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یادداشتی از محسن جالل پور،  موسس و رییس انجمن پسته ایران؛ 

آخـرالزمـانِپسـته
 صنعت پسته ایران بیش از پنج دهه قدمت دارد و از اواخر دهه ی پنجاه تا امروز همیشه پیشتاز صادرات بخش کشاورزی بوده اما این واقعیت را نباید از نظر دور داشت که این صنعت، به 

دالیل مختلف روزبه روز در حال از دست دادن جایگاه خود است.
 تغییر اقلیم و تحوالت دور از انتظار آب و هوا نیز مزید بر علت شده تا صنعت پسته ایران با سرعت زیاد به سمت زوال حرکت کند.
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جانمایی های اشتباهی که حسن همجواری را ناممکن می کند؛  

401/T/003آگهیمناقصـهعمومیشماره
شرکت سنگ آهن گهرزمین در نظر دارد:

ایجاد،توسعه،نگهداریفضایسبزوجنگلکاریدرمحوطههایاداری،اطرافخیابانها،
راههایدسترسی،دامپباطلهوعرصههایطبیعیرابامشخصاتدراسنادمناقصه

را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید.
1401 /02 /04 تاریــــخ از اسنـاد،  دریافت  جهت  حوزه  این  در  توانمند  های  شرکت  از  لذا 

لغایــــــت1401/02/07دعوت به عمل می آید.
بلوار آرش غربی، پالک 12،  بلوار آفریقا،  : تهران،  محـــل دریافــــت و تحویــــل اسنــاد مناقصــــــه 

شرکت سنگ آهن گهر زمین
الزم به ذکر است مهلـــت تحویــــــل پاکـــت ها به دبیرخانه مرکزی تهرانتاساعت15روزسهشنبهمورخ

1401/02/20می باشد.
شایان ذکر است شرکت کنندگان محترم بایستی جهتخریداسنادمبلغ3,000,000ریالرا به شماره 

شبای IR680150000001137800200075واریز نمایند.
0 9 2 13 0 1483 1 شماره تماس جهت کسب اطالعات بیشتر: 



سخِن همشهریان؛ انعکاس
این هم  بی فرهنگی برخی از همشهریان بی فکر ، با این زباله ها اینقدر رانندگی 
میکنن تا یجا بیفته !! از تقاطع ولی عصر تا انتهای ولی عصر پشت سر ماشین 
بودم ، ده تا سطل زباله هم سر راهش بود اما یه لحظه توقف نکرد زباله هاش 

رو خالی کنه .
شایدم کال فراموش کرده بود بد نیست بعضی وقتا هم به جای مسئولین از 
خودمون انتقاد کنیم کاش یاد بگیریم پدیده زباله گردانی در شهر کار درستی 

نیست.     #انتقاد#حق#مردم#است

سخِن همشهریان؛ 
سالم خدمت نشریه سخن تازه می خواستم این متن برای شما می فرستم برسه دست مسئولین سازمان 
مدیریت پسماند. قبال از عید اومدن سطل زباله که اطراف مجتمع سالمت ومجتمع فرهنگیان بوده بردن دیگه 
خبری نشده. همسایه ها جایی ندارن برای گذاشتن زباله ها همه رو ریختن روی زمین خیلی وضعیت زشتی 

بوجود اومده . سگ های بالصاحب پاره کردن کیسه زباله هارو.
توفصل بهار مگس زیاده خیلی اذیت می کنه.

خواهش می کنم این پیام را به گوش مسئول نظافت شهر برسونین ممنون از نشریه خوب سخن تازه.
     #انتقاد#حق#مردم#است
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همزمان با نشست هم اندیشی ارتقای 
تولید دانش بنیان در شرکت های بزرگ 
و  علمی  معاون  حضور  با  که  کشور 
و  صمت  وزیر  رئیس جمهور،  فناوری 
صنعتی  بزرگ  شرکت های  مدیران 
بین المللی  نمایشگاه  محل  در  کشور 
توسعه  رویداد  شد،  برگزار  تهران 
و  رونمایی  گل گهر  فناورانه  ایده های 

آغاز به کار کرد.
در این مراسم مهندس ایمان عتیقی 
تاکید  با  گل گهر  شرکت  مدیرعامل 
تولید  نقش  و  سال  شعار  تحقق  بر 
رویداد  کشور،  اقتصاد  در  دانش بنیان 
توسعه ایده های فناورانه گل گهر را در 
این  برگزاری  از  و  راستا خواند  همین 

رویداد در سطح کشوری و با همراهی 
دانشگاه ها، مراکز پژوهشی، پارک های 
علم و فناوری، شرکت های دانش بنیان، 
مراکز تحقیق و توسعه و شرکت های 

معدنی و صنعتی خبر داد.
گفتنی است این رویداد که از یکشنبه 
دریافت  مرحله  چهار  در  شد،  آغاز 
ایده های  تخصصی  ارزیابی  ایده ها، 
به  جوایز  اهدای  و  معرفی  منتخب، 
ایده های برتر و توسعه و تجاری سازی 

ایده های منتخب برگزار خواهد شد.
عالقه مندان تا پایان شهریورماه ۱۴۰۱ 
فرصت دارند ایده های خود را از طریق 
idea@golgohar. ایمیل به نشانی

ارسال  جشنواره  دبیرخانه  به   com

نمایند و در صورت نیاز جهت کسب 
شماره  با  می توانند  بیشتر  اطالعات 
تحقیقات  مدیریت   ۰۳۴۴۱۴۲۴۱۰۲
صنعتی  و  معدنی  شرکت  فناوری  و 

به  یا  نموده  حاصل  تماس  گل گهر 
صنعتی  و  معدنی  شرکت  وبسایت 
مراجعه   geg.ir آدرس  به  گل گهر 

کنند.

درج  از  صمت،  وزیر  معاون 
و  تولیدکننده  قیمت  همزمان 
ابتدای  از  کاالها  روی  مصرف کننده 
»از  گفت:  و  داد  خبر  اردیبهشت ماه 
همۀ   ،۱۴۰۱ اردیبهشت ماه  یکم 
مخصوصا  بسته بندی،  کاال های 
کاال های خوراکی و غذایی، مشمول 
و  تولیدکننده  همزمان  قیمت  درج 

می شوند«. مصرف کننده 
طرح  »این  افزود:  تابش  عباس 
زیاده خواهان  و  دالالن  حذف  باعث 
زنجیرۀ تامین و تولید و کوتاه شدن 
نهایی  مصرف کنندۀ  تا  تامین  حلقۀ 

می شود«.
قیمت  همزمان  درج  وی،  گفتۀ  به 
مصرف کننده،  و  تولیدکننده 
که  را  اغواکننده  تخفیفات  همچنین 

کام  به  و  مصرف کننده  نام  به  قبال 
خواهد  را حذف  بود  دالالن  و  مافیا 

کرد.
به  کرمان  فردای  گزارش  به 
جوان  خبرنگاران  باشگاه  از  نقل 
حمایت  سازمان  رئیس  سراسری، 

مصرف کنندگان  و  تولیدکنندگان  از 
به اجرای طرح درج قیمت  با اشاره 
تولیدکننده و مصرف کننده همزمان 
روی کاالها از ابتدای اردیبهشت ماه 
طرح،  این  اثر  »نخستین  گفت: 
شبکۀ  کردن  شیشه ای  و  شفافیت 

فرآیند  و  قیمت  توزیع،  و  تامین 
است و حق مشتری یا مصرف کننده 
می خرد  که  کاالیی  بداند،  که  است 
مسیر  چه  و  قیمتی  مسیر  چه 

توزیعی را طی می کند«.
وی ادامه داد: »دومین اثر این طرح 
هم این است که باعث حذف دالالن 
و  تامین  زنجیرۀ  زیاده خواهان  و 
تامین  حلقۀ  شدن  کوتاه  و  تولید 
که  می شود  نهایی  مصرف کنندۀ  تا 
توزیع  هزینۀ  شود،  کوتاه تر  هرچه 
به  ارزان تر  کاال  و  می شود  کمتر 
همچنین،  می رسد؛  مصرف کننده 
به  قبال  که  را  اغواکننده  تخفیفات 
و  مافیا  کام  به  و  مصرف کننده  نام 

دالالن بود، حذف می کند«.

همزمان با نشست هم اندیشی ارتقا تولید دانش بنیان در شرکت های بزرگ؛

ازرویدادتوسعهایدههایفناورانهگلگهررونماییشد

از ابتدای اردیبهشت ماه؛
قیمت تولیدکننده و مصرف کننده همزمان روی کاالها درج می شود

نانوایی های آزاد پز سیرجان ساماندهی می شوند
جلسه کارگروه آرد و نان با هدف ارتقاء کیفیت و ساماندهی واحد های 
مشکالت  به  رسیدگی  و  آرد  توزیع  مشکالت  بررسی  پز،  آزاد  نانوایی 
بهداشتی نانوایی های سطح شهرستان با حضور اکبر عباسپور معاون برنامه 
فرمانداری  محل  در  اعضاء  سایر  و  سیرجان  فرمانداری  توسعه  و  ریزی 

برگزار شد.
ضمن  سیرجان  فرمانداری  توسعه  و  ریزی  برنامه  عباسپورمعاون  اکبر 
تاکید به ساماندهی نانوایی های آزاد پز به منظور نظارت و کنترل بیشتر، 
گفت:از آنجایی که ذائقه بخشی از شهروندان به سمت نان های محلی است 
لذا به منظور حفظ این ذائقه و احترام به آنها باید نانوایی هایی که اقدام به 

پخت نان محلی می کنند شناسایی و ساماندهی شوند.
او با بیان اینکه سرانه مصرف آرد در شهرستان نسبت به جمعیت بیشتر 
است، گفت:به هیچ عنوان نباید اجازه داده شود تا آرد یارانه ای خارج از 

شبکه توزیع و با تخلفات احتمالی به صورت جدی برخورد شود.
عباسپور به تامین گندم، آرد و صرفه جویی در توزیع به نانوایی ها به 
همت شرکت غله شهرستان تاکید کرد و گفت: نانوایانی که مرتکب تخلف 
از جمله رعایت نکردن ساعت پخت نان به ویژه در نوبت عصر برای تامین 
نان افطار روزه داران و همچنین کم فروشی، کاهش کیفیت نان یا عرضه 
تعزیرات حکومتی معرفی و مشمول   اداره  به  از شبکه شوند  آرد خارج 

جریمه خواهند شد.

امتحانات خرداد ماه دانش آموزان حضوری برگزار می شود
مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان گفت: امتحانات خرداد ماه به 
صورت حضوری با رعایت کامل شیوه نامه های بهداشتی و بر اساس آیین 

نامه های آموزشی و ارزشیابی برگزار می شود.
رضایی در مورد برگزاری امتحانات پایان سال تحصیلی اظهارداشت: با 
توجه به استمرار آموزش حضوری دانش آموزان در سال تحصیلی جاری 
و تدریس تمام محتوای کتب درسی، ارزشیابی پیشرفت تحصیلی نوبت 
دوم تمام دوره های تحصیلی به شیوه حضوری و بر اساس آیین نامه های 

آموزشی و ارزشیابی انجام می شود.
رضایی اظهار کرد: برنامه امتحانات نهایی نیز جهت اجرا به ادارات آموزش 
و پرورش شهرستان ها و مناطق استان ابالغ شده و امتحانات از یکم تا 
بیست و هشتم خرداد ماه با رعایت نکات بهداشتی به ویژه گندزدایی فضا 
و تجهیزات حوزه ها، تهویه هوای مناسب، تدارک ماسک، مواد شوینده، 
ضدعفونی کننده و... برگزار می شود و عوامل برگزاری امتحانات با نظارت 

رئیس حوزه، مسئولیت حسن برگزاری این امتحانات را برعهده دارند.
 رضایی  در خصوص حضور دانش آموزان مبتال یا مشکوک به بیماری 
مجزا  محلی  در  دانش آموزان  این  گفت:  امتحانی  حوزه های  در  کرونا 
امتحانات  برگزاری  حوزه  همان  در  منظور  همین  برای  که  )قرنطینه( 
پیش بینی و تجهیز شده است، با حضـور مراقبان، در امتحانات شرکت 

می کنند و از این بابت هم نگرانی وجود ندارد.

   خبر

 میزان بستری و مرگ ومیر کرونا در ایران کاهش یافته است
و  بستری  »میزان  گفت:  کرونا  کشوری  علمی  کمیته  دبیر 
هنوز  اما  یافته  کاهش  ایران  در  کووید۱۹  بیماران  مرگ ومیر 
شاخص RE یا میزان انتقال عفونت از یک فرد مبتال به دیگر 
افراد جامعه با وجود رعایت پروتکل ها و واکسیناسیون، به عدد 
در  نشان دهندۀ چرخش کرونا  نرسیده که  آن  از  و کمتر  یک 

کشور است«.
بهداشتی  پروتکل های  رعایت  بر  تاکید  با  جماعتی  حمیدرضا 
افزود:  واکسن،  سوم  نوبت  ویژه  به  واکسیناسیون  تکمیل  و 
»متاسفانه روند تزریق نوبت سوم واکسن در کشور همانند اکثر 
کشورهای دنیا، رو به کاهش بوده که شاید یکی از دالیل آن، 
فروکش کردن بیماری و عدم توجه کافی افراد به کرونا باشد. 
تاکید ما این است که تمامی افراد باالتر از ۱۸ سال، حتما سه 
نوبت واکسن و افراد واجد شرایط و اعالم شده از سوی کمیته 
ملی واکسن کووید۱۹ و کمیته علمی کشوری کرونا، برای تزریق 

نوبت چهارم واکسن اقدام کنند«.
جماعتی افزود: »در هنگ کنگ و چین که پیک نسبتا شدیدی 
ابتال،  میزان  نظر  از  گذشته  روز  چند  در  اما  کردند  تجربه  را 
بستری و فوت، روند کاهشی داشته و این خبر خوبی است چون 
در تمام کشورهای دنیا، پیک اومیکرون در حال فروکش است«.

وی یادآور شد: »در مطالعات مختلف در دنیا نشان داده شده 
واجد شرایط،  افراد  در  نوبت چهارم  یا  و  نوبت سوم  تزریق  که 
می تواند تاثیر بسیار زیادی در کاهش بستری در بیمارستان ها و 
مرگ ومیر داشته باشد. بر اساس گزارش های سازمان های علمی 
جمعیت  کل  از  درصد   ۷۵ حدود  جهانی،  بهداشت  سازمان  و 
ایران، واکسیناسیون خود را انجام داده اند و رتبۀ جهانی ایران، 
۱۲ است اما در کشورهای با درآمد پایین، میزان واکسیناسیون، 
حدود ۱۵ درصد جمعیت بوده است. این زنگ خطر بزرگی است 
چراکه در این کشورها با توجه به واکسیناسیون پایین و چرخش 

ویروس، احتمال ایجاد زیرسویه های جدید وجود دارد«.
و  »سیاست ها  افزود:  کرونا  کشوری  علمی  کمیته  دبیر 
واکسن کرونا  برود که حتی  به سمتی  باید  راهبردهای جهانی 
به شکل رایگان در اختیار کشورهای با درآمد پایین قرار گیرد 
چون در غیر این صورت ممکن است با شکست کنترل پاندکی 
و  ها  سازمان  خیریه،  انجمن های  شویم.  روبه رو  دنیا  در  کرونا 
مجامع علمی و بین المللی باید شرکت های بزرگ و غول پیکری 
که درآمدهای باالیی دارند را تشویق کنند تا واکسیناسیون علیه 

کرونا در این کشورها نیز انجام شود«.
 ( واریانت های  از  گزارشی  جلسه  این  »در  کرد:  اضافه  وی 
XE ترکیبی از زیرسویه های  BA۱ وBA۲(، )XD ترکیب 

اومیکرون و دلتا( و
) XF ترکیب دلتا و اومیکرون( در کشورهای اروپایی ارائه شد. 

   خبر



خبــر
 سواالت کنکور ۱۴۰۱ محتوایی و در چارچوب کتب درسی است 

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با بیان اینکه کنکور سال ۱۴۰۱ کمترین تغییرات را دارد، گفت: »سواالت کنکور 
محتوایی و در چارچوب کتب درسی است، تا جایی که بتوانیم هم پاالیش انجام می دهیم که سواالت غیرمرتبط نباشد و 
اگر این اتفاق رخ دهد با خطای غیرجزئی است«. عبدالرسول پورعباس با تاکید بر این که در کنکور امسال تغییرات شکلی 
داریم که آرامش و راحتی برای داوطلب ایجاد می کند و سرعت عمل داوطلب را باال برده و اشتباهات  کاهش می یابد، 
افزود: »یک دفترچۀ عمومی و ۲ دفترچۀ اختصاصی در اختیار داوطلبان کنکور امسال قرار می گیرد. آزمون عمومی ۱۰۰ 

سوال دارد که در ۷۵ دقیقه برگزار می شود«.

رییس پایگاه انتقال خون سیرجان گفت: شیفت شامگاهی اهدای خون در سیرجان راه 
اندازی شده است که در روزهای زوج از ساعت ۱۷ الی ۲۲ نیز پذیرای خّیرین محترم برای 
اهدای خون است.  موسوی   گفت:  این پایگاه روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸ الی 
۱۳ و روزهای پنج شنبه از ساعت ۸ الی ۱۲ پذیرای اهدا کنندگان خون می باشد. همچنین 
برای رفاه حال روزه داران عزیز تا ۸ اردیبهشت ۱۴۰۱، شیفت شامگاهی راه اندازی شده که 

در روزهای زوج از ساعت ۱۷ الی ۲۲ نیز پذیرای خّیرین محترم برای اهدای خون است.

شیفت شامگاهی 
اهدای خون در 

سیرجان 
راه اندازی شد

3
شماره 690
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را همگی  بی جا«  دِر  المثل »شهر هفت  ضرب 
شنیده ایم.  طایفه مان  پیرهای  زبان  از  ما 
زیستگاهی  هر  به  خطاب  را  آن  که  جمله ای 
اگر  یا  ندارد  وجود  قانونی  آن  در  که  می گویند 
حتا  و  نیست  آن  برای  اجرایی  ضمانت  دارد 
چه  می شود،  نقض  قانون  مجریان  خود  توسط 

برسد به شهروندان عادی!
شهر  شرایط  به  که  معیار  و  متر  همین  با 
این  که  می شوید  متوجه  کنید،  نگاه  سیرجان 
به  ما  شهر  جزء  به  جزء  در  بی جایی  در  هفت 
و  است  شده  نمایان  علنی  و  نما  نخ  صورت 
زده  بیرون  که  شده  خروسی  دم  آن  حکایت 
حضرت  قسم  نتوانی  هم  بخواهی  اگر  دیگر  تا 

عباس مسووالن را باور کنی! 
یک نمونه اش بی حساب و کتاب بودن انتخاب 
در  پرخطر  مراکز  برخی  قرارگیری  محل 
جاهایی از شهر است که هر عقل سلیمی بدون 
تجربه هم می فهمد  و  دانش  و  داشتن تخصص 
ضابطه  بدون  اما  می بود  آنجا  نباید  قاعدتاً  که 
حریم  و  استاندارد  فاصله های  رعایت  بدون  و 
هر محل، این اتفاق پیش چشم مسووالن شهر 

افتاده است و کک کسی هم نگزیده!
سیرجان  در  پیش  سال  چند  بنزینی  اعتراض 
هشدار  حاشیه ی  یک  ماجرا  آن  است.  یادتان 
وقتی  اینکه  داشت.  خود  دل  در  نیز  دهنده 
شرکت  به  خرابکار  عده ای  حمله ی  احتمال 
عمدی  آتش سوزی  بیم  و  داشت  وجود  نفت 
شرکت نفت پیش آمد، به خاطر وجود شهرکی 
مسکونی دیوار به دیوار شرکت نفت، در صورت 
با  شهر  کل  بود  ممکن  نفت،  شرکت  انفجار 

خطر آتش سوزی روبرو شود!
اما آن هشدار نه تنها پس از گذشت چند سال 
فراموش شد که پس از آن تغییری در شیوه ی 

البته مدبر! شهر ایجاد نشد.  کار مسووالِن 

و  بی مسوولیتی  سر  صدقه  از  می توان  حاال 
و  هم  با  دولتی  مختلف  اداره های  ناهماهنگی 
بسیار  هشدار  نقاط  نوع  این  از  شهرداری،  با 
را  اتهام  انگشت  و  کرد  پیدا  سیرجان  در  زیاد 
عالی ترین  عنوان  به  فرمانداری  سمت  به  برد 
مقام دولتی و فرمانداران رفته و آمده به عنوان 
چرا  که  برد  شهرستان  تامین  شورای  روسای 
شهر،  آینده ی  خاطر  به  ندیده اند  ضرورتی 
ادارات  روسای  پاسکاری  و  ناهماهنگی  جلوی 

بگیرند؟! را 
با  مکان ها  برخی  که  می آید  پیش  گاهی 
کاربری هایی مثل دامداری یا مراکز صنعتی پر 
آالینده و پر سر و صدا، سابق بر این بیرون از 
شهرسازی  و  شهر  گسترش  با  و  بوده اند  شهر 
بعد از گذشت سال ها در محاصره ی مسکونی ها 
انگشت شمار،  این مواقِع  قرار گرفته اند. که در 
شرایط  و  می شود  داده  جایی  به  جا  به  حکم 
یا حقوقی  برای مالک حقیقی  به جایی هم  جا 

می شود.  تسهیل 
سالیان شاهدیم  این  در طول  ما  اینکه  آیا  اما 
یا  تعمیرکاران  شهرک  مثل  شهرک هایی  در 
ویژه  منطقه  خود  در  یا  صنعتی  شهرک های 
ساخت  مجوز  مسکونی  کاربری های  اقتصادی؛ 
و ساز و سکونت گرفته اند، یعنی کار شهرسازی 

ما از ریشه خراب بوده است.
تاسیس مان  تازه  نیروگاه  و  برق  شهرک   
شرب  و  زیرزمینی  آب  منابع  و  آب  زون  روی 
به  را  تقصیرش  اداره ای  هیچ  و  است  شهری 
چی؟  شهر  شرب  آب  منابع  نمی گیرد!  گردن 
پر  نیروگاه  و  برق  شهرک  وقتی  منابع  این 

ایجاد می شد نبود؟ آالینده 
پیدا  راه  زیرزمینی مان  آبی  منابع  به  آلودگی 
کدام  و  اشخاص  کدام  با  مسوولیتش  کند، 
دولتی  توی  در  تو  و  موازی  نهادهای  و  ادارات 
است؟ وزارت نیرو و اداره آب منطقه   ای یا اداره 
محیط زیست یا فالن نماینده و بهمان وزیر یا 

یا معزول؟ آن استاندار مستعفی 
به  چسبیده  سی ان جی مان  جایگاه های   
خانه های  دیوار  به  دیوار  یا  محیاشهر  بازار 
و  هستند  ابن سینا  خیابان  انتهای  در  مسکونی 
هر  رییس  و  نیست  مقصر  انگار  هم  کسی 

اداره ای خطا را متوجه دیگری میداند! 
بعد  و  بوده  سوخت  جایگاه  اول  گیریم  حاال 

چه  میان  این  شده؟  سبز  دلش  بیخ  مسکونی 
فرقی می کند اول مرغ بوده یا تخم مرغ؟ مهم 
گوش  بیخ  سیرجان  در  که  است  خطرهایی 

مردم ماست.
آپارتمانی  واحدهای  این  ساخت  مجوز  چرا 
داده شده است بدون آنکه یک فاصله ی حداقل 
با  مسکونی ها  و  تجاری  اماکن  میان  متری   ۵۰

این جایگاه های پرخطر پمپ گاز رعایت شود؟! 
و  است  بحث  یک  صدای شان  سرو  و  آلودگی 
اهالی  برای  بودن شان  تهدید  و  انفجار  خطر 

اطراف بحث جدی دیگر.
چه فرقی می کند که تقصیر نهایی گردن اداره 
و  مسکن  یا  شهرداری  یا  باشد   زیست  محیط 
است  حقی  مهم  نفت؟  شرکت  یا  شهرسازی 
و  خطر  و  شده  ضایع  سیرجان  مردم  از  که 
احساس  و  دارد  وجود  همیشه  که  مزاحمتی 

می شود.
شهر  عنوان  به  سیرجان  از  نوشته  این  ابتدای 
هم  باز  بخواهم  کردم.  یاد  ها  حریم  به  تجاوز 
ایجاد پمپ  مثال و نمونه بزنم زیاد است. مثل 
بنزین بیخ دل و چسبیده به کمربندی تا جایی 
می روی  آنجا  به  سوختگیری  برای  وقتی  که 
جاده  از  تریلر  یک  مبادا  می دارد  برت  ترس 
منحرف شود و بیاید به سمت جایگاه سوخت! 
 مثال دیگر رعایت نشدن حریم قلعه سنگ 
اطراف است.  باغ ها و زمین های صنعتی  توسط 

اهمیت  با  قلعه ی  این  تاریخی  حریم  سال ها 
مورد  سهوی  یا  تعمدی  صورت  به  باستانی 
دلش  مسوولی  هیچ  و  گرفته  قرار  تعرض 

نسوخته و داد مخالفت سر نداده است!
دوقلوی  یخدان های  حریم  به  که  اخیرا   
نظر  از  تعرض شده.  از چندجانب  سیرجان هم 
به  تجاوز  تا  بگیرید  آسمان  حریم  و  بصری 

بنا. استحکامی  حریم 
زنده ای  موجود  حیاتی  و  تنفسی  فضای   
مثل سرو کهن و چندصدساله ی امامزاده احمد 
تحت  بتن  و  میلگرد  با  اوقاف  اداره  که  هم  را 

فشار قرار داده است.
این  از  نمونه ای  اگر  شما مخاطبان گرامی هم 
کنید  ذکر  دارید  ذهن  در  حریم ها  به  تجاوز 
رعایت  تاکنون  که  شود  ثابت  بیشتر  هرچه  تا 
فاصله ها و حریم ها در سیرجان برای مسووالن 
شهر ما یک شوخی به حساب می آمده است تا 

باد چنین مبادا.

     حسام الدین اسالملو

  عکس ها: سید محسن فروزنده

جانمایی های اشتباهی که ُحسن همجواری را ناممکن می کند؛  

سیـرجان،شهرتعرضبهحریمها

  چـه فرقـی می کنـد کـه تقصیـر نهایـی گـردن اداره محیط زیسـت باشـد  
یـا شـهرداری یـا مسـکن و شهرسـازی یا شـرکت نفـت؟ مهم حقی اسـت که 
از مـردم سـیرجان ضایـع شـده و خطـر و مزاحمتی که همیشـه وجـود دارد و 
احسـاس می شـود.ابتدای ایـن نوشـته از سـیرجان بـه عنوان شـهر تجـاوز به 
حریـم هـا یـاد کـردم. بخواهـم باز هـم مثـال و نمونـه بزنم زیـاد اسـت. مثل 
ایجـاد پمـپ بنزیـن بیخ دل و چسـبیده بـه کمربندی تـا جایی که وقتـی برای 
سـوختگیری بـه آنجـا مـی روی ترس بـرت مـی دارد مبادا یـک تریلـر از جاده 

منحـرف شـود و بیایـد به سـمت جایگاه سـوخت! 

تولیدی و بازار مبل امام علی )ع(

سرویسچوبکاملویژهجهیزیهعروسشامل؛

بوفهبزرگپاتختیمیزجلومبلیمیزناهارخوریرختکن،جاکفشی

تشکطبیفنریمبـــل کمدلباسی سرویسخواب میزآرایش

اول قیمت ها را مقایسـه کنید

این فرصت بی نظیر را از دست ندهید
خرید کنید، تخفیف بگیرید و اشانتیون ببرید

همگییکجا:29/800/000تومان

 انتهای بلـوار اصلی حجـت آبــاد  
0 9 1 2 4 1 5 8 0 0 1

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

09135320842-09132794372

جناب آاقی مهندس رمتضی آرذنگ

               انتصاب شایستــــه و بجای جنابعالـــی به عنوان
مدیرحوزهمدیرعاملوروابطعمومی

شرکتتوسعه،عمرانومدیریتمنطقهگلگهــر
که نشان از لیاقت و کاردانی شما دارد را صمیمانه تبریک 

عرض نموده، موفقیت روزافزونتان را آرزومندیم.

نشرهی سخن اتزه

آقای محمد مهدی محسنی با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 113 سیرجان مدعی است 
که سند مالکیت ششدانگ پالک 1 فرعی از 2334  اصلی  واقع در بخش 35 کرمان به نام آقای محمد مهدی 
محسنی ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده  است 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.  41  م الف    تاریخ انتشار: روز چهارشنبه 1401/01/31
محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت
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کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه 
www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است  سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس 

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

تاریخانتشارمزایدهدرسامانه:تاریخ 1401/01/31 می باشد.
مهلتزمانیدریافتاسنادمزایدهازسایت:تا ساعت 18:00 روز پنج شنبــــــه تاریخ 1401/02/15

مهلتزمانیارائهپیشنهاد: از تاریخ دریافت اسناد مزایده تا ساعت 19:00 روز دوشنبه  تاریخ 1401/02/26
زمانبازگشاییپاکتها: ساعت 17:30 روزسه شنبه  تاریخ 1401/02/27 

اطالعات تماس دستگاه مزایده گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مزایده و ارائه پاکت ها
 آدرس: سیرجان- بلوار قائم، جنب پمپ سی ان جی،  سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر تلفن 42335800 - 034

عالقه مندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن( با شماره های ذیل 
تماس حاصل نمایند. مرکز پشتیبانی و راهبردی سامانه: 02141943 

دفتر ثبت نام: 85193768-88969737اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها در سایت سامانه 
دمرییت ارتباطات شهرداری  سیرجانWWW.SETADIRAN.IR بخش ثبت نام پروفایل مزایده گر موجود است.

تجدید مزایده 10 دستگاه اتوبوس خط واحدسازمان
 مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سیرجان

دستگاه مختصر:10 )شرح خدمات  عمومی  تجدیدمزایده  دارد  نظر  در  سیرجان  شهرداری 

اتوبوسخطواحدسازمانمدیریتحملونقلبارومسافرشهرداریسیرجانشهر(به شماره 

1000091287000001را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.



خبــر
 تخصیص ۳۲۰ میلیارد تومان اعتبار برای مقابله با گردوغبار 

دبیر ستاد ملی مدیریت پدیده گردوغبار گفت: »برای مقابله با گردوغبار، نزدیک به ۳۲۰ میلیارد تومان اعتبار در بودجۀ ۱۴۰۱ 
اختصاص داده شده که پس از فرایند تخصیص، توزیع می شود«. علی محمد طهماسبی بیرگانی توضیح داد: »معموالً عمدۀ اعتبارات 
گردوغبار به سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور برای اجرای طرح ها در این زمینه و سپس به وزارت نیرو برای انتقال آب به 
کانون های گردوغبار جنوب شرق اهواز تخصیص پیدا می کند«. وی گفت: »سیاستگذاری ها و هماهنگی میان دستگاه های مربوطه 
برای مقابله با گردوغبار در این ستاد که دبیرخانۀ آن در سازمان حفاظت محیط زیست است، انجام می گیرد و بیشترین وظیفۀ 

مقابله با این پدیده بر عهدۀ وزارت جهاد کشاورزی به ویژه سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور است«.  

مدیرعامل جدید آب وفاضالب استان کرمان گفت: در حوزۀ اقتصادی شرکت ها شرایط خوبی 
ندارند، به اقداماتی که در حوزۀ احداث شبکۀ فاضالب در شهرهای استان پیگیری شده اشاره کرد 
و توضیح داد: »در مقولۀ بازچرخانی آب و اجرای شبکه های فاضالب، استان کرمان پایین ترین 
میزان بهره مندی از فاضالب را در سطح کشور داشته است. پروژۀ فاضالب شهر کرمان از دهۀ 
هفتاد شروع شد ما اما توانستیم سه قرارداد برای اولین بار در سطح کشور امضا کنیم که اولی برای 

فاضالب سیرجان بود و تصفیه خانۀ سیرجان تقریبا آمادۀ بهره برداری است«.

 استان کرمان در 
حوزۀ آب شرب

 دچار چالش هایی 
اساسی است 
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فردای کرمان- محسن جالل پور*: 
در هواپیما، مردی کنارم نشسته بود که 
بی تفاوت نسبت به اطرافش، جدول حل 
می کرد. نه او من را می شناخت و نه من 
پرسید:  که  بودم  خود  در  غرق  را.   او 
صادراتی  غیرنفتی  کاالی  »مهم ترین 
ایران که چهار حرف دارد چیست؟« از 

روی عادت گفتم: »پسته«.
گفت:  که  بود  صحیح  پاسخ  ظاهرا 

»آفرین درست گفتی«.
با سوال بی مقدمه ی آن مرد به فکر فرو 
رفتم؛ آیا پسته همچنان مهم ترین کاالی 

غیرنفتی صادراتی ایران است؟
از پنج دهه  ایران بیش  صنعت پسته 
قدمت دارد و از اواخر دهه ی پنجاه تا 
بخش  صادرات  پیشتاز  همیشه  امروز 
کشاورزی بوده اما این واقعیت را نباید از 
نظر دور داشت که این صنعت، به دالیل 
مختلف روزبه روز در حال از دست دادن 

جایگاه خود است.
نیست که ساختار خرده مالکی  شکی 
و مناسبات سنتی در کاشت، برداشت 
و تجارت پسته مسبب اصلی وضعیت 
فعلی است اما بهره وری پایین، استفاده 

نابهینه از انرژی، سرمایه، آب، خاک و 
نیروی انسانی در حال نابود کردن این 

صنعت است.
تا همین چند سال پیش پسته ایران 
در تولید و صادرات حرف اول را در دنیا 
می زد اما در سال های اخیر این جایگاه را 
به صنعت پسته آمریکا داده است. سال 
گذشته در آمریکا حدود ۴۵۰ هزار تن 
پسته استحصال شده اما باغداران ایرانی 
در بهترین شرایط حدود ۱۴۰ تا ۱۵۰ 
این  کرده اند.  برداشت  پسته  تن  هزار 
وضعیت نتیجه ی همان عواملی است که 
اشاره کردم و متأسفانه نشانه ای مبنی بر 

بهبود مشاهده نمی شود.
و  اقلیم  تغییر  عوامل،  این  کنار  در 
تحوالت دور از انتظار آب و هوا نیز مزید 
با  ایران  پسته  تا صنعت  بر علت شده 
سرعت زیاد به سمت زوال حرکت کند. 
همین چند شب پیش، درختان پسته 
با تازیانه دردناک سرمای شدید مواجه 
شدند و در بسیاری از نقاط کشور باغات 

پسته از بین رفت.
باعث  اقلیم  تغییر  است؛  ساده  مسأله 
شده در زمستان که درختان به خواب 

باشد  نداشته  وجود  سرمایی  رفته اند، 
بر  خواب  از  درختان  که  بهار  در  اما 
می خیزند، سرمای شدید باعث یخ زدن 
درختان می شود و محصوالت را از بین 
می برد. در گذشته، این پدیده هر چند 
سال یک بار اتفاق می افتاد اما در پنج 
سال گذشته تقریبا هر سال با آن مواجه 

بوده ایم.
احتماال خیلی از افراد ویدئوی روشن 

سرما دیده ی  درختان  زیر  آتش  کردن 
پسته را مشاهده  کرده اند اما فقط سرما 
نیست که باعث ناباروری و آسیب زدن 
به درختان پسته می شود؛ گرمای خارج 
از عرف در روزهای اول  بهار نیز به همان 
اندازه برای درختان پسته زیان بار است.

که  شبی  از  پس  هفته  یک  از  کمتر 
به ۶  کرمان  در شهربابک  سرما  دمای 
درجه زیر صفر رسید، درجه ی گرما از 

به طور قطع  این  و  ۳۵ درجه گذشته 
به درختان پسته آسیب جدی می زند.

خیلی از دوستان از من سوال می کنند 
که آیا آتش روشن کردن زیر درختان 
زدن  یخ  از  مانع  می تواند  سرمازده 

درختان شود؟
راستش هنوز پاسخی مستند و علمی 
برای این پرسش پیدا نشده اما افرادی 
معتقدند  تجربه  اساس  بر  که  هستند 

این روش اثر مثبت دارد و بعضا باعث 
نجات باغ های پسته از سرمای سوزناک 

سال های گذشته شده است.
به هرحال هرکس که باغ پسته دارد، 
همواره از این که سرما و گرما به باغش 
اگر  بنابراین  دارد؛  هراس  بزنند  آسیب 
کردن  روشن  آتش  که  بدهد  احتمال 
زیر درختان درصد موفقیت اندکی هم 
داشته باشد، قطعا تالش خود را خواهد 
کرد. بعد از این فکرها، خواستم به مردی 
که کنارم نشسته بود بگویم جدولی که 
دیگر  پسته  و  دارد  ایراد  می کند  حل 
صادراتی  غیرنفتی  کاالی  مهم ترین 
ایران نیست اما دیدم خوابش برده؛ مثل 
همه ی افرادی که در این صنعت حضور 
دارند اما هنوز زوال این صنعت را باور 

نکرده اند. 
مثل سیاستمدارانی که با سیاست های 
امضا  را  صنعت  این  اعدام  حکم  غلط، 
تشکل ها،  مثل  دولت ها،  مثل  کردند. 

مثل همه ی ما که خواب مان می آید.
* فعال اقتصادی- رییس اتاق بازرگانی 
کرمان و نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی ایران

سرمازدگی اشک 
پسته داران را درآورد

شورای  دومین  و  هفتاد  فارس:   
گفت و گوی دولت و بخش خصوصی 
پسته  سرمازدگی  موضوع  با  استان 
اساس  بر  که  شد  برگزار  حالی  در 
مسووالن  و  کارشناسان  نظر  اعالم 
خسارت سرمازدگی به پسته کرمان 
می تواند  که  است  سنگین  چنان 

حتی  و  اقتصادی  اجتماعی،  تبعات 
امنیتی برای استان به دنبال داشته 

باشد.
صنایع،  بازرگانی،  اتاق  رییس 
کرمان  استان  کشاورزی  و  معادن 
پسته  خسارت  بررسی  به  اشاره  با 
در  سرمازدگی  اثر  بر  کرمان  استان 
هزار   ۱۳ کرد:  تصریح  جاری  سال 
به  وارده  خسارت  تومان  میلیارد 
پسته طی سال جاری داشته ایم، اما 

این رقم با یک معادله یک مجهولی 
یک  که  حالی  در  آمده  به دست 
زنجیره طوالنی از خسارت وارد شده 
و تبعات اجتماعی، فرهنگی، روحی، 
روانی و حتی امنیتی در پی خواهد 

داشت.
خسارت  کرد:  عنوان  طبیب زاده 
سرما به پسته کرمان بسیار سنگین 
می خورد،  به هم  معادالت  و  است 
زیرا افراد بسیاری در این بخش کار 

می کنند.
وزارت  اقدامات  شد:  متذکر  وی 
کشاورزی کافی نیست  و هنوز هیچ 
پسته  خسارت  برای  دستورالعملی 
نرسیده است و این روند باید تسریع 

شود.
را  هواشناسی  سازمان  همچنین  او 
مورد انتقاد قرار داد و پیش بینی های 
یکی  را  سازمان  این  نادرست 
به  شده  وارد  خسارت  دالیل  از 

کشاورزان اعالم کرد.
وی با اشاره به اینکه ما با مشکالت 
مواجه  کشاورزی  بخش  در  زیادی 
برای  مسائل  این  و  هستیم 
و  می شود  تکرار  هم  سرمازدگی 
را  می کردیم  پیش بینی  که  ضرری 
هم داشتیم، افزود: در جمع دوستان 
کارشناسی  و  شویم  هم قسم  گفتیم 
و ارایه پیشنهادات برای سرمازدگی 
پسته را انجام دهیم و تا آخر پیگیری 

کنیم زیرا قابل پیگیری است.
را  این  شد:  یادآور  طبیب زاده 
زمان  در  کشاورز  یک  که  می بینیم 
استفاده  ساده  روش های  از  سرما 
اما  است،  ندیده  خسارتی  و  کرده 
کشاورزی که چند متر با وی فاصله 
و  است  دیده  خسارت  است  داشته 
هزینه های  ما  می دهد  نشان  این 
و  نمی دهیم  انجام  را  کوچکی 

میلیاردها تومان خسارت می بینیم.

پس از گذشت پنج دهه از قدمت صنعت پسته ایران: 

آخرالزمانِپسته
تنش آبی اولین معضل و مسالۀ استان است

استاندار  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون  فردای کرمان: 
کرمان در مراسم معرفی مدیرعامل جدید آبفای استان با اشاره 
داد:  توضیح  استان  ارشد  مدیران  راهبردی  شورای  تشکیل  به 
اتفاق در این شورا آن بود که نظام مسائل استان احصا  »اولین 
شد و به ۴۷۰ مسئله و سپس، به هشت کالن مسئله رسیدیم 

که اولین معضل آن تنش آبی بود«.
مادرمسئلۀ  و  مسئله  اولویت  اینکه  بر  تاکید  با  رحمان جاللی 
استان ما تنش آبی است، اظهار کرد: »در کرمان مشکل مدیریت 

آب و فرهنگ مصرف آب داریم«.
وی با اشاره به اینکه کارایی و اثربخشی دو ویژگی مهم مدیریتی 
است، افزود: »برای تشخیص اینکه مدیر کارا بوده، نحوۀ استفاده 
از منابع بررسی می شود و اثربخشی، میزانی است که به اهداف 
دست یافته است و مجموع کارایی و اثربخشی شاخص بهره وری 

را تعیین می کند«.
وی با بیان اینکه سپهبد شهید سلیمانی هر دو این ویژگی ها 
طاهری  مهندس  عملکرد  ارزیابی  »برای  داد:  ادامه  داشتند،  را 
مدیرعامل سابق آبفا باید ببینیم چه منابعی و در چه شرایطی 

در اختیار ایشان بوده که توانسته وضعیت را مدیریت کند«.
جاللی در ادامه گفت: »مهندس عبدیان چهار حوزه را باید در 

دستور کار قرار دهد که حوزۀ طرح و برنامه اولین است«.
وی ادامه داد: »مقام معظم رهبری ۲۱ سال قبل سیاست های 
کلی در حوزۀ آب را ابالغ کردند که باید در دستور کار مهندس 
برنامه های  ابالغی رهبری،  بر مبنای سند  و  قرار گیرد  عبدیان 
کوتاه مدت و میان مدت و بلندمدت با برش استانی تدوین شود«.

کرد:  اظهار  است،  زیرساختی  بعدی  حوزۀ  اینکه  بیان  با  وی 
منابع  از  زیادی  بخش  و  باالست  استان  در  شبکه  »فرسودگی 
آبی ما در شبکه هدر می رود و این هم نیاز به منابع و طرح و 

برنامه دارد«.
نیروی  است.  انسانی  نیروی  بعدی  »حوزۀ  داد:  ادامه  جاللی 
کشور  سراسر  در  آبفا،  در  جوان  و  متعهد  و  متخصص  انسانی 
زبانزد است و باید برای توانمندسازی و تثبیت آن کار و نیروهای 

متخصص اضافه شود«.
وی تاکید کرد: »اصل شایسته ساالری باید در دستور کار قرار 

گیرد«.
است.  ارتباطات  حوزه  »آخرین  گفت:  کرمان  استاندار  معاون 
گفتمان دولت سیزدهم مردمی بودن است. مهندس عبدیان باید 

مکانیزم ارتباطی با مردم را به درستی تعریف کند«.
ارتباط  طاهری  مهندس  مثبت  امتیازات  »از  کرد:  اضافه  وی 

مطلوب با ارکان حاکمیت بود که باید ادامه داشته باشد«. 

   خبر

آگهیخرید2دستگاه 
Compressor AirEnd Brand Tamrotor  Part Number 3737567  Type 321G     

موردنیازکارخانهذوبوریختهگری
شمارهیکمجتمــــعجهـــانفوالدسیرجـــان

sp-0101-05:مناقصهشماره

 Compressor AirEnd Brand Tamrotor  Part Number 3737567  Type 321G   
شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در نظر دارد نسب به خرید 2 دستگاه ؛

واحد تدارکات و رخید رشکت مجتمع جهان فوالد سیرجان

شرکتهایمتقاضیمیتوانندشرایط،اسنادمناقصهومشخصاتاقالم

موضوعراازطریقمراجعهبهآدرساینترنتیwww.sjsco.irدریافتنمایند.

 اسناد و مدارک الزم : 
1-درخواست رسمی. ) ذکر آدرس ایمیل، شماره تماس تلفن ثابت و همراه الزامی است. (

2-اساسنامه و مدارک ثبتی. ) شماره ثبت، کد اقتصادی و شناسه ملی، گواهی ثبت، گواهی آخرین تغییرات و ... (
3-گواهی نمایندگی از طرف تامین کنندگان معتبر. ) در صورت موجود بودن (

4-رزومه، سوابق فروش و نمونه قراردادها و توافقنامه های انجام شده با موضوع تامین اقالم موضوع.
5-مدارک و مستندات توان مالی با اسناد و مدارک مثبته.

شرایط :
1-تضمین شرکت در مناقصه؛ ضمانت نامه بانکی معتبر و بدون قید و شرط و به نفع کارفرما و دارای اعتبار 
ریال  میلیون  دویست  و  میلیارد  یک  مبلغ  به  سیرجان  فوالد  جهان  مجتمع  شرکت  نام  به  ماهه  سه  حداقل 

)1,200,000,000ریال(می باشد. 
2-ارائه اسناد و مستندات مذکور هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نمی کند.

3-شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.
4-جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره  09901458288 تماس حاصل نمایید. ) پاسخگویی در ساعات اداری (

5-هزینه چاپ آگهی، بر عهده برنده مناقصه می باشد.

از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای اقدام نماید؛ لذا از تامین کنندگان معتبر که دارای توانایی 

مناسب و سوابق و تجارب مورد قبول می باشند، دعوت بعمل می آید حداکثرتاتاریخ7اردیبهشت

ماه1401ساعت14:00پاکات خود را به شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان تحویل نمایند.

صندوق پستی شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان 445-78185 می باشد.

آگهیخرید
ExpansionJoint

کارخانهاحیامستقیممجتمعجهانفوالدسیرجان
شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در نظر دارد؛

 نسبت به خریدExpansion Joint های  کارخانه احیا مستقیم   اقدام نماید؛

 لذا از تأمین کنندگان معتبر که دارای توانایی مناسب و سوابق و تجارب مورد 

تاریخچاپآگهی از حداکثریکهفته آید،  به عمل می  باشند، دعوت  قبول می 

نسبت به اعالم آمادگی خود اقدام نمایند. بدیهی است بعد از تاریخ فوق به هیچ 

درخواستی ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

واحد تدارکات و رخید رشکت مجتمع جهان فوالد سیرجان

لیستمشخصاتExpansionJointدرسایتاینترنتیمجتمعجهانفوالد

سیرجانبهآدرسsjsco.irقسمتمناقصاتقراردادهشدهاست.

 مدارک الزم : 
توان  ـ  مالی  توان  ـ  اجرایی  سوابق  خصوص  در  شرکت  رزومه  آمادگی،  اعالم  نامه  ارسال 

تجهیزاتی ـ توان فنی و قراردادهای در خصوص موضوع مناقصه تا قبل از پایان تاریخ اعالم 

شده فوق به آدرس ایمیل:

a.shahin@sjscosteel.com
تکمیل فرم خود اظهاری تامین کنندگان و ارسال به همراه مستندات مربوطه طبق چک لیست 

مربوطه )دانلود از طریق سایت sjsco.ir  در بخش خرید و فروش(

* ارائه مدارک و سوابق هیچگونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد 



خبــر
 قیمت ها در کف بازار سر به فلک کشیده است! 

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان در ستاد تنظیم بازار با اشاره به دستورالعمل ها و قوانین برخورد با 
متخلفان بازار گفت: »متاسفانه قیمت ها در کف بازار سر به فلک کشیده و نیاز است اعتبارات این حوزه به ویژه در بخش 
نظارتی افزایش یابد و به زیرساخت بازار از این محل کمک شود«. مهدی حسینی نژاد همچنین اظهار کرد: »قبال جرایم 
صنفی تا ۲۶۰ هزار تومان افزایش یافت اما اکنون تعیین جریمه های ۱۰ میلیون تومانی به طور قطع بازدارنده خواهد 
بود«. وی افزود: »بازار چند رکن اساسی از جمله سیاست گذاری، قیمت گذاری، تنظیم و نظارت دارد اما اکنون چند متولی 

در بازار داریم و هرکدام از بخش خود به موضوع نگاه می کنند و هیچ اتفاقی نیز نمی افتد«.

مس  مجتمع  روابط عمومی های  همکاری  با  رابطه«  روشن  »چراغ  نگارش  جشنوارۀ  دومین   
سرچشمه رفسنجان و استانداری کرمان، ویژۀ مدیران و کارکنان روابط عمومی های استان کرمان 
برگزار می شود. این جشنواره، ویژۀ کارکنان همۀ روابط عمومی های استان کرمان در همۀ سازمان ها، 
نهادها، دستگاه های اجرایی، دانشگاه ها، شرکت ها و... است و هر نویسنده می تواند حداکثر ۳ نوشته 
برای شرکت در جشنواره ارسال کند. عالقه مندان تا ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱، هم زمان با »روز ارتباطات 

و روابط عمومی« فرصت دارند تا آثار خود را برای جشنواره ارسال کنند.  

 دومین جشنوارۀ 
»چراغ روشن رابطه« 

در کرمان برگزار 
می شود
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با موضوع جنگ جهانی خروس ها در سیرجان  ویدیوهایی 
را می توانید در اینترنت جست و جو کنید و در  سایت هایی 
مثل آپارت ببینید تا متوجه بشوید جنگ خروس زیر پوست 
روستاهای  و  شهر  محله های  برخی  جوان های  جامعه ی 

سیرجان یک مسابقه ی جدی است.
توسط  که  دارد  گروه هایی  مجازی  فضای  در  سیرجان 
آن ها  در  و  اندازی شده  راه  عاشق جنگ خروس  صاحبانی 
می شود  مشخص  بندی  شرط  مبلغ  میزان  و  ساعت  مکان، 
خشونت  سطح  با  اجرا  یک  چگونگی  برای  گروه  اعضای  و 
به  از بستن خار سمی  اراِیه می دهند.  باال راهکار  و هیجان 
به شرط  هنگفت  مبالغی  تعیین  تا  گرفته  پای خروس شان 

برنده شدن.
مردان مشتاق دور تا دور یک قالی رنگ و رو رفته سرچنگو 
مورد  الری  خروس  برای  منتظر  نگاه هایی  با  و  می نشینند 
عالقه شان کری می خوانند. دو خروس بخت برگشته با نوک 
و گردن همدیگر هستند  بر  سر  زدن  در حال چنگ  پا  و 
با گفتن ماشاهلل کف می زنند و هورا  و تماشاچیان سنگدل 
می کشند. بازی آنقدر فرسایشی و ناراحت کننده است که دو 
خروس آموزش دیده هم توان شان می برد و سعی می کنند 

صحنه را ترک کنند تا شاید اشرف مخلوقات دست از سرشان 
بر دارد اما صاحبان دو خروس که برای پیروزی البد ریش 
گرو گذاشته اند، خروس ها را به محل مسابقه برمی گردانند و 

دوباره به جان هم می اندازندشان.
بازی یی قدیمی که اعتبار و قدمتش نه تنها در ایران بلکه 
موجودی  سر  بر  قمار  است.  شهره  هم  دیگر  کشورهای  در 
زنده و جان بر کف که صاحبش بر سر مرگ و زندگی اش 
متوسل  کاری  هر  به  نبرد  در  پیروزی  برای  و  بسته  شرط 
نژاد  دو  از  خروس  دو  ناجوانمردانه   نبرد  این  در  می شود. 
فراوان  تمرین های  با  عیار  تمام  نمایش  یک  برای  مختلف 
آموزش می بینند و قوی می شوند. زیر نظر صاحبی که بر سر 

کشتن یک جاندار دیگر شرط بندی می کند. 
روانکاوی لذت بردن از به جان انداختن دو جاندار 

و  بهنجار  صورت  به  معموال  رفتارها  روانشناسی  نظر  از 
به  هم  نابهنجار  رفتارهای  می شوند.  بندی  دسته  نابهنجار 
اینکه  به  توجه  اما  می رسانند.  آسیب  جامعه  به  هم  و  فرد 
از  یکی  دارد.  بسیاری  اهمیت  کجاست  رفتارها  این  ریشه 
این رفتارها خشونت و ابراز آن است که خودش را در قالب 
سادیسمی به نام جنگ دادن حیوانات با هم، کشتن آنها به 
شیوه ای وحشیانه مثل سوزاندن گربه یا روباه توسط یک فرد 

و لذت بردن از دید این صحنه هاست. 

مطالعات  نیازمند  اتفاقات  قبیل  این  رفتاری  علل  بررسی 
گسترده، عمیق و موردی است. دسته ای از افراد فعالیتی را 
هر چند خشونت بار صرفاً جهت سرگرمی انجام می دهند و 
شرایط محیط نیز به گونه ای ست که رفتارهای آنها را تشویق 
می کند که منجر به تداوم خواهد شد. دسته ای دیگر از افراد 
دلیل  به  و  هستند  دیگر  نوع  از  خشونت هایی  مشاهده گر 
را  رفتار  این  ندارند  را  اینکه قدرت تجزیه و تحلیل مسایل 
با حیوانات انجام می دهند و گروهی دیگر خود در کودکی 
مورد تنبیه قرار گرفته بوده اند و حاال در بزرگسالی از این راه 

عقده گشایی می کنند. 
آن ها  بر  بی عاطفگی  و  بی مهری  این  زمان  گذشت  از  بعد 
نگران شان نمی کند،  تنها  نه  اذیت  و  آزار  و  مغلوب می شود 

بلکه برای شان لذت بخش نیز هست!
این صحنه ها  نظاره گر  که  افرادی  که  مشاهده شده  بسیار 
دارد،  قرار  صحنه  در  خود  که  کسی  از  بیشتر  هستند 
سری  این  به  عالقمندی  اصلی  علت  شاید  می بیند.  آسیب 
سرگرمی ها خودخواهی انسان باشد. خودخواهی ئی که حد و 

مرز نمی شناسد و دامنه وسیعی دارد.
و  سر  خشونت بار  صحنه های  دیدن  برای  که  جامعه ای   
از  رهایی  دست می شکنند در یک کلمه خالصه می شود: 
خشونت های درونی. خشونت هایی که در سرتا سر دوران 

اجتماعی شدن و محرومیت های فردی و اجتماعی فارغ از 
تمایل  نوعی  بروز  به  منجر  که  می دهد  رخ  محرومیت  نوع 
برای بروز خشونت در جامعه است، بی آنکه فرد برایش مهم 
باشد که عواقبش چه خواهد بود و این فرصتی مناسب برای 
برای  اسارت که  نوعی  بود.  رهاسازی هیوالی درون خواهد 

محرک های بی رحم و خشن خودمان ایجاد کرده ایم. 
این محرک های خشن که اغلب به شکل تماشای صحنه های 
خشونت آمیز، رفتارهای خشونت بار و ... دیده می شود، کامال 

از بحث جرایم و مسایل کیفری در جامعه متفاوت است.
بلکه  روزه  یک  و  شبه  یک  نه  خشونت  اجتماعی  بیماری 
ایجاد  اجتماعی  نبایدهای  و  باید  ایجاد هنجارها،  فرایند  در 
تکثیر  اجتماعی  پیوسته  کنش های  تجمیع  در  و  می گردند 
می گردد. این محرومیت و خلل در باورداشت های اجتماعی 
است که ارتباط معناداری با بحران هویت و دیده نشدن در 

روند زندگی جمعی دارد. 
بخش زیادی از این خشم پنهان و نهادینه شده اجتماعی 
دارد.  بستگی  هم  جامعه  اجتماعی  و  اقتصادی  شرایط  به 
اما بیش از آنکه جنبه اقتصادی داشته باشد ریشه تاریخی 
انباشت  متمادی  خشم های  و  هیجان ها  دارد.  اجتماعی 

شده ای که هرگز فرصت برون ریزی نیافته اند.
جامعه شناسان از افزایش جرایم خشونت باری می گویند که 
بلکه سابقه  تنها سابقه کیفری  نه  بوده که  افرادی  از سوی 
کجروی اجتماعی هم نداشته  اند. یعنی موضوع از آنچه ما 

تصور میکنیم پیچیده تر است.
مهمی  فاکتورهای  اقتصادی  و  اجتماعی  نیاوری  تاب  این   
هستند که وقتی در فضا و جغرافیا معنادار می شوند، در بعد 
یک محله شهر یا شهرستان، موجب شیوع چنین رفتارهایی 

هستند. 

عضو فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسالمی گفت: 
فقط ۲۰ سال تا رسیدن به مرز فقر آبی فاصله داریم طبق 
گزارش مرکز پژوهش های مجلس سرانه آبی کشور تا دو دهه 

دیگر کفاف ۱۰۶ میلیون نفر جمعیت را نمی دهد.
با  وگو  گفت  در  سعیدی  الدین  معین  زنهار،  گزارش  به 
خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در مورد بی آبی فالت ایران 
گفت: فقط ۲۰ سال تا رسیدن به مرز فقر آبی فاصله داریم و 
طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس سرانه آبی کشور تا 
دو دهه دیگر کفاف  ۱۰۶ میلیون نفر جمعیت را نمی دهد، 
این یعنی هشدار جدی برای بحران خشکسالی که حتا برای 

مصارف آب  شرب هم باید شاهد جیره بندی باشیم.
وی ادامه داد: اگر شرایط به همین وضعیت پیش برود آینده 
سیستان  همچون  جنوبی  شهرهای  در  تنها  نه  کشور  آبی 

بود،  بحران خواهد  به  رو  کرمان  و  بلوچستان، خوزستان  و 
بلکه در اکثر شهرهای کشور چاه ها و مخازن زیرزمینی تهی 

خواهند شد.
باید  را  کشور  جغرافیایی  حقیقت  کرد:  تاکید  سعیدی 
و  دارد  قرار  جهانی  ناحیه خشک  در  ایران  فالت  بپذیریم، 
متوسط بارش آن ساالنه حدود۲۵۰ میلیمتر است به طوری 
در  فراخشک،۴۰درصد  مناطق  در  ایران  خاک  درصد   ۲۵
مناطق خشک و ۲۵ درصد در مناطق نیمه خشک  قرار داد 
که اگر این میزان بارندگی را به مسافت ۱ میلیون و ۶۴۷ 
هزار میلیارد متر مکعب تقسیم کنیم ؛ تقریبا حدود ۴۰۰ 
میلیارد متر مکعب بارندگی ساالنه است که بخشی از این آبها 

به دریاها جاری می شوند و از دسترس خارج خواهند شد و 
تنها ۱۲۰ میلیارد مترمکعب باقی می ماند که رقم تجدیدپذیر 
منابع آبی هستند؛ هر چه این میزان کمتر شود سرانه آب 

نیز کمتر خواهد شد.
عضو فراکسیون محیط زیست مجلس با اشاره به آمار و ارقام 
اعالمی مبنی بر کاهش آب یادآور شد: گزارشی که در قالب 
پژوهش از طرف مرکز پژوهش های مجلس منتشر شد هشدار 
بی آبی فالت ایران را تا ۲۰ سال آینده اعالم می کند، مردم 
بیشتری  آب   چاه های  به حفر  مجبور  آبی  بی  جبران  برای 
هستند و ذخایر چاه آب های زیرزمینی بیشتری را مصرف 
می کنند، برای مبارزه با فقر آبی باید راهکارهای اساسی در 

نظر بگیریم.
نماینده مردم در مجلس یازدهم تاکید کرد: حل مشکل بی 
آبی کشور یک مسئله چند وجهی است و تنها برعهده وزارت 
نیرو و سازمان محیط زیست نیست، باید در کنار فراموشی 
ولخرجی، آب وزارت کشاورزی فکری به حال بی آبی فالت 

ایران داشته باشد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی تصریح 
کرد: همه آحاد جامعه در مدیریت بی آبی کشور نقش دارند و 
باید در کنار اطالع رسانی از میزان سرانه آب به بهترین شکل 
ممکن استفاده شود، براساس تعاریفی که از سرانه مصرف آب 
وجود دارد افزایش جمعیت و حتی سالمندی کشور هم روی 

آن  تاثیر دارد.
وی در ادامه بیان کرد: اگر معادله افزایش جمعیت در میزان 
سرانه منابع آبی کشور تاثیر داشته باشد باز نمی توانیم از رشد 
جمعیت پیشگیری کنیم، اما باید دیدگاه ها و سیاست های 
سمت  به  دستگاه ها  عملکرد  بودن  موازی  از  را  کشور 
یکپارچگی فعالیت آنها سوق دهیم، افزایش جمعیت با توجه 
اگر به موضوعات  باید صورت پذیرد،  به منابع کشور منابع 
محیط زیستی همه جانبه  و کلی بنگریم و بی آبی فالت 
ایران تنها مختص به یک یا دو استان همچون سیستان و 
بلوچستان و کرمان نیست بلکه تمام اکثریت شهرها همچنان 
راهکارهای  از  نباید  تفاسیر  این  تمام  با  آن هستند؛  درگیر 
پیشنهادی همچون احداث  آبخیزداری و آبخوانداری غافل 

شویم.

    سمیرا سرچمی

سادیسم و لذت بردن از تماشای مسابقه خشن دو جاندار 

خروِسسیرجونیجنگداره!

هولناکی آینده آب استان کرمان!

فراخوانشناساییخرید2عددالکتروپمپمارک
CEA370/3مدلLOWARAمارک

موردنیازکارخانهاحیاءشمارهیک
مجتمــعجهــانفوالدسیرجـــان

شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در نظر دارد نسبت به 

لیستمشخصاتپمپبرندLOWARAدرسایتاینترنتیمجتمعجهان

فوالدسیرجانبهآدرسsjsco.irقسمتمناقصاتقراردادهشدهاست.

 مدارک الزم : 
توان  ـ  مالی  توان  ـ  اجرایی  آمادگی، رزومه شرکت در خصوص سوابق  اعالم  نامه  ارسال 

تجهیزاتیـ  توان فنی و قراردادهای در خصوص موضوع مناقصه تا قبل از پایان تاریخ اعالم 

شده فوق به آدرس ایمیل

m.musavi@sjscosteel.com
تامین کنندگان و ارسال به همراه مستندات مربوطه طبق چک  تکمیل فرم خود اظهاری 

لیست )دانلود از طریق سایت sjsco.ir  در بخش خرید و فروش(

*ارائه مدارک و سوابق هیچگونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد

خرید 2 عدد الکتروپمپ
CEA370/3مدلLOWARAمارک

و  و سوابق  مناسب  توانایی  دارای  که  معتبر  کنندگان  تأمین  از  لذا  نماید؛  اقدام 
تجارب مورد قبول می باشند، دعوت به عمل می آید، حداکثردوهفتهازتاریخچاپآگهی
نسبت به اعالم آمادگی خود اقدام نمایند. بدیهی است بعد از تاریخ فوق به هیچ 

درخواستی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

واحد تدارکات و رخید رشکت مجتمع جهان فوالد سیرجان

تهیهتجهیزاتواجرایعملیاتواریانتخطانتقال230کیلوواتدومداره
شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر در نظر دارد تهیه تجهیزات  و اجرای عملیات واریانت خط انتقال 230 کیلو وات 
دو مداره شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به شرکت های  پیمانکاری دارای  

حداقل رتبه 2 در صالحیت نیرو واگذار نماید.
 لذا از متقاضیــان دعوت به عمل می آید جهت اخذ اسناد مناقصه از تاریخ 1401/02/04 به سایت این شرکت به آدرس 

www.ggz.irمراجعه نمایند.
1_آخرین زمان ارائه پاکت ها و پیشنهادات: ساعت13:30مورخ1401/02/18     2_شرکت در قبول یا رد پیشنهادات مختار است.

3_سپرده شرکت در مناقصه: 3،381،798،000ریال
4_هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. 

5-تاریخ بازدید از پروژه: 1401/02/10
6_کلیه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذکر گردیده است. 

7_محل تحویل اسناد، پیشنهادات: سیرجان کیلومتر 50 جاده محور سیرجان _شیراز، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر ساختمان های 
هلدینگ مستقر بر تپه، بلوک 5 )شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر(

دمرییت امور حقوقی و رقارداداه7_تلفن جهت هر نوع هماهنگی: 09131420642 آقای بلوردی )به غیر از ایام تعطیل(

فروشیکدستگاهخودروهیوندایسوناتاYFمدل2015
پیرو آگهی مزایده عمومی یک دستگاه خودرو هیوندای سوناتا YF مدل 2015 به استحضار می رساند

آخرین زمان ارائه پاکت ها و پیشنهادات تاریخ 1401/02/07 ساعت 13:30 می باشد.
 لذا از متقاضیــان دعوت به عمل می آید جهت اخذ اسناد مزایده از تاریخ 1401/01/30 به سایت این شرکت به آدرس 

www.ggz.irمراجعه نمایند.
1_شرکت در قبول یا رد پیشنهادات مختار است.
3_سپرده شرکت در مزایده: 550،000،000ریال

4_هزینه درج آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد. 
5-تاریخ بازدید از موضوع مزایده: 1401/02/04

6_کلیه مشخصات الزم در اسناد مزایده ذکر گردیده است. 
7_محل تحویل اسناد، پیشنهادات: سیرجان کیلومتر 50 جاده محور سیرجان _شیراز، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر ساختمان های 

هلدینگ مستقر بر تپه، بلوک 5 )شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر(
7_تلفن و ساعت جهت هر نوع هماهنگی: 09131420642 آقای بلوردی )به غیر از ایام تعطیل(

دمرییت امور حقوقی و رقارداداهاز ساعت 8:00 الی 15:00



خبــر
 هشدار هواشناسی کشاورزی سطح نارنجی در استان کرمان صادر شد 

تسنیم: مجید سعیدی با اشاره به صدور هشدار هواشناسی کشاورزی سطح نارنجی توسط سازمان مدیریت بحران کشور 
اظهار داشت: منطقه اثر این مخاطره مناطق مختلف کشور از جمله خراسان جنوبی، شمال سیستان و بلوچستان و ارتفاعات 
و دامنه های استان کرمان است. مدیرکل مدیریت بحران استان کرمان بیان کرد: احتمال آب گرفتگی محلی معابر، باال آمدن 
سطح آب رودخانه ها، جاری شدن روان آب در مسیل ها، برخورد صاعقه، اختالل در ترددهای برون شهری، خیزش گرد و 
خاک و کاهش دید افقی، لغزندگی جاده ها، آسیب به سازه های موقت، شکستن درختان فرسوده و آسیب به صنعت کشاورزی 

وجود دارد.

تسنیم: سخنگوی علوم   پزشکی کرمان از شناسایی سه مورد قطعی سرخک در استان 
کرمان از ابتدای امسال خبر داد و گفت: نگرانی ابتال به این بیماری در کسانی که دو نوبت 
واکسن سرخک خود را دریافت کردند وجود ندارد. وی با اشاره به اینکه از ابتدای امسال 
هم با توجه به مهاجرت هایی که به کشور ما انجام می شود، مواردی از سرخک را مشاهده 
کردیم گفت: از ابتدای امسال سه مورد قطعی سرخک را در استان کرمان شناسایی کردیم 

و عمدتاً کسانی بودند که جدیداً وارد کشور شده و سابقه واکسیناسیون نداشتند.

 ۳ مورد قطعی 
سرخک در استان 

کرمان شناسایی شد 
6

شماره 690
31فروردین 1401 شهر

عدد  این  کیلومتر«   60 مجاز  سرعت  »حداکثر 
ابتدای بلوار  را می توان روی تابلوی ترافیکی که 
تابلوی  کرد.  مشاهده  شده،  نصب  چمران  شهید 
و  گرفته می شود  نادیده  معموال  که  دایره شکلی 
به  بلوار کمتر  این  با چنین سرعتی در  اتومبیلی 

چشم می خورد.
جزو  که  دلیل  این  به  چمران  شهید  بلوار 
از  آشکار،  طور  به  است،  شهر  ورودی  بلوارهای 
در  اما  است،  برخوردار  باالیی  ترافیکی  حجم 
ساعت های مشخصی، این باِر ترافیکی مضاعف و 
تصادف  سوانح  و  حوادث  بروز  و  کالفه گی  باعث 

می گردد.

ترافیک زمان تعطیلی مدارس
این  در  آموزشی  مرکز  و  مدرسه  چندین  وجود 
تعطیلی  و  آغاز  زمان  را  شدیدی  ترافیک  بلوار، 
دانش آموزان به همراه دارد به گونه ای که در محل 
گره  و  غیرممکن  تردد  دقایقی،  برای  تقاطع ها 
ترافیکی ایجاد می شود. گاه شهروندان خود وارد 
عمل می شوند و نقش مامور راهنمایی و رانندگی 

را ایفا تا قفل حرکت را باز کنند. 
پرخطر  بسیار  ساعاتی  چنین  در  تردد  چند  هر 
کننده ای  قانع  دلیل  باز  اما  می شود،  محسوب 
پشت ماجراست و آن هم تعطیلی مدارس است. 
اما ترافیک و خطراتی که اغلب در ساعات ابتدایی 
رخ  ماشین ها  گذاشتن  کورس  دلیل  به  شب 
می دهد، به هیچ عنوان قابل هضم برای شهروندان 
و سایر رانندگانی که از این محل عبور می کنند، 

نیست.
و  پیاده روی  پیست  وجود  دلیل  به  بلوار  این 
مردم  عموم  استقبال  مورد  دوچرخه سواری 
را  اقبال  کافی شاپ ها،  و  است، وجود فست فودها 
ورزش  برای  شهروندان  اکثر  و  کرده  دوچندان 
این  راستا ی  در  را  از شب  ساعاتی  تفریح،  گاه  و 

بلوار، می گذرانند. اما دریغ که برخی از افراد این 
با  و  گرفته  اشتباه  اتومبیل رانی  پیست  با  را  بلوار 
حرکات نمایشی و خطرآفرین، محل را هم برای 
ناامن  پیاده  عابرین  هم  و  خودروها  سایر  و  خود 
مسدود  جمله  از  تمهیداتی  متاسفانه  کنند.  می 
نصب  و  بلوار  این  به  منتهی  تقاطع های  کردن 
دوربین  تعبیه ی  حتا  و  متعدد  سرعت کاه های 
کنترل سرعت، هیچ کدام نقش کاهنده ی سرعت 
را نتوانستند به درستی ایفا کنند و همچنان این 
شب هنگام  در  خصوص  به  ترد  برای  ناامن  بلوار 

است.
حضور در این بلوار، جز استرس نیست

نظر  دارند.  گالیه  قضیه  این  از  هم  شهروندان 
فردی که در یکی از کافی شاپ های اطراف این 
بلوار همراه با خانواده نشسته است: »از زمانی که 
برخی  سرعت  و  ترمز  صدای  نشسته ایم،  اینجا 
انداخته  وجودمان  در  ترس  دایما  ماشین ها  از 
اینکه  یا  کند  چپ  ماشینی  لحظه  هر  مبادا  که 
واقعا  صحنه ها  این  دیدن  که  دهد  رخ  تصادفی 
را  بیننده ای  آرامش هر شخص  و  است  دلخراش 
نیت  به  که  محل  این  به  آمدن  و  می زند  هم  به 
استراحت بوده، جز استرس و ترس چیزی برای 

من و خانواده ام نداشته است.«
به گفته ی یکی از شهروندان: »ما ساکنین بلوار 
شورای  و  شهرداری  و  راهور  پلیس  از  چمران 
ترافیک خواهشمندیم که فکری برای سرعت باال 
ابتدای بلوار چمران  و تیک اف زدن ماشین ها در 
پاریزی  باستانی  خیابان  حدفاصل  اینجا  بردارند. 
دوچرخه  و  روی  پیاده  )پیست  کشتی  میدان  تا 
آفرین  حادثه  و  خطرناک  بسیار  شب ها  سواری( 

است .
تعدادی زیادی از خودروهای سواری برای جلب 
توجه با هم کورس گذاشته و حرکات حادثه ساز 

انجام می دهند.«
عبور از عرض بلوار غیرممکن است

و دیگری چنین می گوید: »اصال عبور از عرض 

این بلوار با پای پیاده برای 
من  است.  غیرممکن  ما 
به  ماشین  با  ام  خانواده  و 
رویم  می  بلوار  طرف  آن 
می  روی  پیاده  سپس  و 
از عرض  عبور  برای  کنیم، 

بلوار واقعا مشکل داریم. 
هستیم،  که  هم  خانه  در 
صدای  شب،  نیمه های  تا 
که  هایی  ماشین  سرعت 
اعصاب  گذاشته اند  کورس 
می  هم  به  را  روان مان  و 
را  آرامش  واقعا  و  ریزد 
یا  لطفا  گیرند.  می  ما  از 
را  سرعت گیرها  تعداد 
که  چند  هر  کنید؛  اضافه 
کیلومتری  دو  فاصله ی  در 
سرعت کاه  شش  بلوار  این 
کافی  گویا  اما  شده،  نصب 
نیست  و یا اینکه پل عابر 
تا  شود  گذاشته  پیاده ای 
را  بلوار  این  عرض  از  عبور 

برای شهروندان ممکن سازد. واقعا این بلوار نیاز 
به تغییرات اساسی دارد.«

در  گیر  سرعت  و  دوربین  وجود 
یک شهر کم نظیر است

مدیریت  نظر  اساس  همین  بر 
ترافیک شهرداری را جویا شدیم و 
از راهکارها و تمهیداتی که در این 
زمینه سنجیده و به کار گرفته اند، 

پرسیدیم.
کریمی در این زمینه گفت: »واقعا 
ترافیک  در حوزه ی  شهر سیرجان 
دیده،  آسیب  بسیار  سرعت،  و 
این  وجود  با  که  ندیدم  را  جایی 
دوربین،   و  سرعت کاه  موانع  همه 

البته  باشد.  معضل  آن  در  زیاد  سرعت  همچنان 
باید به این نکته هم توجه داشته باشیم که باید 

به این قضیه پایبند باشیم که قانون اهل مماشات 
نیست و با کسی که قانون را رعایت نمی کند باید 

به صورت قاطع برخورد گردد.
این  گیرد  قرار  توجه  مورد  باید  که  دوم  مورد 
عقب  بسیار  رانندگی  فرهنگ  لحاظ  از  که  است 
هستیم. برای اثبات این مدعا، می توانید رانندگی 
کنید.  مقایسه  سیرجان  با  را  دیگر  شهرهای  در 
رعایت  را هم  رانندگی  قوانین  رانندگان جزییات 
می کنند چون سرپیچی از این قوانین برای شان 

بسیار گران تمام خواهد شد.
 مطمئنا چنین فردی تا سالیان سال سعی می 
انجام  را  آن  خالف  و  باشد  قانون  تابع  که  کند 
ندهد. به خصوص در کشورهای دیگر این قوانین 
این همه  به وجود  نیاز  و  بسیار رعایت می شود 

نیاز  قدِر  به  چون  نیست،  دوربین  و  گیر  سرعت 
فرهنگ سازی صورت گرفته است.«

راهکار پیشنهادی: پیست اتومبیل رانی
زمینه ی  در  همچنان  شهرداری  ترافیک  مدیر 
آمد  و  رفت  تسهیل  برای  گرفته  اقدامات صورت 
سازمان  این  ایجاد  ماهیت  که  چند  »هر  گفت: 
افزایش  و  آمد  و  رفت  در  تسهیل  شهرداری،  در 
سرعت کاه  نصب  متاسفانه  اما  است،  آمد  و  رفت 
و دوربین با این ماهیت مخالف است اما چه باید 
کرد که در حوزه ی ایمنی وجود این عوامل الزم و 
ضروری ست وگرنه آسیب های جدی در این زمینه 
گذشته  سال  چنانچه  می شود.  وارد  جامعه  به 
پلیس راهور تمهیداتی که به کار برده بود، نتیجه 

بخش و باعث کسب رتبه گردید.«
کریمی از راهکارهایی که می تواند مفید باشد، 
گفت: »باید این نکته را مد نظر داشت که افزایش 
سرعت گیر و دوربین هیچ دردی را درمان نکرده 
و نمی کند. این حرکات نمایشی چندی پیش در 
چمران  بلوار  اکنون  و  داشت  شدت  مشهد  بلوار 
جایگزین آن شده است. اما به عنوان یک پیشنهاد، 
وجود یک پیست اتومبیل رانی که دسترسی به آن 

آسان باشد، شاید بتواند بسیار مفید واقع شود.
و راهکار بعدی، با وجود تالش ماموران راهنمایی 
و رانندگی، باید برخورد قانونی با افرادی که قانون 
مماشات  از  خالی  و  بیشتر  نمی کنند،  رعایت  را 
پیشگیرانه  بتواند  عوامل  این  شاید  باشد.که 
در  ها  ماشین  گذاشتن  کورس  و  باال  سرعت  بر 

بلوارهای شهر باشد.«
ضامن اجرایی پرقدرت

هر چند تالش برای صحبت با مقامات راهنمایی 
و رانندگی و اطالع و درج پیشنهادات ایشان در 
ماموران  حضور  اما  ماند،  بی نتیجه  گزارش  این 
راهنمایی و رانندگی در تقاطع های پرتردد شهر 
از  تواند  می  هم  امنیت  اجرایی  ضامن  عنوان  به 
در  خودرو  زیاد  سرعت  و  ترافیک  کاهش  عوامل 

مسیرهای ذکر شده، گردد.

     لیال گلزاری

گزارشی از عوامل ترافیک و سرعت و تصافات در بلوار شهید چمران:

سرعتغیرمجازبرایجلبتوجه

  عکس: سید محسن فروزنده

  مدیـر ترافیـک شـهرداری گفـت:   گفـت: »باید 
ایـن نکته را مـد نظر داشـت که افزایش سـرعت گیر 
و دوربیـن هیـچ دردی را درمـان نکـرده و نمی کند. 
این حـرکات نمایشـی چندی پیـش در بلوار مشـهد 
شـدت داشـت و اکنـون بلـوار چمـران جایگزین آن 
شـده اسـت. اما به عنوان یـک پیشـنهاد، وجود یک 
پیسـت اتومبیل رانـی کـه دسترسـی بـه آن آسـان 

باشـد، شـاید بتواند بسـیار مفید واقع شـود.

آهن آالت دست دوم و انواع ضایعات
 شما را با باالترین قیمت در محل  خریداریم.
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 شماره مزایده: 5001005674000001تاریخ انتشار آگهی:1401/01/31

مهلت دریافت اسناد مزایده تا تاریخ:1401/02/15ساعت14:00تاریخ بازدید:1401/02/01الی1401/02/25

مهلت ارسال پیشنهاد:1401/01/31الی1401/02/26ساعت14:00تاریخ بازگشایی:1401/02/27

شرایطتجدیدمزایده:
1-سپرده شرکت در مزایده) پنج درصد قیمت اجاره پایه سالیانه( بابت هر قطعه، بایستی به صورت واریز به حساب 

3100003361004 بانک ملی شعبه مقداد سیرجان و یا بصورت ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر باشد.
2-در صورتی که برندگان حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده آنها به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

3- دیگر شرایط در اسناد مزایده ذکر گردیده است.
ضمنارعایتمواردذیلالزامیمیباشد:

1-برگزاری تجدید مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل 
خرید و دریافت اسناد مزایده )ودیعه( ارسال قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان 

پذیر می باشد.
2-کلیه اطالعات امالک و مستغالت شامل مشخصات، شرایط و نحوه واگذاری د راسناد مزایده موجود می باشد.

3-عالقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی) توکن( با شماره های ذیل 
تماس حاصل نمایند. مرکز پشتیبانی و راهبردی سامانه: 021-41934

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها در سایت )www.setadiran.ir(بخش ثبت نام/ پروفایل مزایده گر موجود 
است.

شهرداری سیرجان در نظر دارد؛
تعداد4قطعهزمینجهتاجارهغرفههایآرامستان»بهشترضا)ع(«

از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج دراسناد مزایده و بهره گیری از سامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی )setadiran.ir( اقدام نماید. 

مساحت شرحردیف
)مترمربع(

قیمت کرایه هر ماه
)ریال(

توضیحات

اجاره زمین1
 غرفه اغذیه فروشی

شهرداری فقط زمین غرفه ها 1620/000/000

را اجاره می دهد و نصب 

کانکس جهت غرفه 

به عهده مستاجر می باشد که 

شرایط آن در اسناد مزایده 

ذکر گردیده است.

اجاره زمین2
 غرفه گل فروشی

1620/000/000

اجاره زمین3
 غرفه کرایه میز و صندلی

1630/000/000

اجاره زمین4
 غرفه کرایه سیستم صوتی

1635/000/000

دمرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان



باشگاه  فرهنگی ورزشی گل گهر سیرجان در راستای استراتژی جدید خود و توسعه  فعالیت های آکادمی قهرمانی گل گهر، طی یک هفته میزبان تیم ملی کشتی نوجوانان در رشته ی فرنگی بود که قرار است به 
زودی عازم مسابقات جهانی و آسیایی شوند. این اردو با حضور قهرمانان نوجوان ایران زمین و هم چنین برخی از کشتی گیران با استعداد سیرجانی برگزار شد تا فعالیت آکادمی کشتی گل گهر، پیش از افتتاح 

رسمی، استارت بخورد.

 جهت حضور در مسابقات جهانی و آسیایی به میزبانی باشگاه فرهنگی ورزشی گل گهر سیرجان،

7اردوی آمادگی تیم ملی کشتی نوجوانان در رشته ی فرنگی
شماره 690

31فروردین 1401 اطالع رسانی 

فروش،نصب،سرویـس،شــارژگـــازو

نقد و اقساطلولـهکشیزیرکار

کولرهای گـازی اسپلیت
خیابانوحید-روبرویفروشگاهافقکوروش

فروشگاه اسپلیت صالحی
42338788 -0 9 164458335 

آگهيمناقصـهعموميشمـاره1401/1/ع
شرکت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد »ارائه خدمات مهندسی، تأمین تجهیزات، نصب و اجرا و راه 
اندازی بخش اول از فاز 3 پروژه بازیابی آب مجتمع« خود شامل : احداث سیستم انتقال باطله، حوضچه اضطراری 
انباشت باطله تر، مخازن و پمپ خانه آب بازیافتی و خطوط لوله آب بازیافتی به مجتمع« را به صورت  EPC از طریق 
برگزاري مناقصه عمومي به پیمانکار واجد شرایط و دارای گواهینامه صالحیت طرح و ساخت با رتبه 1 در رشته آب و 
یا مشارکت شرکت های پیمانکاری دارای گواهینامه صالحیت پیمانکاری با رتبه 1 در یکی از رشته های صنعت و معدن 
)زیر رشته صنعت( یا رشته آب )زیر رشته انتقال آب( با شرکت مهندسین مشاور دارای گواهی صالحیت خدمات 
مشاوره با رتبه 1 در گروه مهندسی آب از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور واگذار نماید. لذا متقاضیان مي توانند 
جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الکترونیکي WWW.GEG.IR بخش مناقصه و مزایده مراجعه نموده و اسناد 

مذکور را به همراه فرم پرسشنامه ارزیابي تأمین کنندگان دانلود نمایند. 
مهلت تحویل پاکات ساعت 9 الي 14 روز یکشنبه مــورخ 1401/02/25 در محــل دفترکمیسیون معـامالت مجتمع و یا 
دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. ضمناً بازدید از محل اجراي موضوع مناقصه روز سه شنبه مورخ 1401/02/06 
مقرر شده است و الزامی می باشد. شرکت معدني و صنعتي گل گهر در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات بدون نیاز 

به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد.

کمیسیونمعامالتشرکتمعدنيوصنعتيگلگهر



ویترین آخر

انجام شده  مطالعات  در  بهزادی-  ایران؛ سجاد  عصر 
که  ایرانیان  رفاهی  اطالعات  پایگاه  داده های  براساس 
روزنامه همشهری منتشر کرده است، ۹۳درصد خانوارهای 
ایرانی یارانه بگیر هستند که از این میزان، ۵۷ درصد جزو 

طبقه متوسط محسوب می شوند.
یارانه  متوسط،  طبقه  چرا  که  اینست  اساسی  پرسش 
یارانه  که  ای  می توان طبقه  اساسا  آیا  و  است  بگیر شده 
بگیر است را همچنان در زمره طبقه متوسط قلمداد کرد؟

وضعیت جامعه طی سال های گذشته به گونه ای پیش 
رفته است که مدت هاست جامعه شناسان و اقتصاددانان 

خطر انهدام طبقه متوسط در ایران را هشدار می دهند.
ایران  "اکنون جامعه  دارند که  اعتقاد  این صاحبنظران 
و  فرادستان  طبقه؛  دو  بین  شود،  تقسیم  که  می رود 
فرودستان. دو جبهه مشخص و مطلقأ متخاصم . اّولی را 

غرور کور کرده است دّومی را کینه و عقده."
روزنامه جمهوری اسالمی به تازگی نوشته است" فاصله 
طبقاتی در کشور غوغا می کند؛ یک طبقه شبیه اوناسیس 
ابیطالب  ِشعب  شرایط  در  دیگر  طبقه  یک  و  راکفلر  و 
به  بی عدالتی  این  و  طبقاتی  فاصله  این  می کنند.  زندگی 
آن  و  این  گردن  به  نبود.  امام خمینی  هیچ وجه خواست 
است  درست  نه  نیز  قبول  غیرقابل  وضعیت  این  انداختن 
و نه مشکلی را از زندگی سخت مردم حل می کند. همه 
به  و صریحا  کنند  اعتراف  خود  نادرست  عملکرد  به  باید 
مردم بگویند با مشغول شدن به جنگ قدرت، فرصت ها 
را سوزاندند و نتوانستند کشور را به سوی هدفی که امام 

خمینی)ره( ترسیم کرده بود به پیش ببرند."
این  در  که  نیز  بگیر"  یارانه  متوسط  "طبقه  عنوان 
باشد؛  درستی  مفهوم  نمی آید  بنظر  است،  آمده  گزارش 
نیاز  دولت  تومانی  هزار   ۴۵ یارانه  به  متوسط  طبقه  زیرا 

ندارد. شما یا باید طبقه متوسط باشید، یا یارانه بگیر.
خوبی  به  نیز  ایران  در  ثروت  و  فقر  جدید  نقشه  در 
با فقر به چشم  می توان زندگی نجیبانه طبقه متوسط را 

دید.
تعاون،  وزارت  اجتماعی  رفاه  معاونت  تازه  آمار  بررسی 
کار و رفاه اجتماعی نشان می دهد جمعیت کل خانوارهای 
یارانه بگیر بیش از ۷۷ میلیون نفر است که از این میزان، 
به سر می برند. در  فقر مطلق  نفر در  میلیون  از ۲۷  بیش 
صورت  به  تقریبا  متوسط  طبقه  که  است  وضعیت  این 
نیازهای  و  معیشت  درگیر  و  است  گیر شده  زمین  کامل 

ابتدایی خود است.

       گوناگون

مجلس  پیشین  نماینده  یک  بهارنیوز: 
در  قالیباف  آقای  گفت:  اسالمی  شورای 
انتخابات در جاهای مختلف سخنرانی  ایام 
در سفرهای  که  رئیسی هم  آقای  داشتند، 
وعده  قضائیه  قوه  رئیس  عنوان  به  استانی 
می دادند یکبار دیگر این وعده ها مرور کنند 
امروز  بگویند  مقصر  کردن  پیدا  به جای  و 
موفق  وعده ها  این  تحقق  در  اندازه  چه  تا 

بوده اند.
درباره  میرزایی   جالل  ایلنا،  گزارش  به 
اسالمی  شورای  مجلس  رئیس  اظهارات 
مشکالت  براین که  مبنی  رئیس جمهور  و 
اقتصادی فعلی به دولت روحانی بازمی گردد، 
از  ارزیابی  و  تحلیل  برای  معتقدم  گفت: 
هیأت  توسط  اخیر  روزهای  در  که  آنچه 
رئیسه مجلس شورای اسالمی، جناب آقای 
در  دولتمردان  از  بعضی  و  رئیس جمهور 
خصوص وضعیت اقتصاد کشور بیان می شود 
دارند  تاکید  هم  خودشان  گفته های  بر  و 
میان  به  موجود سخن  وضع  مسببان  از  و 
می آورند، باید دقت کنیم این صحبت های 
طلبکارانه نشانه ای از ناکامی مجلس و دولت 
در سرو سامان به وضعیت اقتصادی کشور 

است. 
اسالمی  شورای  مجلس  نماینده  این 
نارضایتی های  امروز  کرد:  خاطرنشان 
عمومی افزایش پیدا کرده است بنابراین با 
بار  زیر  از  هستند  این  دنبال  سخنان  این 
رو  همین  از  کنند،  خالی  شانه  مسئولیت 
است که شروع به توجیه ناکامی خودشان 
کرده اند و عمکلردشان را توجیه می کنند که 
به اعتقاد من  طبیعی است زیرا هنگامی که 
وعده  آن  اساس  بر  و  دهد  را  وعده ای  فرد 

روی کار می آید، اما بعد از پذیرش مسئولیت 
به  شروع  کند،  عمل  وعده هایش  به  نتواند 
توجیه کردن خود و دیگران را مقصر معرفی 
کردن، می کند و این کاری است که در حال 
شورای  مجلس  نمایندگان  سوی  از  حاضر 

اسالمی و دولتمردان انجام می شود. 
وی ادامه داد: نکته دیگری که امروز در 
آقای  مخصوصا  و  نماینده  آقایان  سخنان 
و  می بست  انتخاباتی  لیست  که  قالیباف 
از  دیگر  بعضی  کمک  با  را  تهران  لیست 
است  این  بست،  اصولگرا  شخصیت های 
سخنرانی های  در   ۹۸ سال  اواخر  در  که 
انتخاباتی که داشتند مرتب تاکید می کردند 
که مردم، دولت آقای روحانی و مجلس دهم 
موفق نبوده اند و ما اگر بیاییم برنامه داریم 
می کنیم  که  ریل گذاری  با  کوتاه مدت  در 
دولت را در مسیر درست قرار می دهیم تا 
این  برطرف کنیم. ضمن  را  مشکالت شما 
هنگامی  سال ۹۶  در  که  رئیسی  آقای  که 
انتخابات رأی نیاورد تا سال ۱۴۰۰  که در 
که انتخابات برگزار شد، همین صحبت ها را 
تکرار می کردند و وعده دادند که برنامه برای 
با  می خواهند  و  دارند  مردم  مشکالت  حل 

برنامه برای انتخابات بیایند.
امروز  نمایندگان  شد:  یادآور  میرزایی 
آن  رئیس جمهور  آقای  و  شورای  مجلس 
زمان که صحبت می کردند و اشاره به برخی 
داشتند،  مردم  روزانه  مایحتاج  و  اقالم  از 
هزار  کیلویی۹۰  گوشت  مثاًل  این که  مانند 
تومان بود، برنج بین ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان 
تومان  هزار  تا ۲۳  مرغ ۲۰  و  بود  بازار  در 
بود، می گفتند اگر ما بیاییم این وضعیت را 
سرو سامان می دهیم، اگر اقدامی می کردند 

با  را  بازار  ما  بگویند  و  بیایند  می توانستد 
فالن قیمت تحویل گرفتیم و حداقل کاری 
قیمت ها  آن  که  بود  این  دادیم  انجام  که 
تثبیت کردیم که اگر این کار را می کردند، 
قیمت ها  نگه داشتن  همین  می توانستند 
و  مردم  به  خودشان  عمکلرد  عنوان  به  را 
متاسفانه  که  دهند  گزارش  عمومی  افکار 
نه تنها از عهده تثبیت قیمت ها برنیامدند، 
کردن  اداره  روزمره  و  بی برنامگی  با  بلکه 
اقتصاد کشور، یک نوع آشفتگی در وضعیت 
امروز  و  آوردند  وجود  به  کشور  مدیریتی 
پاسخگو  این که  جای  به  که  است  عجیب 
کشور  اداره  در  را  خودشان  سهم  و  باشند 
روحانی  دولت  می گویند  تازه  کنند،  اذعان 

مقصر است!
وی ادامه داد: بله من هم می گویم دولت 
روحانی مقصر است و موظف به پاسخگویی 
است اما در مورد آنچه که تحویل این دولت 
دادند، روحانی و دولتمردانش باید تا مرداد 
خودشان  عملکرد  پاسخگوی   ۱۴۰۰ سال 
مجلس  نمایندگان  دهند،  توضیح  و  باشند 
خرداد  تا  باید  آنان  همین طور  هم  دهم 
سال ۹۹ بگویند چه کرده اند. آقای قالیباف 
و نمایندگان مجلس یازدهم هم بگویند از 
روز پایان کار مجلس تا امروز چه کرده اند به 

جای این که طلبکار باشند.
شورای  مجلس  پیشین  نماینده  این 
و  دولتمردان  کرد:  خاطرنشان  اسالمی 
مجلس فعلی باید پاسخگوی افکار عمومی 
مردم باشند و حداقل  کاری که می توانند 
انجام دهند این است بگویند چه اقداماتی 
انتخاباتی  وعده های  عملی شدن  در جهت 

خودشان کرده اند؟

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

دبیر تحریریه و صفحه آرا:سارهمیرحسینی
 چاپ :  مهدویکرمان

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

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

بدون شرح

رییس مجلس انقالبی: گرانی ها بخاطر دولت روحانی است!
آفتاب  نیوز: محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسالمی، بعد از گذشت ۸ 
ماه از روی کارآمدن دولت رییسی و در حالی که مجلس نیز یکصدا با دولت همراه 
است، با ادعای اینکه ریشه گرانی ها در تورم ناشی از عملکرد دولت های پیشین است، 
گفت، اما این مسأله وظیفه دستگاه های مربوطه را در کنترل قیمت ها نفی نمی کند 
و امیدوارم تالش های شبانه روزی آن ها در مهار گرانی ها هرچه زودتر به نتیجه برسد 

و نگرانی های مردم در تأمین معیشت برطرف شود.
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طلبکار بودن، نشانه ای از ناکامی مجلس و دولت است
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گفت:  آمریکا  خارجه  وزارت  سخنگوی  فارس:  از  نقل  به  آنالین  گزارش عرشه  به 
حل نگرانی های واشنگتن درباره مسائل فراتر از برجام، الزمه لغو تحریم ها است. »ند 
پرایس« سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بامداد سه شنبه در پاسخ به سوالی در این باره 
گفت: »ما از ابتدا به طور مداوم این را گفته ایم که آماده بازگشت به اجرای کامل برجام 
هستیم. ما همچنین برای تالش های دیپلماتیک گسترده تر برای حل وفصل مسائل 

خارج از برجام و این پرونده هسته ای خاص آماده هستیم«.

عباس عسکرزاده معاون بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی طی نامه ای به مقدسی 
رییس گمرک نوشت: با توجه به تحوالت جهانی ناشی از جنگ روسیه و اوکراین و 
افزایش تقاضای جهانی برای مصرف برخی از کاالهای کشاورزی، کاهش تعرفه واردات 
در کشورهای همسایه و ضرورت تنظیم بازار داخلی بر اساس مصوبه ستاد تنظیم 
بازار و قانون تمرکز خواهشمند است دستور فرمایید ممنوعیت صادرات گوجه فرنگی، 

سیب زمینی، بادمجان و پیاز تا اطالع ثانوی به گمرکات اجرایی اعالم شود.

طبقه متوسط یارانه بگیر!

آمریکا شرط لغو تحریم های ایران را اعالم کرد

صادرات 4 محصول کشاورزی ممنوع شد

 تحقیق و تفحص از عملکرد »اتاق بازرگانی« کلید خورد
ایرنا: تحقیق و تفحص از عملکرد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به 

تصویب نمایندگان مجلس شورای اسالمی رسید.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در نشست علنی روز- سه شنبه ۳۰ فروردین 
- مجلس شورای اسالمی طرح تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
کشاورزی ایران)اتاق ایران( در ده سال اخیر با ۱۸۹ رأی موافق، ۲۸ رأی مخالف و ۸ رأی 

ممتنع از مجموع ۲۴۲ نماینده حاضر در صحن تصویب شد.

 ایران برای اسرائیل پیام هشدار فرستاد
خبرگزاری مهر: بعد از هشدارهای اخیر مقامات مختلف دولتی و نظامی جمهوری 
انقالب اسالمی به رژیم  از جمله ریاست جمهوری، ارتش و سپاه پاسداران  ایران  اسالمی 
صهیونیستی درباره هرگونه ماجراجویی، منابع غربی مدعی پیام هشدارآمیز تهران به تل آویو 
شدند. حساب توئیتری اینتل اسکای در توئیتی ادعا کرد:  »ایران از طریق واسطه های اروپایی 
به اسرائیل پیام داده و تصاویر مکان های ذخایر تمام تسلیحات بیولوژیک، شیمیایی و اتمی 

این رژیم را که می تواند در اولین درگیری نظامی هدف قرار داده شود، ارسال کرده است«

آگهيمناقصــهعمومـــي
شمـــاره1401/2/ع

شرکت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد »تامیــن لولــه های 24 اینــچ با پوشـش
  )Fusion Bonded Epoxy(به متراژ حدودأ 95 کیلومتر مربوط به پروژه انتقال گاز از خط لوله ارسنجان-

پاریز به منطقه گل گهر« را از طریق برگزاري مناقصه عمومي به سازنده توانمند داخلی و دارای مجوزات 
الزم و مورد تأیید شرکت ملی گاز ایران واگذار نماید. لذا متقاضیان مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه 
به آدرس الکترونیکي WWW.GEG.IR بخش مناقصه و مزایده مراجعه و اسناد مذکور را به همراه فرم 
پرسشنامه ارزیابي تأمین کنندگان دانلود نمایند. مهلت تحویل پاکات ساعت 9 الي 14 روز شنبه مــورخ 
یا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد.  1401/02/17 در محــل دفترکمیسیون معـامالت مجتمع و 
ضمناً حضور در جلسه پرسش و پاسخ مربوط به موضوع مناقصه برای متقاضیان الزامی بوده و در روز سه 
شنبه مورخ 1401/02/06 مقرر شده است. شرکت معدني و صنعتي گل گهر در قبول یا رد هر یک از 

پیشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد.

کمیسیونمعامالتشرکتمعدنيوصنعتيگلگهر

آگهياستعالمعمومــيتجدیــدشده
)نوبتدوم(شماره400/26/س

شرکت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد »انجام بومی سازی و ساخت یک دستگاه 

تستر برد سیستم های توزین « را از طریق برگزاري استعالم عمومي به شرکت سازنده واجد شرایط 

الکترونیکي  آدرس  به  استعالم  اسناد  اخذ  جهت  مي توانند  متقاضیان  کلیه  لذا  نماید.  واگذار 

WWW.GEG.IR مراجعه و اسناد مذکور و دستورالعمل ارزیابي کیفي و فني  را به همراه فرم 

پرسشنامه ارزیابي تأمین کنندگان از قسمت - مناقصه و مزایده  دانلود نمایند . 

مهلت تحویل پاکات ساعت 9 الي 14 روز  چهارشنبه مــورخ 1401/02/07 در محــل دفترکمیسیون 

معـامالت مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. الزم به ذکر است شرکت معدني و 

صنعتي گل گهر در قبول و یا رد هر یک یا تمام پیشنهادات واصله بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون 

جبران خسارت مختار مي باشد .

کمیسیونمعامالتشرکتمعدنيوصنعتيگلگهر
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کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است   www.setadiran.ir الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس  درگاه سامانه تدارکات 
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 1401/01/31 می باشد.

مهلتزمانیدریافتاسنادمناقصهازسایت:تا ساعت 12:00 روز پنج شنبـــــه تاریخ 1401/02/08
مهلتزمانیارائهپیشنهاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 12:00 روز دوشنبه  تاریخ 1401/02/19

زمانبازگشاییپاکتها: ساعت 14:30 روز سه شنبه  تاریخ 1401/02/20 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- بلوار شهید زندی نیا حوزه معاونت خدمات شهر تلفن 034422338102 

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس 02141934

دمرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات آبرسانی 
به فضای سبز با تانکر آبرسان 

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات )شرحمختصرعملیات؛آبرسانی

بهفضایسبزباتانکرآبرسان(به شماره 2001005674000003را از طریق سامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

401/T/002آگهیمناقصـهعمومیشماره
شرکت سنگ آهن گهرزمین در نظر دارد:

تهیه)خرید(،بارگیری،حمل،تحویلوتخلیهآبشربوصنعتی
مورد نیاز شرکت سنگ آهن گهرزمین از کلیه مبادی تا سایت شرکت را با مشخصات در اسناد مناقصه 

را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید.
لذا از شرکت های توانمند در این حوزه جهت دریافت اسناد، ازتاریــــخ1401/02/04لغایـــت

1401/02/07دعوت به عمل می آید.
محل دریافت و تحویل اسناد مناقصه: تهران، بلوار آفریقا، بلوار آرش غربی، پالک 12، شرکت سنگ 

آهن گهر زمین
الزم به ذکر است مهلتتحویلپاکتها به دبیرخانه مرکزی تهرانتاساعت15روزسهشنبــهمورخ

1401/02/20می باشد.
شایان ذکر است شرکت کنندگان محترم بایستی جهتخریداسنادمبلغ3,000,000ریال را به شماره 

شبای IR680150000001137800200075واریز نمایند.
0 9 2 13 0 1483 1 شماره تماس جهت کسب اطالعات بیشتر: 


