابطه با اراضی مازاد بر معدن که آن را
به عنوان ساخت و ساز مسکونی و منطقه توریستی ،استفاده
خواهند کرد ،گفت« :نه واگذاریهایی که صورت گرفته ،در
حالی که واگذاری هم نیست ،بلکه پروانه بهره برداری هست،

در محدودهی فعالیتهای معدنیشان بوده و برداشت مصالح
و سد باطلهای که برای تخریبسازی در اختیارشان قرار دادیم
قانونیست اما هیچ مجوز ساخت و سازی به کسی داده نشده».
میرشاهی در رابطه با ادعای دیگر اهالی که صاحبان معدن،
آب سد را به معدن منتقل کردند و اهالی اجازه استفاده از آن
آب را ندارند ،گفت« :در حالی که مدیریت آب به عهده منابع
آب شهرستان هست ،اما مجوز احداث سد از جانب ما بوده در
حالی که اجازه بهره برداری را امور آب داده داده است ،اهالی
اجازه استفاده از این آب را ندارند.
وی در پاسخ به این سوال که با بستن این سد آب قنوات
خشک شده ،گفت« :باید اهالی این موضوع را ثابت کنند .این
سد تنها باعث کاهش سرعت آب شده و جلوی روان آبها و
سیالبی شدن آب را گرفته و گرنه آب را ذخیره نکردند و آب
حرکت میکند و پایین رودخانه همیشه جمع میشود».
رییس اداره منابع طبیعی در پاسخ به این سوال که آخرین
بازدید منابع طبیعی از معدن مس تخت گنبد و منطقهی
چهارگنبد به چه زمانی برمی گردد گفت« :اداره منابع طبیعی
بازدیدهای مستمر دارد از این معادن و بر اساس مجوزهای
صادر شده معدن کاری صورت گرفته و تصرف اراضی ملی
در آن جا صورت نگرفته است و بنا به درخواست اهالی ،بازدید
مجدد حتما خواهیم داشت».

در سیزدهمین جشنواره کارآفرینان برتراستان کرمان

مدیرعامل اتحادیه شرکتهای تعاونی تولید سیرجان ،کارآفرین برتر شد

روز دوشنبه  28مهرماه ،سیزدهمین جشنواره
کارآفرینان برتر استان کرمان برگزار و از شش کارآفرین
برتر استان در بخشهای صنعت ،خدمات و کشاورزی
تجلیل شد .که از مهندس محمدرضا اسالملو مدیرعامل
اتحادیه شرکتهای تعاونی تولید سیرجان ،به عنوان
کارآفرین برتر در بخش کشاورزی تجلیل به عمل آمد.
در حاشیه این مراسم رضا اسماعیلی مدیرکل کار،
تعاون و رفاه اجتماعی استان کرمان با اشاره به شرکت
 112نفر در رقابت سیزدهمین جشنواره کارآفرینی برتر
استان کرمان عنوان کرد :با ارزیابی صورت گرفته6 ،
نفر به عنوان کارآفرین برتر استانی انتخاب شدند که
سه نفر در بخش صنعت ،دو نفر در بخش خدمات و یک
نفر در بخش کشاورزی مورد تجلیل قرار گرفتند .وی
ادامه داد :طی دورههای گذشته جشنواره کارآفرینان
برتر استان 140 ،نفر کارآفرین برتر انتخاب شدند و 9
کارآفرین برتر در سطح ملی داشتهایم .مدیرکل تعاون،
کار و رفاه اجتماعی استان کرمان لزوم حمایت از
کارآفرینان را بیان کرد و افزود :در قانون هیچ حمایت
رسمی از کارآفرین برتر نداریم و همه به عشق تولید و
عالقه به میهن و خدمت پا به عرصه گذاشتهاند.

آشنایــی بیشتر با اتحادیــه
شـرکتهای تعاونی تولید سیرجان
اتحادیه شرکتهای تعاونی تولید سیرجان در سال 1380
جهت بستر سازی مناسب و تسریع در روند فعالیت 22
شرکت تعاونی تولید عضو تشکیل گردید و هم اکنون با
اشتغال  75نیروی انسانی از سطح لیسانس تا مقطع دکترا در
بخشهای مختلف اتحادیه و شبکه تحت پوشش و با پراکنش
مناسب بیش از شصت درصد باغات شهرستان را تحت
پوشش خود قرار داده است که به حول و قوه الهی و در سایه
توجهات ولی عصر و با حمایت مسئولین و تالش و همدلی
اعضاء محترم ،هیئت مدیره ،پرسنل و کلیه تعاونیهای عضو
و همچنین همکاری صمیمانه کشاورزان عزیز ،سعی نموده
است گامهای مؤثری در خصوص علمی و فنی نمودن بخش
کشاورزی بردارد به نحوی که کسب  5عنوان نمونه استانی،
 4عنوان نمونه کشوری ،کسب عنوان نمونه کارآفرین برتر
سال  1396و کارآفرین برتر استانی سال  1399و افتتاح
چهار مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی در سال  1399را
در کارنامه خود دارد.
واحد فنی:
* بررسی عملکرد سموم و کودهای جدید در باغات و مزارع
شهرستان
* ترویج استفاده از کودهای آلی ارگانیک و زیستی به جای
مصرف کودهای شیمیایی
* تأسیس یک واحد آزمایشگاه خاک شناسی و کلینیک
گیاهپزشکی و آزمایشگاه نماتد و تجزیه و آنالیز 1700
نمونه خاک ،آب و برگ و ارائه توصیههای فنی الزم توسط
آزمایشگاه و کلینیک مذکور به متقاضیان
* احداث یک واحد گلخانه  3000متری و ایجاد بستر مناسب
جهت فعالیت فارغ التحصیالن کشاورزی در شهرک گلخانهای

پردیس
* انجام مبارزات غیر شیمیایی با آفت پروانه چوبخوار در
سطح  7000هکتار
* ردیابی و مبارزه با کرم خراط گردو در مناطق هم مرز با
شهرستانهای آلوده در سطح  200هکتار
* ارسال پیامکهای علمی و فنی به کشاورزان بصورت روزانه
* برگزاری مستمر همایشها و کالسهای آموزشی و ترویجی
* تهیه و توزیع بروشورهای علمی و فنی در خصوص مطالب
روز کشاورزی طی ارتباط نزدیک با مؤسسات تحقیقاتی
* تبلیغ ،ترویج و اجرای سیستمهای آبیاری تحت فشار
* ایجاد پست قرنطینه نباتی جهت جلوگیری از ورود نهال
آلوده به شهرستان سیرجان با همکاری مدیریت محترم جهاد
کشاورزی
* پیگیری جهت کاشت  350هکتار گل محمدی با همکاری
مدیریت جهاد کشاورزی
* انتشار ادواری کتابچه فنی پسته در قالب سالنامه
* انجام طرح ایجاد فضای سبز شرکتهای جهان فوالد و
مس تخت گنبد
* احداث کارخانه خوراک دام به ظرفیت  4تن در ساعت
* ارائه مشاوره به کشاورزان مراجعه کننده به دفتر کلینیک
گیاهپزشکی به تعداد  5000نفر در سال و بازدید از باغات و
ارائه توصیههای فنی در سطح  7000هکتار
* آنالیز کودها و بررسی اثر آنها در باغات به صورت طرحهای
پایلوت قبل از خرید و انتخاب کودها با توجه به تعدد
کارخانجات تولید کننده کودها
* بررسی اثر حشره کشها و کودهای توزیع شده بین
کشاورزان
* پیگیری و اجرای طرح سیماب (سیستم مرجع آموزش
و بهره وری) که بیش از  3000هکتار باغ پسته را با 30
نفر کارشناس و  11نفر راننده به صورت یکپارچه مدیریت
مینماید.
* افتتاح چهار مرکز خدمات کشاورزی غیر دولتی در
خصوص انجام امور اداری ،اجرایی ،فنی و مشاوره ای .مرکز
خدمات امور اراضی ،صدور مجوز و پروانه واحدهای تولیدی و
خدماتی بخش کشاورزی و امور مرتبط .مرکز خدمات توسعه
علوم و فنون کاربردی .مرکز خدمات توان افزایی و مهارت
آموزی کشاورزی و منابع طبیعی در راستای اهداف اتحادیه.
واحد نظارت:
* تسویه حساب کاالهای یارانهای شرکتهای عضو و نظارت
بر توزیع آنها با هماهنگی نظامهای بهره برداری و شرکت
خدمات حمایتی
* انجام حسابداری متمرکز و مکانیزه شرکتهای عضو
* پیگیری برگزاری مجامع عمومی شرکتهای عضو با
همکاری و هماهنگی نظامهای بهره برداری
* پیگیری امور مدیران عامل با همکاری و هماهنگی
نظامهای بهره برداری
* پیگیری حل مشکالت حقوقی تعاونیهای تولید عضو
واحد خدمات بیمهای و رفاهی:
* کارگزاری بیمه محصوالت کشاورزی و پوشش بیمهای
باغات پسته
* کارگزاری بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر

* برگزاری جشن شکرانه پوشش 95درصد مشمولین بیمه
اجتماعی روستائیان و عشایر با همکاری صندوق روستاییان
و عشایر استان کرمان
* ثبت اطالعات کشاورزان در سایت مربوطه به تعداد
 10000نفر با توجه به اهمیت موضوع و تاکید مدیریت
محترم جهاد کشاورزی
* انجام طرح راستی آزمایی با همکاری شرکتهای تعاونی
تولید تحت پوشش
* برگزاری مراسم مذهبی
* اجرای برنامههای ورزشی در رشتههای شنا ،تنیس روی

طرح سیماب

(سیسـتم مرجـع آمـوزش و بهـره وری)
بـرای اولین بار در سـطح کشـور توسـط
اتحادیـه شـرکتهای تعاونـی تولیـد
سـیرجان ارائـه شـده کـه خوشـبختانه
تاکنـون مـورد توجـه بسـیاری از
کارشناسـان و متخصصیـن کشـوری
قـرار گرفتـه اسـت .در شـماره بعـدی
سـخن تازه ایـن طـرح بصـورت کامل و
بـا جزییـات دقیق جهـت اطالع بیشـتر
باغـداران محترم و فعالیـن و عالقمندان
حـوزه کشـاورزی معرفـی خواهـد شـد
میز ،فوتسال ،کوهنوردی و ...
* انجام بیمه تکمیل درمان کلیه مدیران عامل و کارشناسان
متقاضی و خانوادههایشان و وصول مطالبات آنها از بیمه و
تحویل به آنها
* طراحی و ایجاد سایت اتحادیه به همراه اخبار و مطالب
به روز برای افزایش آگاهی کشاورزان و ارائه توانمندیهای
مجموعه
* ثبت نام  12400نفر بهره بردار در سامانه شناسه بهره

برداران بخش کشاورزی
* انجام راستی آزمایی بهره برداران بخش کشاورزی به تعداد
 8700نفر توسط تعاونیهای تولید تحت پوشش
* تجهیز سالن کنفرانس
* احداث و تجهیز ساختمان نمازخانه
* ثبت نام همکاران واجد شرایط در طرح مسکن مهر و
ساخت و تحویل  24واحد.
* اعزام مدیران عامل شرکتهای تحت پوشش به کربال معال
و نجف اشرف و حضور در مراسم پیاده روی اربعین
واحد بازرگانی:
* تهیه نقدینگی از طریق تعامل با صندوق حمایت از توسعه
کشاورزی و بانک قرض الحسنه مهر ایران برای تعاونیها و
سهامداران
* برگزاری نمایشگاههای متعدد و ارائه توانمندیهای مجموعه
* توزیع کودهای یارانه ای
* تهیه و توزیع کلیه نهادههای دامی و کشاورزی با کیفیت
جهت تنظیم قیمت بازار
* اخذ نمایندگی از اکثر کارخانجات و شرکتهای معتبر
داخلی و خارجی
* اعطای تسهیالت به کشاورزان متقاضی با همکاری بانک
قرض الحسنه مهر ایران
* انتقال اطالعات به سهامداران در خصوص نهادهها و
تولیدات جدید و با کیفیت از شرکتها و کارخانجات معتبر
داخلی و خارجی
* صدور حواله سوخت ماشین آالت کشاورزی
* اخذ کد انبار جهت حمل کودهای شیمیایی یارانهای برای
کلیه شرکتهای تعاونی تولید متقاضی
* توزیع انواع نهال سالم و گواهی شده درختان به تعداد
 50000در سال
* راهاندازی نمایشگاه دائمی نهادهها و ادوات کشاورزی در
محل اتحادیه
* توزیع میوه جهت تنظیم بازار میوه شب عید.
اتحادیه تعاونیهای تولید سیرجان در سیرجان-
بلوار سردار جنگل ،نبش میدان امام حسین(ع)،
ساختمان شماره  2جهاد کشاورزی واقع شده و تلفنه
ای 42231985-42231984-42200003:در ساعات

اداری پاسخگوی باغداران و کشاورزان محترم میباشد.

و اما موفقیت اتفاقی نیست...

بی شک انجام کارهای زیربنایی ،موفقیتهای
چندین ساله این اتحادیه و دستاوردهای بی نظیر و
ارائه طرحهای منحصر بفرد در سطح کشور مستلزم
بهره گیری از مدیران کاربلد در راس مجموعه است.
مهندس محمدرضا اسالملو مدیرعامل اتحادیه
تعاونیهای تولید سیرجان فارغ التحصیل مقطع
کارشناسی گیاهپزشکی و کارشناس ارشد باغبانی
است وی همچنین در سال  94مدرک دوره آموزش
عالی مدیریت کسب و کار( گرایش تحول سازمانی)
را اخذ نموده است .در پایان با نگاهی به سوابق کاری
و موفقیتهای این مدیر کاربلد ،به راز موفقیت این
مجموعه پی خواهیم برد:
* مدیر عامل اتحادیه تعاونیهای تولید سیرجان از 1380
تا کنون
* کارشناس رسمی دادگستری از سال  1389تاکنون
* رئیس هئیت مدیره اتحادیه تعاونی تولید روستایی استان
کرمان از سال  1385تا کنون
* نائب رئیس اتحادیه مرکزی شرکتهای تعاونی تولید
کشور (دو دوره) عضویت در هیئت مدیره اتحادیه مذکور
 4دوره

* مشاور مدیر عامل اتحادیه مرکزی کشور به مدت  3سال
* نائب رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع
طبیعی استان کرمان از سال 1392
* عضو هیئت مدیره صندوق حمایت از توسعه کشاورزی
استان کرمان و شرکت خدمات کشاورزی وابسته به صندوق
مذکور
* عضو کمیته رتبه بندی سازمان نظام مهندسی و منابع
طبیعی استان کرمان از سال  1388تا سال 1390
* عضو هیئت مدیره شرکت تارا صنعت کرمان
* نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان در امور
موقوفه کشاورزی تحت تولیت استانداری کرمان
* مجری طرح سیماب (سیستم مرجع آموزش و بهره وری)
برای اولین بار در سطح کشور
* دبیر سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
سیرجان از سال 1386
* عضو کمیته اشتغال شهرستان سیرجان از سال 1391
* کارگزار بیمه محصوالت کشاورزی از سال  1385تا
1389
* موسس آزمایشگاه خاکشناسی ،کلینیک گیاهپزشکی،
آزمایشگاه تشخیص نماتد ،گلخانه محصوالت جالیزی،
کارخانه خوراک دام اتحاد.

 ۲۰۰مورد
اهدا پالسمای
بیمارانبهبود
یافتهکرونا

کرمان نو :مدیرکل انتقال خون استان کرمان در مورد میزان اهدا پالسما بیماران بهبود یافته کرونایی
در استان گفت :از ابتدای اجرای این طرح تاکنون  ۲۵۰نفر بیمار کرونایی بهبود یافته برای اهدا پالسما به
مراکز اهدا خون استان مراجعه کردهاند،که از این تعداد حدود  ۲۰۰نفر موفق به اهدا پالسما شدند .میرزایی
تاکید کرد :با توجه به اینکه شیوع بیماری کرونا زیاد شده است و از طرفی فصل سرد را هم در پیش داریم
و احتمال درگیریهای شدید کرونایی برای بیماران وجود دارد ،نیاز پالسمای بیماران کرونایی هم افزایش
پیدا میکند ،به همین دلیل از بهبود یافتگان کوئید  ۱۹درخواست داریم  ۲۸روز بعد از بهبود بیماری برای
اهدا پاالسما به پایگاههای اهدا خون مراجعه کنند.
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کالهبرداری با فروش مواد بهداشتی تقلبی در فضای مجازی

خبــر

مهر :رئیس پلیس فتای استان کرمان گفت :اخیرا ً مشاهده شده است برخی کالهبرداران سایبری با سوءاستفاده از شرایط خاص
موجود در بین شهروندان و عدم آگاهی برخی کاربران اقدام به فروش بستههای اقالم بهداشتی تقلبی و فاقد مجوز با قیمتهای ارزان
در برخی کانالها و گروههای شبکههای اجتماعی میکنند .سرهنگ یادگار نژاد ادامه داد :هرگز به افرادی که در شبکههای اجتماعی
اقدام به تبلیغات فروش اقالم و بستههای بهداشتی میکنند اعتماد نکنید چرا که اکثر بستهها تقلبی و فاقد مجوزهای مربوطه هستند.
وی با بیان اینکه تولید وعرضه محصوالت دارویی و بهداشتی باید با مجوز و تأیید وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و تحت
نظارت سازمان غذا و داروی کشور باشد ،تاکید کرد :فروش هر گونه داروی مجاز و غیرمجاز در فضای مجازی ممنوع است و شهروندان
نیاز اقالم بهداشتی و دارویی خود را از مبادی مجاز و قانونی مانند داروخانهها و فروشگاههای مجاز عرضه تجهیزات پزشکی تهیه کنند.

اخالق طبابت در عصر کرونا

سرگردانیمردمبرایخرید

پزشکی و دوگانهی دانش و تجارت

آمپولویتامینث

مدرن ،چه اطالعاتی باید به مردم داد؟ 

سمیرا سرچمی

«ابنسینا چون شاه سامانی را درمان کرد،
شاه خواست هم وزن او طال بدهد اما ابنسینا
درخواست دیگری داشت .او خواست به جای
طال اجازه دهند از کتابخانه بزرگ دربار دیدن
کند ».این حکایت به ما یادآوری میکند که
پزشکی پیش و بیش از آنکه یک شغل و حرفه
و تجارت باشد ،یک دانش است و صاحب این
دانش باید دانشمندی باشد که بیشتر هدفش
در زندگی دانشاندوزیست تا ثروتاندوزی چرا
که ثروتاندوزی میتواند گاه در تضاد با هدف
اصلی دانش پزشکی قرار بگیرد .اینکه هدف
درمان بیمار است باشد یا بیمار نگه داشتنش
به عنوان یک مشتری ثابت!
اینجاست که مسالهی اخالق پزشکی مطرح
میشود .مبحثی دانشگاهی که شانه به شانهی
فلسفهی علم میزند .شایعات پزشکی و درمانی
موضوع این روزهای جامعهی ماست .موضوعی
که در دوران کرونا گسترش بیشتری داشته و
بعضا سودجوییهایی هم توسط برخی پزشکان
دیده شده است .شهر ما سیرجان نیز از این
سودجویی در امان نمانده .از صف بلند برخی
عطاریها با ادعای فروش داروهای گیاهی موثر
در درمان کورنا و انفلوآنزا تا شایعاتی پیرامون
برخی پزشکان همشهری که مدعی شدهاند به
شیوهی درمان کرونا پی بردهاند و حتا گویا آن را
روی بیماران امتحان میکنند!
برای کسب اطالع بیشتر ،سراغ یک پزشک
همشهری میرویم .مینا شهابی پزشک
عمومیست .از این پزشک  29سالهی همشهری
که فارغالتحصیل دانشگاه علوم پزشکی شیراز
است ،پیرامون اخالق پزشکی پرسشهایی
کردم.
برای کاهش سودجوییهایی با ادعای درمان
چه به اسم طب سنتی و چه به اسم پزشکی

سطح اول مبارزه با هر بيماري يا اپيدمي آگاهي
بخشي و باال بردن سطح هوشياري و شناخت
جامعه از آن بيماري يا اپيدمي است كه اين
هدف ميتواند با برنامه جامع اطالع رساني
از طريق رسانههاي مجازي و صدا و سيما و
مجالت محقق شود .در دنياي امروز كه افراد
بيش از پيش وقت خود را صرف فضاي مجازي
ميكنند ،چه بسا انتشار يك مطلب علمي با
اصول و اطالعات دقيق و حتا خالصه ميتواند در
كمترين زمان ميليونها بازديد كننده داشته و
اين موضوع در راستای باال بردن سطح آگاهي و
شناخت جامعه بسيار كمك كننده است.
مالک تشخیص علم از خرافه در مسائل
پزشکی و درمانی چیست و مردم غیرمتخصص

بـراي شـركت در هـر مطالعـه
تصميـم بـا خـود افـراد بـوده و هيچ
گونـه اجبـاري بـراي آن وجـود ندارد
و بیمـار یـا بیمـاران بایـد از تمامـي
عـوارض و يـا مسـايلي كـه در طول و
ـا بعـد از انجـام مطالعه ممکن اسـت
به وجود بيايد ،آگاه باشـند تـا با اراده
و آگاهـي كامـل تصميمگيـري نماينـد
ي

گروه سالمت :بیش از چند ماه است که بیماری کرونا همه
جهان و ایران را درگیر کرده و فاصله ما را با مرگ به اندازه
ویروسی کوچک ،کم کرده است .ویروس کرونا روزانه جان
تعدادی از همشهریان ما را میگیرد .آنچه در کنار قدرت
کشندگی کرونا جان بیماران را تهدید میکند ،فقدان برخی
داروها است.
اخیرا با مطرح شدن و پخش خبری مبنی بر موثربودن دوز
باالی ویتامین ث بر درمان و عالیم بالینی بیماران سرپایی
و بستری مبتال به کووید  ۱۹در بیمارستان امام رضا (ع) و
غرضی شهرستان سیرجان ،این موضوع باعث شد مردم به
داروخانه هجوم آورده و آمپول ویتامین ث را بدون تجویز
پزشک تهیه کنند با این تفکر که ویتامین ث موثرترین
داروی کنترل کرونا و پیشگیری از کروناست در حالی که
به گفته پزشکان متخصص عفونی این آمپول برای بیماران
حاد کویید  19مفید است نه برای افراد عادی .پزشکان
متخصص عفونی بر این باورند که ویتامین ث موجود در مواد
غذایی میتواند برای افراد عادی موثر باشد و تزریق آمپول
پیشگیری از بیماری کویید  19نمیکند.
حال این دارو که تا یکماه قبل در داروخانهها به قیمت
زیر  10هزار تومان فروخته میشد اکنون برای بیماران مبتال
به کرونا وجود ندارد و طبق شنیدهها در مغازههای تجهیزات
پزشکی به قیمت باالی  300هزار تومان به فروش میرسد.
در این رابطه دکتر فخریان معاونت غذا و دارو دانشکده علوم
پزشکی ضمن ابراز تاسف نسبت به این موضوع اینگونه عنوان
کرد :متاسفانه کمبود این آمپول برای بیماران مبتال به کرونا
دغدغه اصلی پزشکان و مسوولین دانشکده است ،در همین
رابطه از شرکتهای دارویی درخواست کردیم این دارو را
در اختیار بیمارستانها قرار دهند و سهمیه بیمارستانها را
بیشتر کنند وی از همه همشهریان درخواست کرد این دارو
مختص بیماران حاد کرونا است و از مصرف خود سرانه بدون
تجویز پزشک خود داری کنند .
دکتر فخریان در ادامه افزود :چون آمپول ویتامین سی
شرایط نگهداری خاصی دارد و باید در دمای یخچال
نگهداری شود ،این دارو را از فروشندگان غیر مجاز تهیه
نکنند و این دارو را فقط مراکز درمانی و داروخانهها تهیه
کنند .وی از مردم خواست افرادی را که این دارو را با قیمت
باال میفروشند به مرکز غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی به
شماره  42340633معرفی نموده تا با آنها برخورد قانونی
انجام شود.

چگونه میتوانند این دو را از هم تمیز بدهند؟

مالك تشخيص علم و خرافه در حال حاضر
ميتواند آموزش افراد باشد تا همگي به خاطر
داشته باشند كه هر گاه با مطلب يا موضوعي
برخورد ميكنند ،ابتدا منبعي معتبر را براي آن
پيدا كنند .منابع معتبر صرفاً شامل سايتها
يا مطالب اينترنتي نیست .چه بسا يك مطلب
از يك منبع معتبر استخراج شده و بارها در
سايتها يا مقاالت نامعتبر با تغييرات و تحريفات

بسيار زياد باز نشر ميگردد ،در حالي كه هيچ
شباهتي به موضوع اوليه ندارد.
به صورت کلی یک سری منابع و مراجع
پزشکی در سطح بینالمللی وجود دارد که
مرتباً در حال بروز رسانی هستند و تحت نظارت
سازمان بهداشت جهانی و مورد تایید آن هستند
که با مراجعه به این کتابها بسیاری از سواالت
پزشکی به آسانی قابل پاسخگوییست.
رعایت اخالق پزشکی فقط به وجدان پزشک
سپرده شده یا ضمانت اجرایی وجود دارد؟
منظورم این است که نظام پزشکی در صورت
این سودجوییها چقدر برای تنبیه دستش باز
است؟

ضمانت اجرايي براي اجراي بهينه خدمات
بهداشتي درماني نه تنها وجدان هر پزشك به
عنوان عضوي از جامعه انساني است بلكه بازوي
نظارتي از جانب سازمانهايي همچون نظام
پزشكي و دانشگاههاي علوم پزشكي هر استان
است.
همچنین به صورت کلی؛ ترمی در پزشکی
وجود دارد به نام اخالق پزشکی،که قسمتی
از مباحث تدریسی پزشکان را شامل میشود
و سازمان نظام پزشکی با استناد به قوانین
مدون در آن ،هرگونه قصور و خطای پزشکی
را در سطح نظام بهداشت و درمان از پزشک
پرستار و یا تمامی کادر بهداشتی درمانی مربوطه
را بررسی کند و در حال حاضر هيچ شكايت
يا انتقادي (البته به جا) از جانب هيچ يك از
افراد بيپاسخ نمانده و كامال مورد بررسي قرار
ميگيرد .البته بايد اين مورد را در نظر داشت
كه سازمانهاي نظارتي باتوجه به گستردگي
بسيار زياد رسانهها و دسترسي روزافزون افراد
جامعه به مطالب نميتوانند تمامي مطالب و يا
سايتها و يا صفحات را يك به يك تحت نظارت
و كنترل داشته باشند و چه بسا مواردي هم
از چشم بازوي نظارتي خارج ميشود و در اين

موارد باز هم بايد تاكيد كرد كه اولويت در موارد
گفته شده آگاهي افراد و هوشياري جامعه است.
اینکه هر مطلب حتا به ظاهر ساده ولي خالف
عقل و منبع علمي را به سادگي نپذيرند.
اخالق پزشکی در زمینهی آزمایش
داروی جدید بر روی بیماران چه نظری
دارد؟
در موارد علمي جديد مسلماً هر مطالعه نياز به
يك سري افراد جهت بررسي دارد كه جامعهی
مورد مطالعه را تشكيل ميدهند .براي شركت
در هر مطالعه تصميم با خود افراد بوده و

هيچ گونه اجباري براي آن وجود ندارد و بايد
با آگاهي كامل از موضوع مطالعه كه توسط
دستاندركاران انجام مطالعه در اختيار آنها
قرار ميگيرد ،وارد پروسه انجام شوند و بیمار
یا بیماران باید از تمامي عوارض و يا مسايلي كه
در طول و يا بعد از انجام مطالعه ممکن است به
وجود بيايد ،آگاه باشند تا با اراده و آگاهي كامل
تصميمگيري نمايند و حتا بيماران بستري در
مراكز درماني كه سير بهبودي خوبي هم ندارند،
نيز اين حق براي خودشان ويا اطرافيانشان
محفوظ است.

آگهی مناقصه حمل ضایعات ازانبارضایعات کارخانـه

ذوب به سبدهای فوالدسازی (درمحوطه داخلی مجتمع)

«دومرحلــه ای» «شماره -99-30خ»

شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در نظر دارد نسبت به حمل ضایعات ازانبارضایعات کارخانه ذوب به سبدهای
فوالدسازی (درمحوطه داخلی مجتمع) خود اقدام نماید؛ در این خصوص به ماشین آالت جدول زیر نیاز است:
ردیف

نوع ماشین

تعداد (دستگاه)

توضیحات

1

بیل مکانیکی زنجیری چنگک دار

دو

-

2

کامیون ده چرخ

دو

-

3

بابکت

یک

-

4

لودر420

یک

-

5

بولدوزر

یک

-

6

وانت دوکابین

یک

-

7

باالبر

یک

-

شرکتهای متقاضی میتوانند شرایط و اسناد موضوع مناقصه را از طریق مراجعه به آدرس اینترنتی  WWW.SJSCO.IRدریافت نمایند

لذا از کلیه شرکتهای واجد صالحیت با سابقه کار در زمینه مشابه دعوت میشود تا ظرف مدت حداکثر
هفت روز از تاریخ چاپ این آگهی ،تمایل خود را بصورت مکتوب همراه با تصویر اسناد و مدارک ذیل به

آدرس ایمیــل SJS.TENDER 1400 @gmail.com :ارسال نمایند.

اسناد و مدارک:

 -1درخواست رسمی با ذکر شماره و موضوع مناقصه (اعالم آدرس ایمیل ،ذکرشماره تلفن ثابت و همراه الزامی است).
 -2اساسنامه و مدارک ثبتی ( شماره ثبت ،کد اقتصادی و شناسه ملی ،گواهی ثبت ،گواهی آخرین تغییرات و)...

-3رزومه ،سوابق اجرا و نمونه قراردادها و توافق نامههای انجام شده مرتبط با موضوع مناقصه(قرارداد و رزومه ارسالی میبایست
مربوط به سال  94تاکنون و مرتبط با موضوع مناقصه باشند).
-4مدارک و مستندات توان مالی و لیست ماشین آالت در اختیار با اسناد و مدارک مثبته.
 -5گواهی اعالم رضایت کارفرمایان قبلی در خصوص خدمات مذکور در موضوع مناقصه.

شرایط:

-1محل اجرا ؛ کارخانــه ذوب وریخته گــــــری شماره یک مجتمع واقع درسیرجان،کیلومتر  50جاده سیرجان -شیراز ،کیلومتر  3جاده

اختصاصی گل گهر میباشد.

-2تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ چهار میلیــارد ریال  4.000.000.000ریال ضمانت نامه معتبر بانکی بدون قید شرط و

به نفع کارفرما  ،دارای اعتبار حداقل سه ماهه میباشد

شمـــاره /99/45ع

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد پروژه « تجهيـز و قفسه بنـدي سولـه
انبــار مغــزه حفـاري» خود را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط و داراي
رتبه حداقل  4در رشته ابنيه واگذار نمايد .لذا كليه متقاضيان ميتوانند جهت اخذ اسناد مناقصه به
آدرس الكترونيكي  WWW.GEG.IRمراجعه و اسناد مذکور را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي
تأمين كنندگان از بخش مناقصه-مزايده دانلود نمايند .مهلت تحويل پاكات ساعت  9الي  14روز
دوشنبه مــورخ  99/9/3در محــل دفتركميسيون معـامالت مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران
مي باشد .ضمنا ً بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه روز يكشنبه مورخ  99/8/25مقرر شده است.

 -3ارائه اسناد و مستندات مذکور هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نمی کند.

 -4شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات مختار میباشد.

 -5جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 0913 996 4877 :تماس حاصل نمایید (.پاسخگویی در ساعات اداری)
 -6هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه میباشد.

آگهي مناقصـــه عمومـــي

مجتم
واحد رخید خدمات ع جهان فوالد سیرجان

شركت معدني و صنعتي گل گهر در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات بدون نياز به ذكر دليل و بدون
جبران خسارت مختار ميباشد.

مدیریـت قراردادها و معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر

خبــر

5

ممنوعیت پذیرش حضوری ارباب رجوع در ادارات به مدت یک هفته

ایسنا :معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان و جانشین ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا شرایط فعالیت دستگاههای قضایی
استان کرمان را اعالم کرد .بصیری در تشریح جزییات این خبر گفت :با توجه به بند  ۵مصوبات چهل و هشتمین ستاد استانی مدیریت
بیماری کرونا استان کرمان پذیرش حضوری ارباب رجوع در ادارات استان کرمان از بیستم آبان ماه  ۹۹به مدت یک هفته ،دادگاههای تجدید
نظر ،حقوقی ،کیفری و خانواده و همچنین اجرای احکام مدنی از پذیرش ارباب رجوع به صورت حضوری معذور میباشند.وی با اشاره به
اینکه مراجع قضائی به صورت تلفنی یا ارائه الیحه از طریق دفاتر خدمات قضائی در خدمت شهروندان میباشند خاطرنشان کرد :شهروندان
به هیچوجه در این ایام به مراجع مذکور مراجعه نداشته باشند ،مگر اشخاصی که از طریق محاکم دعوت به حضور میشوند.

شهر
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ستادهای مقابله با
بحرانفرمانداریهای
استان کرمان،
تجهیزشد

فارس :معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان هزینه تهیه و تامین این تجهیزات را ۵
میلیارد تومان از محل اعتبارات اداره کل مدیریت بحران استانداری کرمان عنوان کرد و افزود:
مهمترین مسئله در مواقع بحران ،برقراری مسیرهای ارتباطی و برق منطقه است و به همین منظور
 ۱۱دستگاه دیزل ژنراتور تهیه شده که دو دستگاه در مرکز استان و  ۹دستگاه در شهرستانها
تجهیز میشود .وی ادامه داد :به منظور مهار و اطفای آتش در مراتع و جنگلهای استان نیز 80
دستگاه دمنده و  ۳۰دستگاه فلکس تانک(آبپاش قابل حمل) تهیه و به ستادهای پیشگیری،
هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران فرمانداریهای استان کرمان تحویل داده میشود.

کارهای روی دست ماندهی فرماندار سیرجان

خبر

شـوخی چهـارسـاله!
ِ
حسام الدین اسالملو

 -1پس از مدتها گذاشتن دست سیرجان
توی پوست گردو ،باالخره وزارت کشور لطف
نموده و فرماندار سیرجان را منصوب کرد.
اگرچه سهراب بهاالدینی به عنوان کسی که
استخدام وزارت کشور است ،سالها معاون
سیاسی فرمانداری سیرجان بوده و تجربهی
همکاری با فرماندارهای گوناگون را در
کارنامه دارد ،گزینهی دمدستی بود و دیگر
این همه دست دست کردن الزم نداشت .اما
برخی دیر رسیدن حکم فرمانداری بهاالدینی
را به مخالفت برخی مسووالن شهرستان و
استان ربط میدادند.
این میان با توجه به اینکه کمتر از یک سال
از عمر این دولت باقی مانده ،مشخص کردن
مدت زمان چهار سال برای حکم بهاالدینی
در سمت فرمانداری سیرجان ،بیشتر به یک
شوخی شبیه است.
اگر دولت بعدی دست طیف سیاسی
دیگری بیفتد مشخص نیست بهاالدینی در
سمت خودش ابقا میشود یا نه .انگار سعی
داشتهاند کوتاهی وزارت کشور و شخص
رحمانی فضلی را در قبال سیرجان ،پشت یک
شوخی چهارساله پنهان کنند .کوتاهیئی که
زیانهای شاید جبرانناپذیری در دوران بلند
بالتکلیفی فرمانداری ویژه سیرجان به شهر
ما وارد کرد.
 -2سیرجان از پس کنارهگیری منصور
مکیآبادی دیگر رنگ فرماندار به خود ندید و
فقط با سرپرست اداره شد .یک مدت محمد
محمودآبادی این سرپرستی را بر عهده
داشت و در تایید حکم فرمانداریاش آن
قدر دست دست شد تا به بهانهی عملکردش
در قبال اعتراضات بنزینی سیرجان ،کنار
گذاشته شد .پس از آن سهراب بهاالدینی
با حفظ سمت معاونت سیاسی ،به عنوان

سرپرست فرمانداری اعالم شد .دوران
سرپرستی او نیز بیشتر از یک سال طول
کشید تا اینکه همزمان با اعالم مثبت شدن
آزمایش کرونایش ،حکم فرمانداریاش صادر
شده .طوری که آدم یاد دیالوگ مشهور فیلم
کمالالملک میافتد و با خودش میگوید که:
«شاید این رعشه مصلحتیست».
رعشهای که موجب لغو قرار مصاحبهی
سخنتازه با فرماندار شد .اما این مصلحت
میتوانست به ضد خودش تبدیل شود
وقتی که «اعالم فوري شيوع بيماريهاي
واگير به استانداري و سازمانهاي مسوول»
یکی از وظایف متصدی فرمانداری است اما
کارنامهی بهاالدینی در دوران کرونا برای
کنترل همهگیری بیماری در سیرجان نمرهی
باالیی دریافت نمیکند .بازرسان فرمانداری

بـا توجـه بـه اینکـه کمتـر از
یک سـال از عمـر این دولـت باقی
مانده ،مشـخص کردن مـدت زمان
چهار سـال بـرای حکـم بهاالدینی
در سـمت فرمانـداری سـیرجان،
بیشـتر بـه یـک شـوخی شـبیه
اسـت .اگـر دولـت بعـدی دسـت
طیـف سیاسـی دیگـری بیفتـد
مشـخص نیسـت بهاالدینـی در
سـمت خـودش ابقا میشـود یـا نه.
تحت امر او درحالی به اسم جلوگیری از
کرونا برای بازبودن مغازههای خلوت شهر
محدودیت ایجاد میکنند ،که بهاالدینی در
همین دوران محدودیت بهداشتیئی برای
معادن پرتردد سیرجان اعالم نکرد!
در مجموع بیشتر از دوسال به خاطر

جناب آاقی
سهراب بهاالدینی

کملطفی وزارت کشور ،سیرجان بدون
فرماندار ماند و خیلی کارها هم روی زمین
ماند .حاال که فرماندار سیرجان برای مدت
چهار سال مشخص شد ،شما این چهار سال
را  9ماه بخوانید .چرا؟
پاسخ روشن است .نه سرپرست میتوانست
روی برنامهریزی بلندمدت برای توسعه
سیرجان حساب بازکند و نه فرمانداری که
 9ماه بیشتر پیش روی مدیران باالدستیاش
نیست ،امید به تداوم مدیریتش بر شهرستان
دارد که بخواهد دلگرم شود و برای توسعه
سیرجان بکوشد.
 -3با تمام نقدهای درستی که به دوران
فرمانداری منصور مکیآبادی میشد ،توجه
ویژه او به صنایع دستی سیرجان مثل گلیم
و میراث فرهنگی و زیربناسازی برای اقتصاد
گردشگری یکی از برنامههای بلندمدت
فرماندار سابق بود که روند مثبتی داشت و
داشت موفق پیش میرفت.
در همین حیطه که انگشت بگذارید ،متوجه
میشوید نه تنها در دورانی که فرمانداری
سیرجان ،سرپرست داشته ،پیگیریهای
خوب مکیآبادی در این زمینه تداوم پیدا
نکرده که حتا در حیطهی گلیم با عقبگرد
هم روبرو بودهایم.
یا بادگیر چپقی که با توجه ویژه منصور
مکیآبادی ،برای کاربرد گردشگری مرمت
شد ولی در دوران سرپرستی بهاالدینی
تبدیل به خلوتی برای معتادان شبگرد
گشت که دست به تخریبش بزنند! حال آنکه
نظارت بر حفظ ابنيه و آثار اسالمي و ملي
و باستاني بر دوش وی بوده و در این کار
کوتاهی کرده است.
 -4سهراب بهاالدینی به عنوان فرماندار تازه
سیرجان دو انتخابات همزمان شورا و ریاست
جمهوری را پیش رو دارد .انتخابات شورایی
که در دور قبلش با حاشیهها و ابهامهای

حفظگلگهردرحریمشهری

فراوانی روبرو بوده است .تخلفات انتخاباتی
زیادی در دور قبل انتخابات شورای شهر
سیرجان گزارش شد .از اشتباه در رایگیری
الکترونیکی تا خرید و فروش رای توسط
برخی نامزدها .همان دوران که بهاالدینی
در سمت معاون فرماندار بود اما کمکی برای
رسیدگی به این شکایتها نکرد.
حتا در دوران سرپرستی بهاالدینی بر
فرمانداری سیرجان ،عکس تقدیرش از یکی
از عوامل خرید رای ،در گوشیها چرخید!
عکسی که در آن بهاالدینی داشت به چهرهی
ورزشی مورد نظر دسته گل و لوح تقدیر
میداد.
گرچه این تقدیر بابت کارنامهی ورزشی
فرد مورد نظر بود اما حضور سرپرست
فرماندار برای تقدیر از این فرد ،میتوانست

جناب آاقی
سهراب بهاالدینی

پیام سیاسی بدی به جامعه بدهد و قبح
تخلفات انتخاباتی را بریزد .پیامی حاوی
این نکته که نه تنها برخوردی با متخلفان
نمیشود که مورد تقدیر هم قرار میگیرند!
بهاالدینی از آنجا میبایست این حساسیت
را درک کند که طبق قانون «ارشاد و
راهنمايي مجريان حوزههاي فرعي انتخابات
به منظور اجراي صحيح مقررات و قوانين و
دستورالعملهاي مربوط و نظارت و مراقبت
در حسن جريان انتخابات و تشكيل انجمن
نظارت بر انتخابات شوراي شهر و شوراي
شهرستان» از وظایف مهم فرماندار است.
وظیفهای که امیدواریم در انتخابات پیش رو
به فراموشی سپرده نشود که اگر بشود چه
بسا مشکالت اجتماعی خاص خود را برای
سیرجان به ارمغان بیاورد.

جناب آاقی
سهراب بهاالدینی

جلسه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران با موضوع
بازنگری طرح جامع شهری سیرجان برگزار و حفظ
مجموعه معدنی گل گهر در حریم شهر سیرجان به
تصویب رسید.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری ویژه شهرستان
سیرجان ،علی بیگلری؛ معاون امور عمرانی فرمانداری
با بیان این خبر افزود :جلسه شورای عالی معماری و
شهرسازی کشور به ریاست وزیر راه و شهرسازی و با
حضور مسوولین استان کرمان و شهرستان سیرجان در
سالن پیامبر اعظم(ص) استانداری کرمان و به صورت
ویدئو کنفرانس با موضوع بازنگری طرح جامع شهر
سیرجان برگزار شد.
وی افزود :در این نشست پس از ارایه طرح و اعالم
نظرات موافق و مخالف ،در نهایت طرح جامع شهری
سیرجان به تصویب شورایعالی رسید و استقرار مجموعه
معدنی و صنعتی گل گهر در حریم شهر سیرجان یکی از
بارزترین نکات این طرح بود که با تصویب آن ،موقعیت
این مجموعه در داخل حریم شهر سیرجان تثبیت شد.
معاون امور عمرانی فرمانداری ویژه شهرستان سیرجان
ضمن قدردانی از تالش و حمایتهای استاندار کرمان،
معاون امور عمرانی استانداری کرمان ،مدیرکل راه و
شهرسازی استان ،نماینده مردم سیرجان و بردسیر،
شهردار و رییس شورای شهر سیرجان ،تصریح کرد:
اهمیت حفظ مجموعه معدنی و صنعتی گل گهر در
طرح جامع شهری سیرجان از نظر اقتصادی و عمرانی
میتواند کمک بسزایی به حوزه شهری سیرجان داشته
باشد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمان اظهار داشت:
طرح توسعه عمران ،طرح جامع شهر سیرجان پس
از مذاکرات و اعالم نظر کارشناسی متولیان امر به
تصویب شورای عالی معماری و شهرسازی کشور رسید
و موقعیت مجموعه معدنی و صنعتی گل گهر در حریم
استحفاظی سیرجان تثبیت شد.
این نشست به ریاست محمد اسالمی مقام عالی وزارت
راه و شهرسازی و با حضور اعضا و دکتر موسوی معاون
عمرانی استانداری،علی حاجی زاده مدیرکل راه و
شهرسازی استان کرمان ،مسووالن استان و شهرستان
سیرجان با موضوع تصویب طرح توسعه عمران طرح
جامع شهر سیرجان به صورت ویدئو کنفرانس در سالن
پیامبر اعظم(ص) استانداری کرمان برگزار شد.

جناب آاقی
سهراب بهاالدینی

انتصاب شایسته جنابعالی را پس از سالها خدمت صادقانه به

انتصاب بجا و به حق حضرتعالی را به عنوان فرماندار ویژه

انتصاب شایسته جنابعالی به سمت فرماندار ویژه شهرستان

انتصاب شایسته حضرتعالی را به سمت فرماندار ویژه

سمت فرماندار ویژه شهرستان سیرجان به شما و مردم عزیز

شهرستان سیرجان تبریک عرض نموده و از درگاه ایزد متعال

سیرجان که نشان از لیاقت و درایت شما دارد را تبریک

شهرستان سیرجان تبریک و تهنیت عرض نموده ،موفقیت و

سیرجان تبریک عرض نموده و از خداوند متعال موفقیت شما

توفیق و سربلندی شما را مسئلت دارم.

عرض نموده و از درگاه احدیت موفقیت شما را آرزومندیم.

سربلندی شما را در این عرصه از درگاه حق تعالی خواهانیم.

در توسعه همه جانبه شهرستان را مسئلت دارم.

فتح
دوستداراتن :میثم ی زاده

یس
عباس نصرت آبادی (اداره بهز تی)

فتح
حسن و علی ستوده نیا رکانی

ن
بنیاد دا ش گاهی سیرجان

شورای اسالمی و دهیاری رکان

بــرادر گرامی؛

جناب آاقی سهراب بهاء الدینی
انتصاب شایسته جنابعالی به عنوان فرمانــدار ویـــژه شهرستــان سیرجـــان را
تبریک عرض مینمایم و باور دارم که بی گمان حضور شما در این مسئولیت به عنوان
خادمی صدیق و کاردان که با کوله بار گرانی از تجربه سالها در فرمانداری خدمت کرده
اید ،نوید بخش تحولی بیش از پیش در شهرستان خواهد گردید.بی شک این انتصاب
نشأت گرفته از توانمندیهای علمی ،مدیریتی و کارنامه درخشان حضرتعالی بوده است .از
خداوند متعال توفیق روز افزونتان را در تمامی مراحل زندگی مسئلت دارم.

مب
ل
ع
بازار ل امام ی (ع)

سروران گرانقــدر جناب آقایان؛

حاج شهباز حسن پور  -حاج سهراب بهاء الدینی  -مهندس جمشید مالرحمان

( نماینده خدوم سیرجان)

( فرمانــدار ویژه سیرجان)

( مدیرعامل محترم گل گهر )

تالش و پیگیریهای شما بزرگواران در خصوص اجرای طرح انتقــال آب خلیـج فـارس به سیرجان
شایسته تقدیر و تشکر است .همچنین الزم میدانم از افرادی که در اجرای این پروژه بزرگ مشارکت
داشتهاند ،اعم از ایده ،طرح و اجرا تشکر نموده و به ملت ایران خصوصا مردم شریف دیار کریمان
برای اجرای این پروژه عظیم ملی تبریک و تهنیت عرض نمایم .توفیق و سرافرازی تمامی مسئوالن
خدوم و هم استانیهای عزیز خصوصا سیرجانیهای خونگرم را آرزومندم.

مب
ل
ع
بازار ل امام ی (ع)

پیکان سواری،
سیرجان

در پایتخت

در دومین بازی از هفته دوم لیگ متمرکز والیبال مردان (هفته نهم) ،تیم صدرنشین سیرجان ،تیم
پیکان رده دوازدهمی را با نتیجه  3بر  0شکست داد .هفته نهم دور ِ
رفت لیگ برتر والیبال ایران جام
شهید سردار قاسم سلیمانی ،تیم سیرجان  20آبان  99ساعت  ،11:00در سالن خانه والیبال تهران به
مصاف تیم پیکان تهران رفت .دیداری که نماینده سیرجان مهمان تیم پیکان تهران بود .دومین هفته
لیگ متمرکز والیبال مردان کشور تیم مهمان و صدر نشین سیرجان ،در سه ست متوالی به ترتیب با
نتایج  25بر  25 ،20بر  25 ،15بر  21پیروز شد ،تا هفته نهم را با نتیجه  3بر  0پشت سر بگذارد و
صدر نشینی خود را حفظ کرده باشد.

ورزش
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رضا فتح آبادی :به درخواست بختیاریزاده به خوشه طالیی رفتم

خبــر

رضا فتحآبادی مربی تیم خوشه طالیی ساوه عنوان کرد :به درخواست بختیاریزاده سرمربی تیم خوش ه طالیی ساوه ،به جمع کادر فنی
این تیم به عنوان کمک مربی ملحق شدم ،مدت قرار دادم یک فصل است و از اوایل مهر در تمرینات این تیم حضور داشتم و اوایل
آذر هم مهمان تیم فجر سپاسی شیراز هستیم.وی بیان کرد :مسوولین مس نوین کرمان پیشنهاد مربی گلرها این تیم را برایم دادند،
ولی ترجیح میدهم به عنوان کمک کارم را ادامه بدهم .فتحآبادی در مورد مربیگریاش در استانی دیگر گفت :برای پیشرفت در امر
و کسوت مربیگری در ابتدای را هستم ،دو پیشتهاد داشتم و با توجه به اینکه دوست داشتم مربیگری در شهری دیگر را تجربه کنم،
تیم خوشه طالیی ساوه را انتخاب کردم .سرمربی فصل پیش امیدهای گلگهر در این راستا ادامه داد :در واقع گاهی برای پیشرفت باید
شهری دیگر هم تجربه کرد و اولین مربی کرمانی هستم که در خارج از استان مربیگری خواهم کرد.

تحلیلی بر بازی تیم گل گهر سیرجان و سپاهان در هفته اول لیگ برتر ؛

مرتضی شول افشارزاده

تیم گلگهر سیرجان در هفته نخست لیگ برتر تیم سپاهان
اصفهان را شکست داد و با این برد موفق به کسب رده سوم
جدول در هفته اول این رقابتها شد .سبک بازی تیمی و
مهارت فنی بازیکنانی که نوید روزهای خوش را به هواداران
و اهالی فوتبال سیرجان داد.

فرهنگ در فوتبال گلگهر
باشگاه فرهنگی ورزشی گلگهر ،به مانند فصل گذشته جدا
از مسایل فنی در بخش فرهنگی هم در هفته نخست استارت
کار خود را زد؛ تعدادی از هواداران باشگاه گلگهر سیرجان
به محمدرضا ساکت مدیرعامل و اعضای تیم سپاهان اصفهان
خوشآمد گفتند ،جمعی از هواداران گلگهر به نمایندگی از
باشگاه گلگهر ،با «اهدای گل و نصب بنر خیرمقدم» در هتل
محل اقامت تیم سپاهان از اعضای تیم استقبال کردند .در این
استقبال ،هواداران باشگاه گلگهر ضمن مالقات با ساکت ،برای
مجموعه سپاهان و بازگشت تیم زرد پوشان اصفهانی به روزهای
طالیی آرزوی موفقیت کردند .حضور محسن ایراننژاد بازیکن
سیرجانی سابق تیم گلگهر و سپاهان در محل اقامت کاروان
ِ
تیم سپاهان اصفهان یکی دیگر از کارهای فرهنگی بود که
صورت گرفت .سیامک قلیچخانی مدیر رسانه تیم گلگهر هم
در آغاز نشست خبری بعد از بازی گلگهر  -سپاهان ،برد با
ارزش یاران قلعهنویی را به رضا بیگلربیگی هوادار تازه درگذشته
باشگاه گلگهر و کارگران معدن گلگهر تقدیم کرد ،تا در مسایل
فرهنگی هم به مانند فصل قبل لیگ برتر پیشرو باشیم.
سکوهای پُر از خالی
اولین نکتهای که در نگاه اول به چشم آمد سکوهای پُر از خالی
بود ،این طور به نظر میرسد که این فصل از ابتدا تا انتها بدون
«شور و شوق تماشاگران» پیش خواهد رفت.
شی ِر اردشیر
قرعه بازی هفته اول گلگهر ،در لیگ برتر با تیم قدری چون
سپاهان در آمد ،تیمی که فصل قبل امیر (اردشیر) قلعهنویی
سرمربی تیم گلگهر هدایت آن را بر عهده داشت ،هدایتی که
مدیران سپاهان نگذاشتند پایان خوشی داشته باشد و امیر را
چند هفته مانده به پایان فصل کنار گذاشتند ،این بازی جدای
از اهمیت استارت عالی ،برای مربی تیم هم از اهمیت ویژهای
برخوردار بود ،گر چه قلعهنویی به علت محرومیت در این بازی

شیراردشیر
ِ

اجازه نشستن روی نیمکت را نداشت.
تغییر زیا ِد تیم گلگهر نسبت به فصل قبل
وقتی بازیکنان تیم گلگهر وارد زمین ورزشگاه امام علی (ع)
شدند ،متوجه تغییرات زیاد تیم گلگهر نسبت به فصل قبل
شدیم ،تیمی که متشکل از خریدهای جدیدی چون :علیرضا
حقیقی دروازهبان سابق تیم ملی و فصل پیش نساجی مازندران،
آرمین سهرابیان مدافع میانی و دفاع چپ  25ساله فصل پیش
سایپا ،میالد زکیپور مدفع چپ  25ساله فصل پیش استقالل
تهران ،علیرضا علیزادههافبک  27ساله فصل پیش نفت مسجد
سلیمان ،سعید صادقی وینگر  26ساله فصل قبل شهرخودرو،
نوید عاشوریهافبک  32ساله فصل پیش نساجی مازندران و
بازیکنان فصل گذشت ه چون :سیدعلیرضا ابراهیمی ،بهنام برزای،
احمدرضا زنده روح ، ،گادوین منشا ،یونس شاکری .بازیکنان
ذخیرهای که وارد زمین شدند :امین پورعلی ،علی قربانخانی
و پیمان رنجبری بازیکنانی که فصل پیش هم در تیم گلگهر
حضور داشتند.
کم فروغی بازیکنان تیم ملی برابر گلگهر
تیم سپاهان از بازیکنانی چون پیام نیازمند دروازهبان تیم ملی،
محبی (مصدوم) و امید نورافکن بهره میبرد .عزت اهلل پورقاز و
محمدرضا خلعتبری هم بازیکنان سابق تیم ملی سپاهان هستند.
در بازی گلگهر-سپاهان ،بازیکنان نامبرده و با سابقه هم توان
بازی در آوردن برای نماینده اصفهان را نداشتند.
گلی گم کردم میجویم او را
بازی گلگهر و سپاهان بدون گل پیش میرفت ،سپاهان تنها
 12دقیقه زمان الزم داشت تا بازی را از بی گلی دربیاورد ،بدین
ترتیب که سروش رفیعی بازیکنان سپاهان توپ را روی دروازه
ارسال کرد و محمدرضا حسینی با گلی زیبا زردپوشان نصف
جهان را پیش انداخت.
تیم گلگهر تنها  18دقیقه زمان الزم داشت تا در ورزشگاه
خانگی بازی باخته را روی پاس شاکری و ضربه سعید صادقی
در دقیقه  30به تساوی بکشاند و دست خالی زمین را به مقصد
رختکن ترک نکند.
شاگردان قلعهنویی تساوی در سیرجان هم برایشان خیلی
سنگینی میکرد ،از این روی طی حمالتی که روی دروازه
سپاهان داشتند ،باالخره منشای مهاجم ارسال بهنام برزای را با
یک ضربه سر به گل تبدیل کرد تا آبیپوشان شهر جهانی گلیم

جناب آاقی مهندس

ع یس
ن
م
ی ژناد ساری

انتصاب شایسته جنابعالی را به عنوان بخشدار پاریز تبریک

دقیقه  55برای اولین بار در تاریخ لیگ برتر در بازی هفته نخست
خود طعم پیش افتادن از حریف را بچشند.
منشا مهاجم دقیقه  58روی یک ضد حمله پاس بسیار زیبا
برای شاکری دیگر مهاجم گلگهر انداخت ،این بازیکن بلند باال
هم توپ را به تور دروازه چسباند ،تا هر دو مهاجم کالسیک
گلگهر  1گل و  1پاس گل داشته باشند و کار را برای نماینده
نصف جهان تمام کنند.
آمار بازی گلگهر  -سپاهان
مالکیت توپ گلگهر  48درصد سپاهان  52درصد ،تعداد
پاس گلگهر  404سپاهان  ،442دقت پاس گلگهر  80درصد
سپاهان  78درصد ،تعداد شوت گلگهر  11سپاهان  ،10تعداد
شوت در چارچوب گلگهر  5سپاهان .3
شاکری و زندهروح در تیم منتخب هفته
اکبر منادی دروازهبان سایپا ،غفوری مدافع راست استقالل،
شیری مدافع وسط نساجی ،کولیبالی مدافع وسط فوالد ،جعفری
مدافع راست شهرخودرو ،اسالمیهاهبک کناری نساجی ،احمد
زندهروحهافبک دفاع گلگهر؛ دقت پاس  92درصد 3 ،توپگیری
و  4دفع توپ ،انصاریهافبک فوالد ،قاسمی نژادهافبک کناری
شهرخودرو ،بیدوف مهاجم ذوبآهن ،شاکری مهاجم گلگهر؛ 3
شوت 2 ،شوت در چارچوب 1 ،گل (شوت گل) ،خلق  3موقعیت
با پاسکلیدی 1 ،پاسگل بود و پیروزی در  9نبرد.
شاکری بهترین بازیکن زمین
یونس شاکری خرید نیم فصل دوم فصل گذشته گلگهر با
نمایش خوبی که از خود در هفته نخست فصل بیستم لیگ برتر
به جای گذاشت بهترین بازیکن زمین لقب گرفت ،بازیکنی که
باالترین نمره ( )8/10بازی را به دست آورد .نساجی هم بهترین
تیم هفته لقب گرفت.
آمادگی باالی بازیکنان گلگهر
با توجه به اینکه گلگهر تمرینات خود را زود شروع کرد ،اردوی
تدارکانی خوبی در کیش داشت و بازیهای دوستانه خوبی در
پایتخت انجام داد ،سطح آمادگی بازیکنان گلگهر بسیار باال
رفت .میزان آمادگی بازیکنان گلگهر را به خوبی میتوان از
کسب نمرهی آنها در بازی نخست فصل جویا شد .به غیر از
برزای تمام  11بازیکن اصلی گلگهر نمره باالی  7گرفتند ،در
این میان زکی پور هم نمره باالی  6داشت که به این بازیکن
باید حق داد چرا که چند روز قبل از شروع فصل با رایزنی امیر

قلعهنویی به تیم گلگهر پیوست.
شناخت قلعهنویی از سپاهان
شناخت قلعهنویی سرمربی تیم گلگهر از تیم سپاهان؛
قلعهنویی در دو فصل گذشته هدایت تیم سپاهان را بر عهده
داشته و این عاملی بر شناخت وافی این مربی از تیم سابق بود.
شناخت که سرمربی تیم سپاهان هم در مصاحبه قبل از بازی
هم از آن یاد کرد.
خط حمله آتشین گلگهر
حضور منشا و شاکری در خط حمله گلگهر برای هر حریفی
بسیار خطرناک قلمداد میشود ،چرا که این دو مهاجم از قدرت
گلزنی و پاسوری بسیار باالیی بهرمند هستند .از این رو تیم
نویدکیا نباید بی مهابا حمله میکرد تا روی ضد حمله گلگهر به
این راحتی گل دریافت کند.
سبک بازی مستقیم گلگهر
امیر قلعهنویی مربی است که هدایت هر تیمی را بر عهده داشته
بازی مستقم در دستور کارش بوده ،حتی زمانی که در استقالل با
این شیوه توسط مهاجمانی چون علی سامره ،فراز فاطمی و علی
موسوی به گلهای زیادی دست مییافت .خط دفاعی گلگهر،
خط دفاعی که در دفع و قطع پاس و ارسالهای حریف خوب
ظاهر شد ،هر چند توانمندی بیش از این هم دارند.
ضعف بازیکنان تیم سپاهان
بازیکنان تیم سپاهان بعد از گذشت تنها نیم ساعت از بازی،
قدرت و کیفیت الزم برای رویاروی برابر تیم قدرتمندی چون
گلگهر را از دست دادند.
در لیگ برتر ایران که فیزیکی است بازیکنان باید یک سری

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

فاکتورها را دارا باشند ،یکی از این فاکتورها وزن مناسب بازیکنان
است ،تنها با یک نگاه به عزت اهلل پورقاز متوجه خواهید شد ،وزن
مناسب و استاندارد برای بازی در لیگ برتر ایران را ندارد .ضعف
بازیکنان خطهافبک و خط دفاعی سپاهان عاملی دیگر در باخت
این تیم بود .ببینید بازیکنان سپاهان در بازی برابر آبی پوشان
سیرجانی هیچ کدام نمره باالی  7نداشتند ،این یعنی بازیکنان
این تیم احتیاج به تمرین و هماهنگی بیشتری دارند.
فاصله تجربه محرم تا قلعه خیلی زیاده
کم تجربگی محرم نویدکیا و دیر ملحق شدن مرزبان به تیم
بیستم لیگ
سپاهان؛ محرم نویدکیا مربیگری خود را درفصل
ِ
برتر با هدایت تیم سپاهان برابر گلگهر استارت زد ،گلگهری
که سکان هدایتش در دست پر افتخارترین مربی لیگ است،
مربی که  16قهرمانی در طول دوران بازی کردن و مربیگری
در کارنامه از خود بر جای گذاشته .علیرضا مرزبان هم پس از
برگشت از آلمان و ورود به ایران ،مستقیما به سیرجان آمد و
قرارداد خود را پس از باخت به گلگهر ،با حضور در دفتر مرکزی
باشگاه سپاهان و مالقات با مدیرعامل این باشگاه امضا و رسما به
کادرفنی سپاهان اضافه شد.
هفته نخست مهمان بودن و طعم شکست چشیدن
سپاهان در  20دوره لیگ برتر ،تنها  7بار در خارج از اصفهان
لیگ را شروع کرده است و  2پیروزی 3 ،تساوی و  2شکست
در مهمانی دشت کرده .هفته نخست فصل نهم تیم سپاهان در
ورزشگاه آزادی مقابل تیم استقالل شکست را تجربه کرد ،هفته
بیستم هم گلگهر میزبان تیم سپاهان بود و این تیم را به یاد 11
فصل پیش (فصل نهم) انداخت.

قالــی محلــی
دستبـافسیرجانی
شما را خریـداریم.

09917665969

جوشکـاری سیــار

عرض نموده ،موفقیت و سربلندی شما را در این عرصه
آرزومندیم.

فتح
حسن و علی ستوده نیا رکانی

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

شورای اسالمی و دهیاری رکان

09135320842 -09132794372

آگهی تاسیس شرکت همیار ایمن گهر سمنگان

شرکت با مسئولیت محدود همیار ایمن گهر سمنگان درتاریخ  1398/09/09به شماره ثبت
 4772به شناسه ملی  14008799680ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن
به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت :طراحی و اجرا سیستم ایمنی ،
خدمات شارژ  ،فروش وسائل و تجهیزات و ادوات ایمنی و نجات آتش نشانی درصورت لزوم

پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
مرکز اصلی  :استان کرمان  ،شهرستان سیرجان  ،بخش مرکزی  ،شهر سیرجان ،محله

شهرک مشتاق  ،خیابان امامت  ،کوچه (بلوک  ، )C1پالک  ، 0مجتمع سالمت ساختمان

 ، s1واحد  ، 15طبقه دوم کدپستی  7816879390سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است
از مبلغ  5000000ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای محسن فعله گری
به شماره ملی  1911817590دارنده  2500000ریال سهم الشرکه آقای رشید خضری پور
قرائی به شماره ملی  3071279442دارنده  2500000ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره

خانم الله خضری پور قرائی به شماره ملی 3060003394و به سمت عضو هیئت مدیره به
مدت نامحدود خانم عذرا نجمی نوری به شماره ملی 3060006776و به سمت عضو هیئت
مدیره به مدت نامحدود خانم مینا خضری پور به شماره ملی 3060039488و به سمت نایب

آگهی تغییرات شرکت پیشگامان فناوری شبکه سیرجان

رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم آرزو نجمی نوری به شماره ملی 3060375410و شرکت پیشگامان فناوری شبکه سیرجان شرکت تعاونی به شماره ثبت
به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای اسماعیل علی پور لری به شماره ملی  2937و شناسه ملی  14004947877به استناد صورتجلسه مجمع

3071288255و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای سجاد فرهادی افشار عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  1399/06/05منضم به نامه شماره
به شماره ملی 3071922531و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای فریدون /99/2988ص مورخ  1399/6/30اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان
فرهادی افشار به شماره ملی 3091215547و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان

حق امضا  :کلیه اوراق و اسناد بهادارو تعهد آور شرکت از قبیل چک،سفته،بروات،قراردادها،عقود

سیرجان الف-خانم حمیده زینلی کد ملی  3071243308به عنوان بازرس

اسالمی و همچنین کلیه نامههای عادی و اداری با امضاء مدیر عامل آقای فریدون فرهادی اصلی و آقای احمد ستوده نیا کرانی کد ملی  3071011253به عنوان
افشار و رئیس هیئت مدیره آقای اسماعیل علی پور لریهمراه با مهر شرکت معتبر میباشد  .بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند  .ب-ترازنامه
اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار سخن تازه جهت درج آگهیهای منتهی به تاریخ  1398/12/29مورد تصویب قرار گرفت  .ج-نقل و انتقال

شرکت تعیین گردید .ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد سهام بشرح صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1399/5/20صورت گرفت
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان

مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری سیرجان (شناسه آگهی)1034746 :

مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری سیرجان (شناسه آگهی)1029782 :

دکتــر سعدالـه صمدی (عضو انجمن جراحان پالستیک و زیبایـی ایران)

انجام کلیه جراحیهای 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 پلکها )

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 جراحیهای ترمیمی شامل پیوند اعضا و ناهنجاریهاری مادرزادی

کرمـــان ،بلــوار جمهوری  ،بعد ار سه راه هوا نیـــروز ،برج اول  ،طبقه  ، ۷واحد ۱
تلفــن۰۹۱۳۱۴۱۰۱۲۹ - 32658316 :

خبــر

توصیه به همگان مبنی بر استفاده از ویتامین ،Dتوصیه خوبی نیست

ایسنا :یک پزشک فوق تخصص بیماریهای خون و آنکولوژی درباره مصرف مکملها بیان کرد :اگر کسی ویتامین خاصی از جمله ویتامین
 Dیا ماده مغذی در بدنش کم باشد مستعد ابتالء به کرونا هست اما زیاد بودن ویتامین  Dنیز مضر است و از بدن دفع نمی شود لذا توصیه
به همه مبنی بر استفاده از ویتامین  Dتوصیه خوبی نیست .این متخصص تصریح کرد :هیچگونه ضرری برای زینک ،ویتامینهای گروه B
و فولیک اسید متصور نیستیم و در صورتی که بیش از نیاز به بدن وارد شود ،دفع میشود و استفاده از آنها مشکلی ندارد و از سوی دیگر
مشخص نیست کسی که آنها را استفاده کند مبتال به کرونا نشود .این فوق تخصص بیماریهای خون و آنکولوژی اظهار کرد :استفاده از
ویتامینهای گروه  Bو  Cبالمانع است و کسی که کمبود ویتامین  Dدارد ،توصیه به استفاده از مکملهای ویتامینی میشود.
گروه جامعه

در شرایط همهگیری کرونا ،مدافعان سالمت در جبهه
مقابله با این ویروس ناشناخته قد علم کردند و با از
خودگذشتگی به نجات جان همنوعان خود پرداختند.
دانشکده علوم پزشکی سیرجان و بسیاری از پزشکان
فداکار سیرجانی هم از این قاعده مستثنا نبودند و
اکنون با گذشت بیش از هشت ماه از شیوع ویروس
کرونا همچنان خستگی ناپذیر در خط اول دفاع از
سالمت همشهریان خود فعالیت میکنند .اما در کنار
این ازخودگذشتگی ،وجود دارند برخی از پزشکانی
که نه تنها به حق خود قانع نیستند ،بلکه برای ارائه
خدمات پزشکی در مطبهای شخصی خود هزینهای
گزاف را بر بیماران تحمیل میکنند .نمونه این حرکت
را در برخی از مطبهای ارتوپدی ،دندانپزشکی و
سونوگرافی در شهرستان سیرجان شاهد هستیم که
موجب گالیهمندی بیماران شده است.
تعرفهها سالیانه مشخص میشوند
تعرفهها را به صورت سالیانه و با استفاده از ضریب  Kکالیفرنیا
مشخص میکنند .این ضریب از سوی هیئت وزیران و در قالب
مصوبه به دانشگاههای علوم پزشکی و در چهار بخش ابالغ
میشود .همچنین در کتاب "ارزش نسبی خدمات تشخیصی
درمانی" هم یک ضریب ارزشی  Kبرای هر خدمتی مشخص
شده که در ضریب  Kسالیانه ضرب میشود و ارزش ریالی آن
خدمت مشخص میشود .وی با اشاره به اینکه تمامی موارد
تخلف مورد پیگیری جدی قرار میگیرند ،در خصوص شکایات
ارجاعی از ابتدای سال تاکنون میگوید :نمیتوان آمار دقیقی
از تعداد شکایات ارائه داد اما با اطمینان میگویم تمام موارد
ارجاعی به نتیجه رسیده و حق شاکی به او بازگردانده شده.
مردم با خیال راحت پیگیری کنند .فقط کافی است شکایت
مکتوب خود را با مستندات پرداخت به ما بدهند تا پیگیری
شده و مبلغ اضافه به حساب آنها واریز گردد .هویت فرد
شاکی هم نزد ما محفوظ میماند.
مردم با خیال راحت تخلفات تعرفهای را اطالع دهند
در خصوص بررسی وضعیت تعرفههای پزشکی و اینکه چرا
برخی از پزشکان به دریافت تعرفه مصوب قانع نبوده و پا را
فراتر از آن مینهند به سراغ دکتر عرب؛ مسئول رسیدگی
به شکایات تعرفههای پزشکی در حوزه معاونت درمان
دانشکده علوم پزشکی سیرجان میرویم .وی در خصوص ابالغ
تعرفههای رسمی به کلیه پزشکان شهرستان میگوید :تعرفهها
مصوب و رسمی هستند و از سوی معاونت درمان به پزشکان
ابالغ میشوند و بایستی در مطب آنها نصب باشد .نظارت بر
نصب این ابالغ هم بر عهده نظام پزشکی است.
عرب درخصوص شکایاتی که پیرامون تعرفههای پزشکی
صورت میگیرد اضافه میکند :اگر شخصی در این خصوص
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تستهایکرونا
تحت پوشش
بیمه نیستند

ایسنا :مدیرکل بیمه سالمت استان کرمان گفت :تست کرونا فعال آزاد است و پوشش بیمهای ندارد
ضمن اینکه فعال تست به میزان محدود است .وی با اشاره به اینکه قرار است کیت وارد کشور شود و
میزان تست گیری افزایش یابد ،افزود :در حال حاضر تست گیری فقط در بخش دولتی انجام میشود و
هرچه کیت وارد میشود ،در اختیار مراکز بهداشت قرار میگیرد و مردم باید به مراکز محدود و مشخص
در سطح شهر مراجعه کنند.مدیرکل بیمه سالمت استان کرمان افزود :قرار است ستاد عالی بیمه تحت
پوشش قرار دادن تست کرونا را در جلسه آینده بررسی کند که اگر فراوانی کیت ایجاد شود ،در تعهد
بیمه هم قرار بگیرد و با مشخص شدن وضعیت دسترسی به کیت در این زمینه تصمیم گیری خواهد شد.

نگاهی به تعرفههای متفاوت پزشکی در سیرجان؛

اگر دردم یکی بودی چه بودی؟

شکایتی دارد حتماً به معاونت درمان مراجعه کند ،قطعا
رسیدگی خواهد شد .عرب در پاسخ به این سوال که تعرفهها
معموالً ابالغ میشود اما چرا اجرایی نمیشود؟ خاطرنشان
میکند :تعرفهها قطعاً ابالغ میشود اما برای نظارت و اجرای
آنها به کمک مردم هم نیاز داریم .اگر مردم هر جا تخلفی را
مشاهده میکنند به ما گزارش کنند ،حتما رسیدگی میکنیم
و مابهالتفاوت پرداختی را هم به آنها برمیگردانیم .صددرصد
شکایت آنها به نتیجه میرسد .مردم نباید بترسند .خیلیها
به پزشک زیرمیزی میدهند یا قیمت تعرفهها را باالتر از حد
معمول میپردازند اما میترسند شکایت کنند چرا که ممکن
است پزشک بخواهد تالفی کند .در حالی که این اتفاق
نمیافتد .خیال مردم راحت باشد .اگر شکایت کنند و رسید
پرداختی خود را هم به ما بدهند قطعا رسیدگی میکنیم و با
مورد متخلف برخورد میشود .وی در پاسخ به این سوال که
آیا ناظری بر عملکرد این پزشکان وجود دارد پاسخ میدهد:
قاعدتاً باید نظارت وجود داشته باشد .نظارت بر عهده نظام
پزشکی و رسیدگی به شکایت تعرفه بر عهده معاونت درمان
است .تعرفه را ما به نظام پزشکی ابالغ کردیم که به پزشکان
ابالغ کند .چون تعداد مطبها بالغبر  ۳۰۰است و این عدد
خیلی زیادی است ،نمیشود تک تک آنها را در یک بازه زمانی
کوتاه بررسی کنیم که ابالغ را در مطب خود نصب کرده و به
آن پایبند هستند یا خیر؛ اینجاست که مردم باید به ما کمک
کنند و موارد تخلف را اطالعرسانی کنند تا در اسرع وقت مورد
پیگیری قرار بگیرد.
شکایات تعرفه پزشکان صد درصد به نتیجه میرسد
سازمان نظام پزشکی یکی از اعضای دخیل در تعیین
تعرفهها است .دکتر رضوی رئیس نظام پزشکی سیرجان در
خصوص این تعرفهها میگوید :معموالً نظارت بر تعرفهها بر
عهده معاونت درمان است اما تعیین مبلغ تعرفهها در یک
شورا مشخص میشود و نظام پزشکی هم عضوی از شورای
سیاستگذاری تعرفهها است.
وی دریافت حقالزحمه باالتر از تعرفه از سوی برخی پزشکان
را تخلف میداند و اضافه میکند :اگر پزشکی هزینههای باالتر
از مبلغ مصوب دریافت کند تخلف است .اخیرا ً دستورالعملی
از سوی نظام پزشکی کل صادر شده مبنی بر اینکه قیمت
هزینههای وسایل مصرفی بهداشتی به میزان  ۱۰هزار تومان
به ویزیت پزشک اضافه میشود اما بیشتر از این مبلغ را مجاز

نیستند از بیمار دریافت کنند.
در خصوص پزشکان ارتوپد چون عالوه بر ویزیت؛ بحث
شکستگی ،گچ گرفتگی و آتلبندی را هم داریم ،حقالزحمه
آنها بر اساس ضریب کالیفرنیا مشخص میشود که البته باز
هم باید به آن پایبند باشند .این تعرفهها در نظارت بر درمان
موجود است .هزینهای که برای پزشکان ارتوپد در نظر گرفته
میشود بر اساس محل گچ گرفتگی و میزان گچ مورد استفاده
متفاوت است .اما باید در همه مطبهای ارتوپدی مبلغ یکسان
باشد .وی با اشاره به اینکه رسیدگی به شکایات پیرامون
تعرفهها بر عهده معاونت درمان است خاطرنشان میکند:
شکایات در دو دسته انجام میشوند؛ شکایت قصور پزشکی
و شکایات تعرفهها.
رسیدگی به شکایات پیرامون قصور پزشکی بر عهده نظام
پزشکی است اما رسیدگی به شکایات تفاوت تعرفههای پزشکی
بر عهده معاونت درمان است .مردم اگر دچار این مشکل شدند
میتوانند به معاونت درمان مراجعه کنند و در صورت اثبات

رسـیدگی به شـکایات پیرامون قصور پزشـکی
بـر عهـده نظام پزشـکی اسـت امـا رسـیدگی به
شـکایات تفـاوت تعرفههـای پزشـکی بـر عهـده
معاونـت درمـان اسـت .مـردم اگـر دچـار ایـن
مشـکل شـدند میتواننـد بـه معاونـت درمـان
مراجعـه کننـد و در صـورت اثبات تخلف پزشـک
مربوطـه قطعـ ًا بـه آن رسـیدگی میشـود.
تخلف پزشک مربوطه قطعاً به آن رسیدگی میشود .رضوی
تعداد شکایات سال جاری را کمتر از سال گذشته میداند
و تصریح میکند :تعداد شکایات در حوزه قصور پزشکی به
شدت نسبت به سال قبل کاهش داشته .در زمینه تعرفهها
اطالعی نداریم چون آنها را به معاونت درمان ارجاع میدهیم.
تعیین تعرفهها هم در شورا تشکیل میشود و بر عهده ارگان
خاصی نیست.
نظام پزشکی و وزارت بهداشت اعضای این شورا هستند .اما
مردم هر زمان با تفاوت تعرفه در مطب پزشکان مواجه شدند
میتوانند با خیال راحت شکایت خود را به معاونت درمان

دانشکده علوم پزشکی سیرجان ارجاع دهند تا با حفظ هویت
آنها ،به این شکایت رسیدگی شده و نتیجه به آنها اطالع
داده شود.
به دو ارتوپد ،دو قیمت متفاوت پرداخت کردم
منصوری یکی از این بیماران است که در دو مطب ارتوپدی
با تفاوت تعرفههای دریافتی مواجه شده و این تفاوت بسیار
فاحش بوده .وی در این خصوص میگوید :برای گچ گرفتن
پای پسرم به یکی از ارتوپدهای شهرستان مراجعه کردم.
مبلغ  ۳۰۰هزار تومان از من حقالزحمه گرفت .اما در مدت
زمان کوتاهی بعد از این ماجرا ،زمانی که برای گچ گرفتن
پای خواهرزادهام به مطب ارتوپد دیگری مراجعه کردیم همین
عملیات را برای او هم انجام داد اما مبلغ  ۱۵۰هزار تومان از
ما دریافت کرد.
این تفاوت قیمتها بسیار فاحش است و نه تنها مربوط به
ارتوپدی است بلکه در خیلی از مطبهای پزشکان شاهد این
تفاوتهای قیمت هستیم و این تفاوتها برای افرادی که
زندگی معیشتی سختی دارند واقعاً کمرشکن است.
از مسئوالن مربوطه تقاضا دارم به این مسائل رسیدگی کنند
تا هر پزشکی هر طور که دوست دارد نتواند از بیماران خود
حقالزحمه دریافت کند .اگر یک نهاد نظارتی مشخص بر

کار پزشکان نظارت داشته باشد و پزشکان مربوطه مجبور به
پاسخگویی به این نهاد باشند؛ نمیتوانند از هر بیمار هر گونه
که دوست داشتند حقالزحمه دریافت کنند.
با توجه به آنچه گفته شد؛ میطلبد نظارت بر دریافت
حقالزحمه از سوی نظام پزشکی شهرستان سیرجان دقیقتر
اعمال شود .ضمن اینکه مردم هم به همراهی و همیاری این
نهاد روی بیاورند و اگر در مواردی با تخلف از تعرفههای
پزشکی مواجه شدند سریعاً شکایت خود را به معاونت درمان
دانشکده علوم پزشکی ارجاع دهند تا با متخلفین به صورت
قانونی برخورد شود و رویه تفاوت قیمتهای فاحش در مطب
بسیاری از پزشکان برچیده شود.
در این که بسیاری از پزشکان به رسالت خود به درستی عمل
نمیکنند و تنها مادیات را مالک عمل خود قرار میدهند شکی
نیست اما در کنار آن نباید از زحمات خالصانه مدافعان سالمت
غافل شد که در این ایام از آسایش و راحتی و سالمت خود
گذشتهاند و بدون هیچ گونه چشمداشت مالی در حال خدمت
رسانی به همشهریان هستند و خوب و بد در همه زمینهها
وجود دارد اما در زمینههای بد با نظارت دقیق و پیگیری
سریع ،می.توان این مشکالت را برطرف کرد و به پزشکان
اجازه نداد تا از موقعیت بیمار سوء استفاده کنند.

تفاهم نامه شهرداری سیرجان و شرکت توسعه آهن و فوالد گلگهر

ساعت  13روز گذشته (سهشنبه) شهردار
سیرجان به اتفاق اعضای شورای شهر
میزبان محمد محیاپور مدیرعامل شرکت
توسعه و آهن فوالد گلگهر بود.
در این نشست مشترک که با رعایت تمام
توصیههای بهداشتی در اتاق کار شهردار
برگزار شد ،از تفاهم نامه همکاری میان
شرکت توسعه آهن و فوالد با شهرداری
سیرجان رونمایی شد.
طبق مفاد این تفاهم نامه که به امضای
دکتر سروشنیا شهردار سیرجان و مهندس
محیاپور مدیرعامل شرکت توسعه آهن
و فوالد رسیده است ،مقرر شد تکمیل
و تجهیز سالن هزار و دویست نفری
همایشهای شهرداری و مجموعه آبی
دلفین بر عهدهی شرکت توسعه آهن و
فوالد گلگهر قرار بگیرد.
در ابتدای این نشست شهردار سیرجان در
پاسخ به دلیل تعطیل نبودن شهرداری این
توضیح را داد که طبق مصوبه ستاد کرونا،
شهرداری همچنان باید با یک سوم
نیروهای خود خدماترسانیاش را به
شهروندان ادامه دهد.
سروشنیا سپس درباره تفاهم نامه
این گونه توضیح داد« :مدیر شرکت
توسعه آهن و فوالد به عنوان یک مدیر
بومی و سیرجانی از روز اول دغدغهی
آبادانی شهر را داشتهاند .بنابراین با
آغوش باز دعوت شهرداری را پذیرفتند
تا هر مبلغی که نیاز باشد برای سالن
همایشها -که چندین سال به حال خود
رها شده -کمک کنند و مجموعه آبی
دلفین را تکمیل نموده و در اختیار مردم
سیرجان قرار بدهند».
شهردار سیرجان در ادامه تاکید کرد که
شرکت توسعه آهن و فوالد در قبال این
کار هیچ چشمداشتی ندارد و آن را به
عنوان مسئولیت اجتماعی خود به شمار
میآورد.
سروشنیا ضمن توضیح این نکته که سالن
همایش ها با محوطه  12هزار متر و اعیانی
 2هزار متر مربع پیش بینی شده است،
افزود :سالن  1200نفری نیاز شهر بوده

تعهد به توسعه متوازن سیرجان

و هست اما در این سالها به
دلیل مشکالت مالی نتوانسته
بودیم سالن را تکمیل نماییم.
دکتر سروش نیا در ادامه با
اشاره به مجتمع آبی دلفین
واقع در پارک ملت سیرجان،
گفت :مجتمع آبی دلفین از
سال  93به خاطر مشکالت
فنی و برخی اختالفات ملکی،
تعطیل بود ولی اکنون دوستان
عزیز در شرکت توسعه آهن و
فوالد ،تعهد دادهاند این مجتمع
را یک ساله تجهیز و تکمیل
کنند و در اختیار مردم بگذارند
و کل هزینهها را نیز متقبل
شدهاند.
وظیفه خودمان میدانیم
در ادامه این نشست مشترک،
مدیرعامل شرکت توسعه آهن
و فوالد گلگهر ضمن ابراز

خشنودی از آغاز چنین همکاریهایی،
گفت :شرکت توسعه آهن و فوالد مجموعه
صنعتی بزرگی است .بیش از  3میلیون آهن
اسفنجی تولید میکند .آهن اسفنجی مواد

فرهنگی هم باید رشد کنند.
وظیفه ما است کمک بدهیم .در
قبال مردم شهرمان مسئولیم.
باید تالش کنیم چون مردم
شهرستان و مسووالن تاکنون
به گروههای صنعتی و معدنی
لطف داشتهاند .مجموعهی ما
تولید و فروش و سود پایدار
دارد ،پس برای شهر هم باید
کار کنیم .خیلی بیشتر از این
را وظیفهی خودمان می دانیم.
مدیرعامل شرکت توسعه آهن
و فوالد گل گهر همچنین با
اشاره به اینکه یک مدیر بومی
است ،گفت :با افتخار میگویم
که خودم را فرزند این شهر
میدانم.
محیاپور در ادامه با پرسش
یکی از خبرنگاران روبرو
شد .سوالی پیرامون اینکه

اولیه اصلی زنجیره فوالد است .ما بزرگترین
تولید کننده کشور هستیم و در خوارمیانه
حرف برای گفتن داریم.
مهندس محمد محیاپور با این مقدمه به

سراغ مسئولیت اجتماعی شرکتش در قبال
شهر سیرجان رفت و گفت :سیرجان جایگاه
ویژهای دارد .وقتی صنعت یک شهرستان
رشد میکند ،مسائل شهری ،اجتماعی و

آیا شرکت تحت مدیریتش پس از تجهیز
و تکمیل سالن همایش و مجموعه آبی
دلفین ،در استفاده از آنها برای خود و
نیروهایش امتیاز ویژهای قائل است یا نه؟

با اطمینان پاسخ داد که بدون هیچ
چشمداشتی فقط به تعهد و مسوولیت
اجتماعی شرکتش در قبال سیرجان عمل
میکند.
او برای نمونه از حوزههای دیگری گفت
که شرکت توسعه آهن و فوالد در راستای
مسئولیت اجتماعی خود ورود کرده است.
حوزههایی مثل دانشگاههای آزاد و صنعتی
سیرجان ،آموزش و پرورش ،حوزه علمیه
و مساجد ،تجهیزات پزشکی ،کمک به
بهزیستی و مرمت خانه مرحوم دکتر
صادقی.
وی در پایان گفت :در حوزه شهری نیز
لطف شهرداری و شورای شهر سیرجان بود
که کمک دادند و مصوب کردند که ما در
این بخش وارد بشویم.
محیاپور ابراز امیدواری کرد که این
همکاریها ادامه پیدا کند و هر بار با تجهیز
و تکمیل یک مجموعه آن را در اختیار
مردم شهرستان بگذارند.
سنگ تمام
ابوذر زینلی رییس شورای اسالمی شهر
سیرجان هم در این نشست مشترک،
ضمن تقدیر ویژه از اقدام شرکت توسعه
آهن و فوالد ،گفت :این شرکت در راستای
مسئولیت اجتماعی در همه حوزهها سنگ
تمام گذاشته و اگر تاکنون در حوزه شهری
ورود نکرده ،کم کاری ما شورانشینان بوده
که دیر به سمت دوستان رفتیم .همین
که به کمک ما آمدهاند در برابر آنها سر
تعظیم فرود میآورم.
زینلی همچنین از مهندس محیاپور
خواست که شرکت تحت مدیریتش به
اشتغال جوانان شهر سیرجان عنایت ویژه
داشته باشد و دربارهی همکاری مشترک
شهرداری و شرکت توسعه آهن و فوالد نیز
گفت :امیدوارم بعد از اتمام این پروژهها هم
چه ما باشیم و چه نباشیم در آینده هم به
مسائل شهری کمک کنند.
موضوعی که مصطفا اسفندیارپور نیز با
اشاره به وضعیت بد آسفالت شهر و نبود
امکانات ورزشی و تفریحی در محلههای
پایین شهر ،بر آن تاکید داشت.

هفتهنامه سیاسی ،اجتماعی
صاحب امتیاز :بتولهاشمیمعصومی
مدیرمسوول :ابوالقاسم محمودآبادی
پ :مهدوی کرمان
چا 
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ویترینآخر

گوناگون
آزادی  157محکوم امنیتی
سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری روز سه شنبه گفت :به برکت موالید عظیم
الشان این ماه بزرگ و با پیشنهاد ریاست محترم قوه قضاییه و موافقت رهبر فرزانه
انقالب اسالمی با عفو و تخفیف  ۳۷۸۰نفر از محکومان موافقت فرمودند؛ در این جمع
 ۲۳۰۱نفر آزاد شدند که در زمره آنها  ۱۵۷محکوم امنیتی از محکومانی که اتهامات
تبلیغ علیه نظام و شرکت در اغتشاشات در سال های  ۹۶ - ۹۷ - ۹۸داشتند به عنوان
یک اقدام ویژه مورد عفو قرار گرفتند.

هزینۀ تست س ریع کرونا  ۲۵۰هزار تومان است
30

فردای کرمان :سخنگوی وزارت بهداشت گفت :زمان تشخیص بیماری با استفاده
از این کیتها حدود دقیقه است که با همان سازوکار نمونهگیری از بزاق بینی و
دهان ویروس را شناسایی میکند .وی یکی از مزایای این کیتها را ارزان بودن آنها در
مقایسه با تستهای ،PCRدانست و گفت که هزینهی تست با کیتهای سریع حدود
 ۲۵۰هزار تومان است که مشمول بیمه نیز میشود .وی گفت« :کیتهای سریع ،زمان
شناسایی بین  ۲۵تا  ۳۰دقیقه خواهد بود».

قیمت مسکن در حال کاهش است اما متأسفانه چسبندگی قیمت داریم

مهر :وزیر راه و شهرسازی گفت :از سال  ۹۷قیمت مسکن وسایر کاالها متأثر از
تحوالت ارزی افزایش یافت و با ریزش قیمت ارز و طال ،باید قیمتهایی که با ارز افزایش
قیمت داشتهاند ،برگردند ،متأسفانه چسبندگی قیمتی هم وجود دارد .وی تأکید کرد:
همان طور که قیمت خودرو با کاهش قیمت ارز برگشت ،باید دیگر قیمتها هم که
بی دلیل باال رفته بودند برگردد؛ اخباری را مشاهده میکنیم که حاکی از آن است که
قیمت مسکن روند نزولی را طی میکند.

ارایه دفترچه بیمه سالمت رایگان

6

ایسنا :معاون بیمه و خدمات سالمت سازمان بیمه درباره مصوبه ستاد ملی مقابله با
کرونا مبنی برارایه دفترچه بیمه پایه سالمت رایگان بدون ارزیابی وسیع افزود :تا پایان سال
جاری ،متقاضیان پوشش بیمه رایگان اعم از صدور اولیه یا تمدید در صورت سکونت در
شهر میتوانند بدون ثبت درخواست ارزیابی وسیع از پوشش بیمه پایه سالمت رایگان با
اعتبار ماهه برخوردار شوند .این گروه از بیمه شدگان امکان استفاده از خدمات بخش
دولتی را خواهند داشت .و دفترچه بیمه برگی صادر و تحویل خواهد شد.
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واریز یارانه آبان ماه

ایلنا :سازمان هدفمندسازی یارانهها اعالم کرد :یارانه نقدی آبان ماه ساعت ۲۴سهشنبه
به حساب سرپرستان خانوارها واریز میشود.براساس اعالم سازمان هدفمندسازی یارانهها
یکصد و هفدهمین مرحله یارانه نقدی مربوط به آبان  ۹۹به ازای هر نفر  ۴۵هزار و ۵۰۰
تومان به همراه افزایش حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد
امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور ساعت  ۲۴روز (سهشنبه) طبق روال ماههای
گذشته ،بیستم این ماه به حساب سرپرستان خانوارها واریز و قابل برداشت خواهد شد.

ابهامات و سواالتی درباره
واکسن "فایزر"

ایسنا :کمپانی دارویی  BioNTechآلمان و شرکت
داروسازی فایزر ( )Pfizerآمریکا در خبری اعالم کردند
که نتایج اخیر از فاز سوم آزمایشات کلینیکالی برای
تولید واکسنی در برابر ویروس  SARS-CoV-۲عامل
بیماری کووید  ،۱۹امید بخش بوده و واکسن کرونای
این شرکت ها در بیش از  ۹۰درصد موارد از انتقال
ویروس کرونا پیشگیری کرده است.
پروفسور "کولین پوتون" استاد زیست شناسی دارویی
دانشگاه موناش استرالیا در این باره گفت :نتایج اولیه
همان چیزی است که به عنوان "تجزیه و تحلیل موقتی"
شناخته می شود و برای درک بیشتر از اینکه آیا نشانه
ای از عملکرد واکسن وجود دارد یا خیر نیاز به اطالعات
تکمیلی داریم.
پوتون با بیان اینکه این داوطلبان پس از دریافت این
دارو به زندگی نرمال و عادی خود ادامه دادند اما از نظر
آزمایش برای تایید عالئم بیماری کووید  ۱۹تحت نظر
قرار گرفتند افزود :تجزیه و تحلیل  ۹۴داوطلب با ابتالی
قطعی به کووید  ۱۹نشان داده است که واکسن این
شرکت باالی  ۹۰درصد تاثیرپذیری داشته است که این
اتفاق بدان معناست که اگر  ۱۰نفری را که می خواستند
از کووید  ۱۹بیمار شوند ،را واکسینه کنید ،از هر  ۱۰نفر
فقط یک نفر بیمار می شود.
پوتون ادامه داد :مشخص نیست که آیا این واکسن
از بیماری شدید کووید  ۱۹محافظت می کند یا خیر
به عنوان مثال آزمایش بالینی فاز  ۱این واکسن نشان
داده بود که پاسخ های ایمنی در افراد مسن کمتر است.
پوتون گفت :این واکسن نیاز به نگهداری در دمای
منفی  ۶۰درجه سانتی گراد را دارد که مطمئنا برای
انتقال و حمل و نقل این واکسن به ایران و حتی استرالیا
و توزیع محلی آن چالش هایی پیش روی دولتمردان
خواهد بود اگرچه غیر ممکن نیست و راه حل برای این
مشکل ،تشکیل مراکز واکسیناسیون است تا واکسن
پس از در دسترس قرار گرفتن بالفاصله توزیع شود که
شرکت فایزر در یک جلسه خالصه ای مطرح کرده است
که می توان واکسن را روی یخ خشک توزیع کرد.

انتخابات نماینده مدیران مسوول در هییت نظارت بر مطبوعات

پیروزی بایدن هم فرصت و هم تهدید برای ایران
آفتابنیوز :شبکه خبری "الجزیره" در
گزارشی با اشاره به این که بایدن وعده
داده مسیر پیموده شده ترامپ علیه
ایران را تغییر میدهد اشاره میکند
که مسیر پیش رو کماکان نامشخص،
پیچیده و دارای ابهام است .این شبکه
خبری میافزاید" :هنری رم" تحلیلگر
ارشد مسائل ایران در گروه مشاوره
اوراسیا معتقد است که ایران و امریکا در
ماههای ابتدایی ریاست جمهوری بایدن
با احتیاط پیش میروند .او میگوید
بایدن با اولویتهای جدیتری مواجه
است و تهران محتاط خواهد بود تا خود
را بیش از اندازه مشتاق مذاکره با امریکا
نشان ندهد .احتمال آن وجود دارد که
دو کشور در نیمه دوم سال ۲۰۲۱
میالدی به توافق موقت دست یابند که
طبق آن برخی از جنبههای برنامه اتمی
ایران یا متوقف شده و یا به عقب انداخته
میشوند از جمله توسعه و آزمایش
سانتریفیوژهای پیشرفته ایران .در ازای
آن امریکا میتواند به ایران اجازه دهد به
خط اعتباری بینالمللی دسترسی پیدا
کرده و حداکثر تقریبا  ۵۰۰هزار بشکه
نفت خام را به طور قانونی صادر کند.
برای مذاکره جامعتر احتماال باید تا سال
 ۲۰۲۲میالدی صبر کنیم".
این شبکه خبری در ادامه میافزاید:
"الی گرانمایه" از اعضای ارشد شورای
روابط خارجی اروپا معتقد است که
اروپاییها تالش خواهند کرد تا در
اسرع وقت زمینه بازگشت دوباره امریکا
به برجام فراهم شود و راه را برای بایدن

هموار خواهند کرد.
گرانمایه معتقد است بایدن باید تالش
کند تا پیش از انتخابات ریاستجمهوری
ایران به برجام بازگردد و وارد مذاکره با
تهران شود چرا که پس از آن دستیابی به
پیشرفت مهم دیپلماتیک کار دشوارتری
خواهد بود.
گرانمایه معتقد است که تحریمهای
مربوط به برنامه هستهای ایران برای
احیای مجدد برجام میتوانند و باید از
سوی بایدن لغو شوند .با این حال ،او
معتقد است جمهوریخواهانی که در
سنا هستند محدودیتهای سیاسی
پیش پای دولت بایدن خواهند گذاشت
و دولت او در کنگره در مورد ایران با
مشکل مواجه خواهد شد.
"محسن شریعتی نیا" استاد روابط بین
الملل نیز معتقد است که بازگشت امریکا
به برجام سریع و ساده نخواهد بود .او
معتقد است که انتخابات ریاستجمهوری
ایران وضعیت را پیچیدهتر خواهد کرد.
او میگوید رفتار ترامپ به
سیاستمداران ایران نشان داد که وضعیت
در حوزه روابط بین الملل بیثبات و
غیرقابل پیشبینی است.
او معتقد است رئیسجمهوری بعدی
ایران فارغ از آنکه وابسته به کدام جناح
سیاسی باشد ،فردی عملگرا و محتاط
خواهد بود و موضعی خصمانه یا عاشقانه
نسبت به سیاست بین الملل نخواهد
داشت".الی گرانمایه" نیز معتقد است
که بعید به نظر میرسد دولت روحانی
وارد مذاکره با دولت بایدن درباره مسائل

منطقهای گسترده و برنامه موشکی شود.
نشریه "فارین پالسی" نیز در گزارشی
اشاره میکند که پیروزی بایدن برای
ایران هم میتواند یک فرصت و هم
تهدیدی بالقوه باشد.
این نشریه مینویسد" :کاربران ایرانی
از شنیدن خبر پیروزی بایدن خوشحال
شدند چرا که امیدوارند این موضوع باعث
بهبود روابط اقتصادی ایران شود.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران
نیز نشان داد که تهران آماده گفتگو
است هر چند به روشی حساب شده و
با حفظ غرور ایران .او ابراز امیدواری کرد
که بایدن اشتباهات دوره ترامپ را جبران
کرده و به برجام بازگردد.
با این حال ،اگرچه بایدن به صراحت
گفته که خواستار بازگشت به برجام
است ،اما سنای امریکا که کنترل آن در
دست جمهوریخواهان است ،احتماال
کار او را سخت خواهد کرد.
بایدن ،اما قصد دارد در مورد یمن
و عراق با همکاری ایران مناقشات
منطقهای را پایان دهد .او به دنبال ایجاد
ثبات در منطقه است و در این راستا به
دنبال راهحلی مستقیم یا غیرمستقیم با
ایران است.
ایران محتاطانه به برنامههای بایدن
برای منطقه مینگرد .شاید ایران باید
صبور باشد .اکنون اولویتهای اصلی
رئیس جمهوری منتخب امریکا شیوع
ویروس کرونا و قدرتگیری چین
هستند .خاورمیانه در حال حاضر در
اولویت برنامههای او نیست.

