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شماره 726
21 دی1401 خبر

قلعه  آزادسازی یک قطعه هوبره در منطقه چاه  از  ارسال فیلمی  با  ما  شهروند خبرنگار 
شهرستان سیرجان خبر داد. در جهان گونه های متنوعی از پرندگان وجود دارد که دوست 
دارند آزادانه در فضا پرواز کنند و در آسمان بی انتها به این سو و آن سو پرواز کنند. اما 
برخی از مواقع افرادی هستند که عالقه زیادی به حیات وحش دارند و با مهربانی به پرندگان 
موجب جان بخشیدن به آن ها می شوند. یکی از  دوستداران طبیعت و محیط زیست ، از 
مراقبت و آزادسازی یک قطعه هوبره بعد از ۹۸ روز بیماری در منطقه چاه قلعه در شهرستان 

سیرجان استان کرمان خبر داد.

بازگشت یک
 قطعه هوبره به 

دامن طبیعت

خبــر  دستگیری  دستگیری ۲۲ سارق در پوشش مامور اداره برق در سیرجان سارق در پوشش مامور اداره برق در سیرجان
فرمانده انتظامی سیرجان از دستگیری ۲ سارق با لباس مامور اداره برق و یک مالخر کابل برق شبکه هوایی هنگام سرقت دراین 
شهرستان خبر داد. سرهنگ مرتضی امیرسبتکی امروز اظهار داشت: در پی وقوع چندین فقره سرقت کابل برق در مناطقی از 
سطح شهرستان سیرجان، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت. وی افزود: در این رابطه 
ماموران پلیس آگاهی حین گشت زنی شبانه دو نفر سارق را در پوشش لباس مامور اداره برق در حوالی تیرهای برق مشاهده و 

هنگام سرقت غافلگیر و آنان را به همراه ابزارآالت انجام سرقت و ۳  قبضه سالح سرد دستگیر کردند.   

فضای  هکتار   ۵۰۰ بر  بالغ  گفت:  سیرجان  شهردار 
اساس  بر  و  استاندارد  طبق  که  داریم  شهر  در  سبز 
میانگین کشوری رقم بسیار خوبی است، اما با توجه به 
شرایط منطقه ای در خصوص کمبود منابع آب، فرآیند 
با شیوه نامه و  از منابع و توسعه مخازن آبی  نگهداری 

نظام نامه جدید در حال انجام است.
ایمنا،  خبرنگار  با  گفت وگو  در  پور  کریمی  علی اکبر 
طریق  از  شده  انجام  بررسی های  طبق  کرد:  اظهار 
فضای  همچون  مهمی  موضوعات  مردمی،  تماس های 
سبز، آسفالت، پسماند و جمع آوری سگ های ولگرد در 

دستور کار قرار گرفته است.
مهم حوزه  اهداف  از  یکی  را  آبی  مخازن  توسعه  وی 
فضای سبز شهرداری سیرجان دانست و افزود: بالغ بر 
طبق  که  داریم  سیرجان  در  سبز  فضای  هکتار   ۵۰۰
فضای  سرانه  کشوری،  میانگین  اساس  بر  و  استاندارد 
سبز در سیرجان رقم بسیار خوبی است و با توجه به 

منابع  کمبود  خصوص  در  سیرجان  منطقه ای  شرایط 
نظامنامه  و  نامه  شیوه  با  آن  از  نگهداری  فرآیند  آب، 

جدید در حال انجام است.
ایجاد  منظور  به  کرد:  خاطرنشان  سیرجان  شهردار 
همفکری و گسترش همکاری های آموزشی و پژوهشی 
و نیز اقدامات اجرایی و عملیاتی و توانمندی ها، تفاهم 
پژوهشکده  و  سیرجان  شهرداری  میان  همکاری  نامه 
فناوری تولیدات گیاهی دانشگاه شهید باهنر کرمان به 

امضا رسید.
ارائه  قالب  در  نامه  تفاهم  این  داد:  ادامه  کریمی پور 
با  مرتبط  پروژه های  در  تخصصی  و  فنی  مشاوره 
تحقیقاتی،  ایستگاه  احداث  شهری،  سبز  فضای  حوزه 
راه اندازی مرکز کلکسیون )باغ گیاه شناسی( گونه های 
دارویی  گیاهان  زینتی  گل های  و  درختان  مختلف 
متناسب با اقلیم شهرستان و بهره گیری از ظرفیت ها و 

پتانسیل های علمی و تحقیقاتی طرفین است.

وی گفت: این تفاهم 
از طرح در  نامه پس 
شورای  علنی  جلسه 
و  سیرجان  شهر 
به  شورا  مصوبه 
خواهد  اجرا  مرحله 

رسید.
شهردار سیرجان از همکاری سازمان مدیریت پسماند 
کلینیک ها،  پزشکی،  مطب های  با  سیرجان  شهرداری 
در  شهر  بیمارستان های  و  آزمایشگاه ها  درمانگاه ها، 
عفونی  غیر  و  عفونی  پسماندهای  ساماندهی  خصوص 
خبر داد و تصریح کرد: به لحاظ اهمیت این موضوع و 
رعایت بهداشت عمومی و سالمت شهروندان جلسه ای 
شهر  خدمات  معاون  و  پسماند  مدیریت  حضور  با 
و  درمانی  مسئوالن  و  پزشکان  از  جمعی  و  شهرداری 

در  همکاری  برای  شهرستان  پزشکی  علوم  دانشکده 
جمع آوری و دفع مناسب زباله های عفونی و غیرعفونی 
تشکیل  شهرداری  پسماند  مدیریت  سازمان  محل  در 

شد.
کریمی پور با تاکید بر خطرات جدی زباله های عفونی، 
گفت: فراهم کردن زمینه سالمت شهروندان در اولویت 
پسماند شهرداری  آمادگی سازمان مدیریت  لذا  است؛ 
در  شهر  درمانی  مراکز  با  همکاری  برای  را  سیرجان 

جهت دفع مناسب این زباله ها اعالم می کنم.

شهردار سیرجان اعالم کرد: 

توسعه مخازن آبی سیرجان

بینی  پیش  مرکز  کارشناس 
استان  هواشناسی  کل  اداره 
برای  هفته  گفت:آخر  کرمان 
برف  و  مناطق  اکثر  در  بارش 
مناطق  برخی  و  ارتفاعات  در 
پیش بینی  استان  کوهستانی 

می شود.
اکنون  هم  اینکه  اعالم  با  وی 
تمام  مناطق  اکثر  در  آسمان 
باران  بارش  گفت:  است  ابری 
در  برف  بارش  و  مناطق  اکثر  در 
کوهستانی  مناطق  و  ارتفاعات 
استان کرمان پیش بینی می شود.

روز  تا  بارش ها  این  افزود:  وی 

چهارشنبه در استان ادامه دارد.
طغیان  احتمال  گفت:  راستی 
آبگرفتگی  و  فصلی  رودخانه های 
مسیل ها،  شدن  سیالبی  و  معابر 
انتظار  از  و لغزندگی جاده ها دور 

نیست.
بینی  پیش  مرکز  کارشناس 
استان  هواشناسی  کل  اداره 
روز های  کرد:  تصریح  کرمان 
احتمال  پنجشنبه  و  چهارشنبه 
و  افقی  دید  کاهش  گرفتگی،  مه 
در  معابر  و  سابقه  کم  یخبندان 
پیش بینی  استان  مناطق  برخی 

می شود.

 ۲۴ در  فهرج  افزود:  راستی 
ساعت گذشته با دمای ۲۲ درجه 
منطقه  گرم ترین  سانتیگراد، 
با  الله زار  و  بود  کرمان  استان 
زیر  سانتیگراد  درجه   ۲ دمای 
استان  نقطه  سردترین  صفر 

کرمان به ثبت رسیده است.
بینی  پیش  مرکز  کارشناس 
استان  هواشناسی  کل  اداره 
شهر  امروز  دمای  حداقل  کرمان 
سانتیگراد  درجه   ۶ را  کرمان 
دمای  امروز  افزود:  و  کرد  اعالم 
کرمان در گرم ترین ساعات خود 
به ۱۳ درجه سانتیگراد می رسد.

یخبندان کم سابقه در راه است  برای آسفالت معابر
 تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم

پروژه  اجرای  رئیس شورای اسالمی شهر سیرجان گفت: شهرداری در 
فاصله  مطلوب  نقطه  به  رسیدن  تا  اما  است،  کرده  عمل  موفق  آسفالت 
داریم.حسن خدامی پور  ضمن ابراز رضایت از روند اصالح کار و پیشرفت 
کرد:  اظهار  سیرجان  شهرداری  توسط  شهری  معابر  آسفالت  عملیات 
شهرداری در اجرای آسفالت موفق عمل کرده است اما کارهای بیشتری 

باید صورت گیرد.
در  زیربنایی شهرداری  و  فنی  عمرانی،  معاونت  حوزه  تالش  گفت:  وی 
سال ۱۴۰۱ به خصوص در محالت کم برخوردار شهر که بسیاری از معابر 
این  از زحمات  آن بهسازی و آسفالت شده، قابل قبول است و جا دارد 
مجموعه تشکر کنم.رئیس شورای اسالمی شهر سیرجان افزود: سازمان 
عمران و بازآفرینی شهری شهرداری سیرجان با توجه به شرایط جوی، 
همزمان با اجرای پروژه فاضالب شهری در اجرای آسفالت پروژه تالش 
بدون  این سازمان  داد:  ادامه  است.وی  تقدیر  قابل  بی وقفه ای داشت که 
تعطیلی کار می کند و شهرداری سیرجان در این بخش موفق عمل کرده 
است.خدامی پور گفت: عملیات آسفالت شهر تمام نشده است و هنوز تا 
وضعیت مطلوب آسفالت فاصله داریم، اما با وجود مشکالت اقتصادی و 
تغییر هزینه های عمرانی، روند اصالح و سرعت آسفالت به نسبت دیگر 
تالش  از  و  است  قبول  مورد  هستیم،  ارتباط  در  آن ها  با  که  شهرهایی 

همکاران در شهرداری سیرجان قدردانی می کنم.

23 پزشک متخصص و فوق تخصص به 
مجموعه درمان شهرستان سیرجان افزوده شد

به گزارش روابط عمومی معاونت درمان دانشکده علوم پزشکی و خدمات 
فوق  و  متخصص  پزشکان  معارفه   آئین  سیرجان؛  درمانی  بهداشتی 
پزشکی  علوم  دانشکده  به مجموعه های درمانی  تازگی  به  تخصصی که 
سیرجان از جمله بیمارستان ثامن الحجج و کلینیک تخصصی شادروان 
حسینی افزوده شده اند، صبح  روز یکشنبه ۱۸ دی ماه۱۴۰۱ در محل 

سالن اجتماعات هتل جهانگردی سیرجان برگزار شد.
در ابتدای این مراسم که با حضور  دکتر نصراهلل پور معاون درمان، دکتر 
دانشکده،  بهداشتی  معاون  پور  موقری  دکتر  توسعه،  معاون  زاده  قاسم 
اداره  ریس  نبوی   دکتر  رضا)ع(،  امام  بیمارستان  رییس  بختیاری  دکتر 
تخصصی  کلینیک  ،ریاست   درمانی  تشخیصی  ومراکز  بیماریها  امور 
شادروان حسینی  وتعداد ۱7 پزشک متخصص و۴ پزشک فوق تخصص 
اظهار  پور  نصراهلل  دکترحسن  شد؛  برگزار  دانشکده  مدیران  از  جمعی  و 
داشت  امیدواریم رضایتمندی مردم شریف سیرجان به واسطه خدماتی 

که توسط متخصصان جدیدالورود ارائه خواهد شد، افزایش یابد.
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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 به آدرس  الکترونیکی دولت )ستاد(  تدارکات  درگاه سامانه 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

2001093866000004 جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. شمـــاره مناقصــــه: 
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1401/10/13 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 19:00 روز شنبـه  تاریخ 1401/10/24
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز سه شنبـه  تاریخ 1401/11/04

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 09:00 صبح روز چهارشنبــــه  تاریخ 1401/11/05 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس:  شهرستان سیرجان، شهر پاریز، بلوار جمهوری، شهرداری پاریز، دبیرخانه      تلفن:   3211  4239 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

شهرداری  اپرزی دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای 
ذوب مخلوط مواد نسوز و تبدیل آن به مس بلیستر باالی 95 درصد

 شهرداری پاریز در نظر دارد مناقصه عمومی دو مرحله ای  انجام عملیات ذوب مخلوط مواد نسوز، مواد سرد 

و لجن کارخانه لیچینگ از موجودی مجتمع مس سرچشمه و خاتون آباد  و تبدیل آن به بلیستر باالی 95 درصد  
در کارگـــاه شهـــرداری پاریـــز را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

م (
دو

ت  
نوب

ن ) 
جا

یر
ی س

دار
هر

د ش
دو

مح
ده 

زای
د م

دی
تج

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان

فراخوان تجدید مزایده محدود 
 شهرداری سیرجان در نظر دارد 

)باقیمانده پالک 792 فرعی از 5087 اصلی واقع در تقاطع بلوار هجرت و خیابان وحید دارای کاربری 

مسکونی که فقط قابلیت الحاق به دو پالک 4145 فرعی از 5087 اصلی و پالک 20908 فرعی از 5087 

اصلی دارد ( را از طریق مزایده محدود  و با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به 
نشانی setadiran.ir  بین دو پالک فوق به فروش برساند.شماره مزایده: 2001005674000006

تاریخ انتشار آگهی: 1401/10/14                                                                           تاریخ بازدید: 1401/10/17  الی  1401/10/29  
مهلت دریافت اسناد مزایده تا تاریخ: 1401/10/25 ساعت 14:00                                                تاریخ بازگشایی: 1401/11/08
مهلت ارسال پیشنهاد: 1401/10/14 الی 1401/11/06 ساعت 14:00                                 تاریخ اعالم به برنده: 1401/11/09

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:
1-برگزاری 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.

قیمت پایه )ریال(مساحتمشخصات پالکردیف

101/3532/432/000/000  متر مربعباقی مانده پالک 792 فرعی از 5087 اصلی1

آگهــی مزایــده عمومـــی
 شمــاره: 1401/20/ز

»یکصد و چهل  شرکت معدني و صنعتي گل گهر در نظر دارد 

از  را  با عیار 65.00 درصد«  )140( هزار تن گندله سنگ آهن 

از   FOB با شرایط تحویل به صورت  بارکو بندر عباس  اسکه 

طریق برگزاری مزایده عمومی به فروش برساند. لذا متقاضیان 

مي توانند به منظور دریافت اسناد مزایده و همچنین اطالع از 

 www.geg.ir  :شرایط مزایده به وبسایت این شرکت به نشانی

بخش مناقصه و مزایده مراجعه نمایند. 

                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

الزم به ذکر است پاکات پیشنهادی می بایست حداکثر تا ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 1401/10/26 به نشانی: دفتر 

کمیسیون معامالت مجتمع سیرجان  )کیلومتر 50 جاده شیراز( تحویل داده شود. تاریخ بازگشایی پاکات رأس ساعت  10:00 

روز سه شنبه مورخ 1401/10/27  در محل دفتر کمیسیون معامالت مجتمع سیرجان خواهد بود
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تعزیرات  جمله  از  امر  متولی  و  نظارتی  دستگاه های  گفت:  سیرجان  شهرستان  ویژه  فرماندار 
و  آرد  کارگروه  کنند.جلسه  برخورد  قاطعیت  با  این شهرستان  متخلف  نانوایی های  با  حکومتی 
نان شهرستان سیرجان با هدف ارتقاء کیفیت و ساماندهی واحدهای نانوایی و بررسی مشکالت 
بهداشتی نانوایی های سطح شهرستان در محل فرمانداری برگزار شد.علی یعقوبی پور فرماندار 
سیرجان در این جلسه بر تشدید نظارت ها بر واحدهای صنفی و نانوایی های شهرستان تاکید و 
اظهار کرد: باید نظارت ها در تمامی روزهای هفته با دقت بیشتری صورت گیرد و با متخلفان در 

این زمینه برخورد قانونی شود.

برخورد قاطع 
دستگاه های متولی 
با نانوایان متخلف 

در سیرجان

مرگ ساالنه مرگ ساالنه 6060 هزار ایرانی بر اثر مصرف دخانیات هزار ایرانی بر اثر مصرف دخانیات
رئیس مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت، با اشاره به ۶۰ هزار مرگ در اثر مصرف دخانیات در کشور، گفت: ۱۰ درصد 
این مرگ ها در اثر مواجهه با دود دست دوم مواد دخانی اتفاق می افتد. جعفر جندقی، با اشاره به آخرین گزارش های سازمان 
جهانی بهداشت که بر اساس آن یک میلیارد و سیصد میلیون نفر از مردم جهان مصرف کننده دخانیات هستند، افزود: این 
میزان مصرف ساالنه موجب مرگ ۸ میلیون نفر می شود که یک میلیون و دویست هزار نفر آن فقط افرادی هستند که در 
اثر مواجهه با دود حاصل از مصرف دیگران جان خود را از دست می دهند و به عبارتی، استعمال دخانیات هر چهار ثانیه یک 

نفر را در جهان به کام مرگ می کشاند.    

خبــر

ویدیوی  انتشار  نوروز  ۱۴۰۱  در  یعنی  اوایل سال جاری 
یکی از خبرنگاران سیرجان از شرایط بد و وخیم این نماد 
سیرجان، که تبدیل به خرابه و خوابگاه معتادان شده بود 
خشم افکار عمومی مردم شهر را نسبت به عملکرد مسئوالن 
میراث فرهنگی و شهرداری برانگیخت زیرا از دید مردم شهر 
نشده  آبروداری  نوروزی  مهمانان  مقابل  در  سیرجان  برای 
بود. حاال با نزدیک شدن دوباره به نوروز، آیا برای سال نو 
آبروداری   ۱۴۰۲ عید  ایام  در  سیرجان  میهمانان  پیش  و 

شده است؟
منحصربه فردترین  از  یکی  سیرجان  چپقی  »بادگیر 
مرحوم  خانه  برای  که  است  جهان  و  ایران  بادگیرهای 
دکتر سید علی اصغر رضوی )نخستین پزشک تاریخ معاصر 
شهرستان سیرجان( ساخته شده است. این بادگیر در دوران 
رضا شاه پهلوی توسط معماری به نام سید محمد شجاعی 
و به تقلید از دودکش  کشتی های قدیمی ساخته شده است. 
بادگیر چپقی مربوط به دوره پهلوی اول است و در سیرجان، 
بلوار دکترصادقی، کوچه حاج رشید واقع شده و این اثر در 
تاریخ 7 مهر ۱۳۸۱ با شماره ثبت ۶۴۶7 به عنوان یکی از 

آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.«
این ها اطالعات ویکی پدیایی درباره بادگیر چپقی سیرجان 
و  خودش  مرمت  اطرافش،  بهسازی  که  بادگیری  است. 
آبرومندانه شدن محوطه اش برای شهری مثل سیرجان سال 
هاست در گیرودار پیچ و خم اداری و حقوقی و بودجه و... 

مانده است.
در  کویری  و  گرم  مناطق  مطبوع(  )تهویه  کولر  بادگیر، 

دوران گذشته
خانه ها  بام  بر  تهویه  برای  که  هستند  برج هایی  بادگیرها 
ساخته می شود. بادگیر را همچنین باالی آب انبارها و دهانه 
از  خنک  هوای  خانه ها  در  می سازند.  تهویه  برای  معدن ها 
به  به شمار می رود،  تهویه مطبوع  ابتدایی  نوع  بادگیر، که 
می شود.  فرستاده  زیرزمین ها  یا  همکف  طبقه  اتاق های 
بادگیر از عناصر و سمبل های معماری ایرانی هستند، ولی 
امروزه در بسیاری از کشورهای خاورمیانه استفاده می شوند. 
استفاده از بادگیر از سال های بسیار قدیم در ایران متداول 
بوده است. بادگیرها با اشکال مختلف در شهرهای مرکزی 
و جنوب ایران ساخته شده که هر کدام بر حسب ارتفاع و 

جهت باد مطلوب طراحی و اجرا شده اند. تا قبل از اختراع 
کولر برقی و گسترش آن در شهرهای مختلف، از بادگیر در 
ابنیه مختلف مسکونی، مذهبی و خدماتی استفاده می شده 
است و هنوز هم می توان باقیمانده این بادگیرها را در اقلیم 
گرم و مرطوب جنوب در شهرهایی مانند بندر عباس، بندر 
لنگه، قشم، بوشهر و اقلیم گرم خشک نواحی مرکزی مانند 
کرمان، نایین، یزد، طبس، کاشان، سمنان، اصفهان و حتی 

نواحی جنوب شهر تهران مشاهده کرد.
بادگیرهای ایران به طور کلی به سه دسته تقسیم می شوند:

منطقه  در  بیشتر  بادگیر  نوع  این  اردکانی؛  بادگیر   1
اردکان )یزد( دیده می شود و بنای آن نسبت به سایر 
انواع بادگیرها، تا حدی ساده و از لحاظ اقتصادی مقرون به 
صرفه است. به همین دلیل ممکن است برای هر اتاقی یک 

بادگیر بسازند.
تقریبا  و  ساده  که  کرمانی  بادگیر  کرمانی؛  بادگیر  پایین 2  و  متوسط  طبقه  خانه های  به  است،  محقر 
اختصاص دارد. ساختن این نوع بادگیر، از عهده هر بنایی بر 
می آید و مصالح عمده آن بیشتر خشت و گل است. کار این 
و  دقیق تر  اردکانی  بادگیر  به  نسبت  حدودی  تا  بادگیر 
تخلیه  موجب  به یک جهت  باد  فشار  زیرا  است،  ایده آل تر 
سریع هوای گرم و آلوده از طرف دیگر می شود. ضمنا بادگیر 
درست  کرمانی  بادگیر  به صورت  نیز  را  انبارها  آب  بیشتر 
می کنند تا از یک سمت آن، هوای خوش و مطبوع به سطح 

آب برسد و از طرف دیگرش، هوای گرم به بیرون برود.

بادگیرها  سایر  از  که  یزدی  بادگیر  یزدی؛  بادگیر   3
بزرگتر است، معموال چهار یا هشت طرفه ساخته می شود و 
به همین لحاظ این نوع بادگیر را در برخی مناطق، »بادگیر 
چهار طرفه« یا »چهار سویه« هم می نامند. البته ساختمان 
آن از نظر معماری، از سایر بادگیرها، مشکل تر و پیچیده تر 

بوده و ارتفاع آن معموال زیاد است.

ایران،  بادگیر  ترین  فرد  به  منحصر  چپقی؛  بادگیر   4
بعنوان  سیرجان  چپقی  بادگیر  کشتی  دودکش  از  الگویی 
جهان  و  ایران  های  بادگیر  فردترین  به  منحصر  از  یکی 
به  بادگیر است که  نوعی  بادگیر چپقی  شناخته می شود. 
چند  ایجاد  از  سازنده  خارجی،  شکل  مکعبی  فضای  جای 
بادگیر  خارجی  حجم  برای  مانند(  زانو   ( دار  خم  لوله ی 

استفاده کرده است، اما کانال ها و قسمت های داخلی مانند 
نمونه های چند طرفه است این نوع بادگیر تنها در سیرجان 
این  به  بادگیر  این  گیری  شکل  پیشینه  است.  شده  دیده 
صورت است که سیدمهدی شجاعی ساکن سیرجان در راه 
بازگشت از سفری که با کشتی می پیموده است، توجه وی 
با  وی  می شود.  جلب  دودکش ها  خاص  هندسی  شکل  به 
شکل  به  بادگیری  ساختن  ایده ی  شکل  ازاین  الهام 

دودکش های کشتی در شهر خود را در سر می پروراند. 
کار مرمت به کجا رسید؟

ویدیوی  انتشار  نوروز  ۱۴۰۱  در  یعنی  اوایل سال جاری 
یکی از خبرنگاران سیرجان از شرایط بد و وخیم این نماد 
سیرجان، که تبدیل به خرابه و خوابگاه معتادان شده بود 
خشم افکار عمومی مردم شهر را نسبت به عملکرد مسئوالن 
مردم  دید  از  زیرا  برانگیخت  شهرداری  و  فرهنگی  میراث 
آبروداری  نوروزی  مهمانان  مقابل  در  سیرجان  برای  شهر 
نشده بود. پس از آن خبر رسید که اداره میراث با همکاری 
یک شرکت معدنی و امضای قرارداد همکاری مشترک کار 
مرمت بادگیر را آغاز کرده است اما حاال با رسیدن به پایان 
سال و نزدیک شدن دوباره به نوروز شاهد آن هستیم که 
اقدامی صورت نگرفته و جا دارد که اداره میراث و آن همکار 
سیرجان  مردم  با  و  بدهند  مشترک  بیانیه ی  مشترکش 
اثر  و موانع پیش روی مرمت  انجام شده  پیرامون کارهای 

شفاف سخن بگویند. 
امضا  طرف  دو  از  هم  فرماندار  نیست  بد  باره  همین  در 
کنندگان تفاهم نامه بخواهد گزارش کاری به مقامات عالی 

شهرستان بدهند.
شهرداری متعهد است

اما پیرامون محوطه سازی برای بادگیر و دادن سر و شکل 
آبرومندانه به آن، سخن تازه به سراغ شهرداری رفت. خانم 
سیرجان  شهرداری  امالک  و  حقوقی  مدیر  اسفندیارپور 
چپقی  بادگیر  اطراف  های  خانه  بیشتر  تملک  از  پاسخ  در 
از  که  کرد  اعالم  به طور جد  و  داد  توسط شهرداری خبر 
ماه هایآینده روند تخریب خانه های اثر تاریخی بادگیر آغاز 

می شود.
پیگیر  ها  سال  این  در  سیرجان  شهرداری  یعنی  این   
و  است  بوده  چپقی  بادگیر  ی  محوطه  پیرامون  مشکالت 
همانا  شده  روند  این  کشیدن  طول  باعث  که  چیزی  تنها 
کشاکش های حقوقی و قضای تملک و جلب رضایت مالکان 

خصوصی خانه های اطراف بادگیر بوده است.
برای  از دنبال شدن جدی کار در شهرداری  اسفندیارپور 
ایجاد گذر فرهنگی از بادگیر تا بازار می گویند و به افکار 
عمومی سیرجان اطمینان می دهد شهرداری پای عهدش 

برای ایجاد این گذر فرهنگی هست.
به گفته ی وی شهرداری دنبال خرید خانه ی تاریخی نبش 
این کوچه و استفاده از آن به عنوان موزه ی شهرداری هم 

هست و تحقق این آرزو تنها همکاری وارثان را می طلبد.

سخن تازه بررسی می کند؛

ُچُپقی که هنوز چاق نشده!
       حسام الدین اسالملو

  عکس : سید محسن فروزنده

صفحه 3
؟

صفحه 4
؟

آگهی فراخوان ثبت نام عضویت در هیئت مدیره  و بازرسی اتحادیه صنف مواد غذایی و لبنیات فروشان  سیرجان؛

)نوبت آخر- بر اساس ماده ۲۸ اصالحی آئین نامه اجرایـی برگزاری  انتخابات اتحادیه های صنفی و 
با استناد به بند 3 صورتجلسه مورخ 1401/09/۲3 کمیسیون نظارت بر اصناف شهرستان سیرجان(

بدینوسیله به اطالع کلیه اعضا زیرمجموعه اتحادیه صنفی فوق الذکر می رساند در صورت تمایل به 
عضویت در هیئت مدیره و بازرسی این اتحادیه )ضمن رعایت تبصره یک ماده 22 قانون نظام صنفی( با 
همراه داشتن اصل شناسنامه، کارت ملی، پروانه کسب معتبر و مدرک تحصیلی حداقل دیپلم ) برای افراد فاقد 

 از تاریــخ 1401/10/۲4  به مدت 10 روز سابقه هیئت مدیره(
نسبت به مراجعه به سامانه ایرانیان اصناف و بارگزاری عکس متقاضی به همراه مدارک ذکر شده فوق 

اقدام و ثبت نام نمایند.
هیئت اجرایی ربگزاری انتخابات اتحادهی اهی صنفی شهرستان سیرجان

آگهی فراخوان ثبت نام عضویت در هیئت مدیره و بازرسی اتحادیه صنف
 فروشندگان پوشاک و کیف و کفش  شهرستان سیرجان )تمدید نوبت دوم(

بدینوسیله به اطالع کلیه اعضای زیر مجموعه اتحادیه صنف فوق الذکر می رساند در صورت 

تمایل به عضویت در هیئت مدیره و بازرسی این اتحادیه 
) ضمن رعایت تبصره یک ماده 22 قانون نظام صنفی( 

با همراه داشتن اصل شناسنامــــه، کارت ملـــی، پروانــــه کسب معتبــر و مدرک تحصیلی 

حداقل دیپلم ) برای افراد فاقد سابقه هیئت مدیره( 

از روز یکشنبه  تاریخ 1401/10/25 به مدت ده روز نسبت به مراجعه به سامانه ایرانیان اصناف 

و بارگذاری عکس متقاضی به همراه مدارک ذکر شده  فوق اقدام و ثبت نام نمایند.

هیئت اجرایی ربگزاری انتخابات اتحادهی اهی صنفی شهرستان سیرجان

جناب آاقی مهندس منصور منتظری

با نهایت تاسف درگـذشت پــــدر گرانقدرتـــان 
را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، از خداوند 
و  بازماندگان  سایر  و  شما  برای  جزیل  اجر  و  جمیل  صبر  متعال 

غفران الهی برای آن مرحوم خواستاریم.

روابط عمومی اتحادهی شرکت اهی تعاونی تولید سیرجان

اقبل توجه شرکتهای گل گهر 
نهاداهی دولتی و مهندسین و شرکت اه

یک واحد مسکونی در به حیاط همکف، 
با پارکینگ، بِر خیابان غفاری به 
متراژ 180 متر با کلیه امکانات به 

مبلغ 500 میلیون تومان بصورت  رهن کامل
 اجاره داده می شود.

0 9 1 3   2 4 7   1 4 1 2



تیم فوتبال گل گهر در شرایطی موفق شد نفت را در آبادان شکست دهد که ترکیب این تیم 
در مقایسه با دیدار قبلی دگرگون شده بود.شکست دو بر صفر برابر پرسپولیس در ورزشگاه 
به  و  باشد  را داشته  انتظارش  قلعه نویی  امیر  نبود که  قاسم سلیمانی شهر سیرجان چیزی 
همین دلیل وقتی یازده بازیکن منتخب خود را برای دیدار هفته پانزدهم در آبادان مقابل 
صنعت نفت آبادان روی تخته آورد، ۵ مهره اصلی این تیم از جمله ۲ کاپیتان تیم از ترکیب 

کنار گذاشته شده بودند.     

انعطاف پذیری 
گل گهر برگ برنده 

در لیگ و حذفی

اسفندیارپور: فدراسیون یا باشگاه استقالل پیشنهادی به ما ارائه ندادنداسفندیارپور: فدراسیون یا باشگاه استقالل پیشنهادی به ما ارائه ندادند
محمد اسفندیارپور مدیرعامل باشگاه گل گهر سیرجان در گفتگو با خبرنگار ایلنا در خصوص شایعات به وجود آمده در مورد 
حضور امیر قلعه نویی در تیم ملی و استقالل گفت : این صحبت ها فقط گمانه زنی ها رسانه ها است و هنوز هیچ نامه ای به صورت 
رسمی از سوی فدراسیون فوتبال و باشگاه استقالل به باشگاه ما در این خصوص ارائه نشده است. به هر حال فوتبال ما یک ساختار 
دارد و مربیان و بازیکنان با یک باشگاه قرارداد دارند. هر باشگاهی که نمی تواند سر خود کاری بکند و بخواهد کسی را جذب کند. 
وی افزود: باید بگویم در صورت پیشنهاد احتمالی نیز هم ما هم آقای قلعه نویی سفت و سخت به قرارداد و همکاری خود با 

یکدیگر پایبند هستیم.   

خبــر

مدیرعامل باشگاه گل گهر گفت: در این خصوص 
هیچ اعالم رسمی صورت نگرفته است و از سوی 
مسووالن فدراسیون هم صحبتی با ما نشده است 
و از نظر ما این موضوع گمانه زنی رسانه ای است و 
برای همین فعاًل نمی توانیم در موردش اظهار نظر 
کنیم. اگر پیشنهادی از سوی فدراسیون برسد آنگاه 
در خصوص آن فکر می کنیم و تصمیم می گیریم و 

در حال حاضر نمی توانم موضعی بگیرم.
بازگشت  شایعه  مورد  در  اسفندیارپور  محمد 
قلعه نویی به استقالل هم گفت: استقالل در حال 
حاضر سرمربی دارد و سرمربی این تیم هم آقای 

ساپینتو است و درست نیست در حال حاضر چنین موضوعی 
مطرح شود. به هر حال آقای قلعه نویی از مربیان خوب فوتبال 
وی  در خصوص  زنی  گمانه  که  است  طبیعی  و  است  ایران 

وجود داشته باشد ولی او به گل گهر سیرجان تعهد دارد، بند 
فسخی ندارد و ما هم هدف مان ادامه دادن با این کادرفنی 

است.

رییس هیات فوتبال استان کرمان نسبت به شایعاتی که 
از سوی مراجع  این هیات  انتخاباتی  ابطال مجمع  پیرامون 

قضایی منتشر شده، واکنش نشان داد.
انتخابات هیات فوتبال استان کرمان در شرایطی در اسفند 
ماه سال گذشته برگزار شد که هم فدراسیون فوتبال و هم 
این  می شدند.  اداره  سرپرست  با  استان  این  فوتبال  هیات 
انتخابات با حضور ۶ کاندیدا برگزار و به دور دوم کشیده شد 
تا مهدی جهانشاهی به عنوان رییس هیات فوتبال انتخاب 
شود اما این پایان کار نبود و پس از پایان انتخابات، یکی از 
کاندیداها، مدعی شد که تخلف گسترده ای صورت گرفته و 

به همین دلیل اقدام به شکایت کرد.
متعاقب آن خبری منتشر شد که در آن عنوان شده بود: 
و  تخلفات  به  مربوط  مستندات  و  اعتراضات  آنکه  از  »پس 
ابهامات فرآیند برگزاری این مجمع انتخاباتی، دو مرتبه به 
وقت  دبیر  کامرانی فر  حسن  و  سرپرست  ماجدی  میرشاد 
ارسال  فدراسیون  حقوقی  کمیته  همچنین  و  فدراسیون 
نشد،  داده  آن ها  جانب  از  موجهی  پاسخ  هیچ  و  بود  شده 
اعتراض مذکور به دستگاه قضایی هدایت و در نهایت پس 
از پیگیری های مستمر، مهر ابطال بر پیشانی این انتخابات 

پرحرف وحدیث زده شد.«
هیات  رییس  جهانشاهی،  مهدی  با  خصوص  همین  در 
این  صحت  درباره  او  از  تا  گرفتیم  تماس  کرمان،  فوتبال 

ماه   ۱۰ گفت:  رابطه  این  در  جهانشاهی  کنیم.  سوال  خبر 
ارکان  در  پرونده ای  نه  لحظه  این  تا  و  گذشته  انتخابات  از 
قضایی فدراسیون فوتبال تشکیل شده و نه کسی از طرف 
فوتبال  هیات  و  ورزش  کل  اداره  از  فوتبال  فدراسیون 

توضیحاتی خواسته است.
وی افزود: ساختار فوتبال هم طوری است که اگر کسی 
طرف  فدراسیون  خود  قضایی  ارکان  باشد،  داشته  شکایتی 
حساب هستند و دیوان عدالت اداری به مسائل فوتبال ورود 
پیدا نمی کند. تا االن هیچ درخواستی از طرف سازمان های 
قضایی و غیرقضایی مبنی بر خواستار توضیحات ارائه نشده 
نیست.  و هیچ مشکلی  االن سر کارم هستم  و منهم  است 
جهانشاهی با انتقاد از منابعی که این خبر را منتشر کرده اند 
عنوان کرد: منبعی که این خبر را منتشر کرده، یک کانال 
بدون مجوز و غیررسمی است و هیچیک از مراجع رسمی 

این خبر را اعالم نکرده اند.
مثل  فوتبال،  فدراسیون  قضایی  ارکان  پایان گفت:  در  او 
کمیته اخالق، مرجع رسیدگی به چنین پرونده هایی هستند 
و دیوان اداری به مسائل فوتبال ورودنمی کند اما با این حال 
یا هیئت  استان  اداره کل ورزش و جوانان  به  هم شکایتی 
قصایی  مراجع  سوی  از  دعوتی  هیچ  و  نشده  ابالغ  فوتبال 

نشده و کسی هم خواستار توضیحات نشده است.

مس کرمان تا پایان نیم فصل نخست مسابقات لیگ برتر 
فوتبال نتوانسته است نتایج مطلوب و دلخواه هوادارانش را 
بدست آورد و این عدم موفقیت باعوامل و دالیلی مختلفی 

همراه بوده است.
اما آن چیزی که بیش از سایر موارد در این عدم نتیجه 
سیاست  سو  اثر  به  بوده  دخیل  کرمان  مسی های  گیری 
گذاری جریان مدیریتی حاکم بر شرکت ملیمس ایران  و 

نگاه َسرَسری آن ها بر ورزش مربوط می شود. 
اما در بخش فنی مس درگیر مسایل دیگری است و به 
از موضوع  تفکرات و حمایتش  شکلی حسینخانی هزینه 
جوانگرایی را می پردازد. جوان گرایی یکی از شاخصه های 
تیم فوتبال مس کرمان در رقابت های این فصل لیگ برتر 
تیم  سرمربی  عنوان  به  حسینخانی  فرزاد  و  بوده  فوتبال 
مس کرمان و پاسخگو در قبال نتایج این تیم، با شهامتی 
مثال زدنی ، در دور رفت مسابقات لیگ برتر فوتبال، تصمیم 
گرفت تا تیمش را با استفاده از نفرات جوان و کم تجربه 
از سوی  آن  بخش  یک  که  انتخابی  کند.  مسابقات  روانه 
اهالی فوتبال قابل ستایش بود و بسیاری جسارت سرمربی 
را  تجربه  کم  و  جوان  نیروهای  به  دادن  میدان  در  مس 
نگاه  با  مقابل  نقطه  در  ای هم  عده  اما   ، کردند  تحسین 
واقع بینانه تری به ماجرا، نتیجه نگرفتن مس را تا پایان 
نیم فصل به همین اتفاق ارتباط می دهند و بر این باورند 
که پروژه جوان گرایی مس با فرزاد حسینخانی حداقل برای 
یک نیم فصل بایستی ُمعلق شده تا کرمانی ها با جذب چند 
بازیکن با تجربه و میدان دیده از همین حاال و در شروع 
دور برگشت مسابقات دنبال راه چاره ای برای جدا کردن 

تیم شان از انتهای جدول باشند.
مس کرمان برای بقا در لیگ برتر هنوز فرصت کافی در 
اختیار دارد. چهل و پنج امتیاز دست نخورده و برنامه ریزی 
کوران  در  تا  ترازاول  و  بازیکن شاخص  برای جذب چند 

مسابقات ، کار را برای کرمانی ها در آورند.
اما در این بین موضوع دیگری که برای کرمانی ها نگران 
کننده است، عدم حمایت مالی شرکت مس و رفتارهای 
حساب و کتاب شده علی رستمی است. مدیر عاملی که 

از زمان حضورش در این مجموعه با تصمیماتش حسابی 
خبرساز بوده، چندان هم از نتایج کرمانی ها ناراضی به نظر 

نمی آید!
آنگونه که مشخص است شرکت تحت مدیریت رستمی، 
مس  خصوص  به  و  مس  باشگاه های  حساب  شارژ  برای 
لرزانی دارد. آن ها حتی حدمیانه ای  کرمان دست و دل 
را هم برای پُر کردن حساب خالی باشگاه ها مد نظر ندارند 
و انتخاب های قطره چکانی و در تنگنا گذاردن باشگاه ها 
حاصل این سبک و سیاق حمایت های ماه های اخیر شرکت 

ملی مس و مجموعه علی رستمی از باشگاه ها بوده است.
اما موضوع نگران کننده دیگر پیرامون باشگاه های مس 
کرمان )بر اساس شواهد موجود( رخنه جریانی برای ایجاد 
شکاف و مقابل هم قرار دادن سرمربی و مدیرعامل باشگاه 
مس کرمان است. در ماه های گذشته، سناریوهای مختلفی 
که  حسینخانی  و  کهندل  میان  شکاف  این  ایجاد  برای 
روزگاری همبازی و رفیق یکدیگر بوده اند، طراحی شده. 
جریانی که مقامات بلند پایه مس برای یک بار هم به آن 
عمیق  با  تا  گرفت  صورت  هم  تالش هایی  و  نکرده  ورود 
از  این شکاف، که بسیاری گمانه زنی ها حاکی  تر کردن 
تعمدی بودن آن است، همدلی و اتحاد مثال زدنی فصل 
و کم رنگ تر شود.  باشگاه مس کرمان کم رنگ  گذشته 

اتفاقی که شاید در محاسبات برخی با کمتر شدن یک تیم 
لیگ برتری برای شرکت مس در استان کرمان حق السهم 
و آورده خوبی برای شریک جدید منافع ورزش مس در 

آذربایجان هم به دنبال داشته باشد !
در  رستمی  علی  رفتارهای  و  تصمیمات  نوع  متاسفانه 
بخش ورزش مس در ماه های اخیر انعکاس و بازتاب منفی 
که  فردی  از  توان  نمی  و  داشته  استان  در سطح  زیادی 
انتظار  باشگاه ها تنگ کرده  بر  را  اخیر عرصه  ماه های  در 
هم  آن  داشت  را  جدیدی  مدیریتی  شیوه  و  رفتار  تغییر 
در شرایطی که باشگاه مس کرمان در این روز ها به شدت 
نیازمند منابع مالی خوب برای تقویت تیمش برای حضوری 

متفاوت در دور برگشت لیگ است.
تایید  است  نتوانسته  گفته می شود حتی  که  رستمی 
برای  خاص  نهاد های  سوی  از  هم  را  الزم  صالحیت های 
ریاست بر شرکت ملی مس ایران بگیرد، حاالبا تصمیمات 
اشتباهش بحران های زیادی را به مجموعه باشگاه های مس 

وارد کرده است .
و  قدرت  صاحبان  جریان  سکوت  رسد  می  نظر  به 
سیاسیون استان و به ویژه استاندار و نمایندگان مجلس 
در قبال این نوع رفتارها تهدید جدی برای آینده ورزشی 

باشگاه های ورزشی مس، به خصوص مس کرمان باشد.

نگاهی به شرایط بحرانی حاکم بر باشگاه کرمان 

مس در َتنگنا
      رضا فتح آبادی
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واکنش باشگاه گل گهر به رفتن قلعه نویی به تیم ملی یا استقالل

 او به ما تعهد دارد 

نه حکمی ابالغ شده و نه توضیح خواسته اند

و  کار  اصالح  روند  از  خدامی پور،  حسن 
شهری  معابر  آسفالت  عملیات  پیشرفت 
رضایت  ابراز  سیرجان،  شهرداری  توسط 

کرد.
شهرداری  ارتباطات  مدیریت  گزارش  به 
شهر  اسالمی  شورای  رییس  سیرجان، 
کارهای  آسفالت  بحث  در  اینکه  بیان  با 
بیشتری باید صورت گیرد، گفت: در بحث 
عمرانی،  معاونت  حوزه  تالش   آسفالت، 
سال  در  شهرداری  زیربنایی  و  فنی 
۱۴۰۱ قابل قبول بوده است؛ خصوصا در 
محالت کم برخوردار شهر بسیاری از معابر 
بهسازی و آسفالت شده است؛ جا دارد از 

زحمات این مجموعه تشکر کنم.
خدامی پور همچنین از سازمان عمران و 
به  سیرجان  شهرداری  شهری  بازآفرینی 

و  بی وقفه  آسفالت،  عملیات  اجرای  دلیل 
اجرای  با  و همزمان  در هر شرایط جوی 

پروژه فاضالب شهری، تقدیر کرد.
وی گفت: این سازمان بدون تعطیلی کار 
می کند و شهرداری سیرجان واقعا در این 

بخش موفق عمل کرده است.
رییس شورای اسالمی شهر، اظهار کرد: 
عملیات آسفالت شهر تمام نشده و هنوز 
داریم  فاصله  آسفالت  مطلوب  وضعیت  با 
تغییر  و  اقتصادی  مشکالت  باوجود  ولی 
هزینه های عمرانی، روند اصالح و سرعت 
با  که  شهرهایی  دیگر  نسبت  به  آسفالت 
آن ها در ارتباط هستیم، مورد قبول است 
شهرداری  در  همکارانم  تالش های  از  و 

سیرجان، تقدیر و تشکر می نمایم.

سیرجان  شهرداری  پسماند  مدیریت  سازمان  عامل  مدیر 
و  شده  انجام  کارشناسی  های  بررسی  به  توجه  با  گفت: 
این  از  ضرورت ساماندهی روش های جمع آوری پسماند، 
پس زمان جمع آوری زباله در منطقه یک از ساعت ۹ شب 

الی ۶ صبح در روزهای زوج و فرد تغییر می کند.
به گزارش واحدخبر مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان، 
علی رضایی در این باره گفت: با توجه به انتخاب پیمانکار 
جمع آوری زباله، تنظیف و رفت و روب در منطقه یک از 

امروز دوشنبه توسط پیمانکار جدید آغاز می شود.
زمان  تغییر  خصوص  در  شهروندان  از  پوزش  ضمن  وی 
زمان  کاهش  کرد:  عنوان  منطقه  این  در  زباله  آوری  جمع 
جمع آوری زباله ، کاهش زمان ماندن زباله کنار خیابان ها و 
معابر عمومی، جلوگیری از مناظر بد شهری به دلیل انباشت 
زباله در ساعات پرتردد شب و سهولت تردد آسان ماشین 

های زباله گیر از اهداف کلی حوزه پسماند است.

سیرجان  شهرداری  پسماند  مدیریت  سازمان  عامل  مدیر 
بهبود  و  نگهداشت شهر  ارتقای وضعیت  راستای  افزود: در 
و  شهری  معضالت  کاهش  و  شهروندان  به  رسانی  خدمت 
از بیرون گذاشتن زباله قبل از  زیست محیطی، شهروندان 
تا  کنند  توجه  زمان  این  به  و  تعیین شده خودداری  زمان 

چهره شهر عاری از هرگونه زباله باشد.
بین  آمده،  به  دست  آمار  بر  بنا  کرد:  اضافه  رضایی  علی 
روزهای جمع آوری  درصد شهروندان سیرجانی  تا ۳۰   ۲۰
پسماندهای تر بر اساس تقویم را فراموش می کنند و بهتر 
است روزهای زوج و فرد هفته مبنای جمع آوری زباله باشد؛ 
لذا از امروز دوشنبه ۱۹ دیماه، این پسماندها روزهای زوج 
فرد  روزهای  و  چهارشنبه  و  دوشنبه  شنبه،  شامل  هفته 
هفته شامل یکشنبه، سه شنبه و جمعه شب بر اساس برنامه 

زمانبندی از درب منازل شهروندان جمع آوری می شود

مدیرعامل سازمان عمران و بازآفرینی شهری شهرداری سیرجان، گفت: 
از ابتدای آذر ماه تا ابتدای دی ماه ۱۴۰۱ به مدت یک ماه، ۱۸ معبر اصلی 

و فرعی در مناطق مختلف شهر آسفالت شده است.
پورخسروانی  مجتبی  ارتباطات شهرداری سیرجان،  مدیریت  گزارش  به 
ادامه داد: به منظور بهسازی معابر و رفاه حال شهروندان، زیرسازی و اجرای 
عملیات آسفالت معابر در دستور کار سازمان عمران و بازآفرینی شهری 

شهرداری است.

وی ابراز داشت: طی مدت یک ماه حدود ۴۲ هزار متر مربع آسفالت انجام 
گرفته و ۵۲۰۰ تن آسفالت برای ۱۸ معبر مورد استفاده قرار گرفته است.

لیست معابر آسفالت شده طی یک  ماه بدین شرح است:
اقاقیا ۳- دو  ۱- خیابان هنر ۲- شهرک نصر، خیابان گل سرخ، فرغی 
معبر واقع در کمربند سبز بلوار قائم ۴-شهرک صدرا، انتهای خیابان ابن 
انتهای خیابان شهرک ثاراهلل  سینا ۵- پارکینگ بلوار شهید زندی نیا ۶- 
7- انتهای خیابان ابن سینا جنب زمین چمن ۸- خرم آباد شهرک صدف، 

خرم آباد،   -۹ پنج  شماره  کوچه  پاریز،  خیابان 
مسجد  کوچه  پاریز،  خیابان  صدف،  شهرک 
مسجد  جنب  کوچه  خرم آباد،   -۱۰ فاطمه الزهرا 
رسالت  شهرک  اصلی  ۱۱-خروجی  رضا)ع(  امام 
ثاراهلل  شهرک  ورودی   ۱۲- کمربندی  سمت  به 
محوطه  رسالت۱۴-  شهرک  اصلی  خیابان   -۱۳
آتش نشانی شماره سه ۱۵- شهرک طالقانی جنب 

پل دفاع مقدس ۱۶- مکی آباد، کوچه بسیج، آخرین کوچه سمت راست 
خیابان   ۱۸- وحید  خیابان  انتهای  تا  هجرت  تقاطع  وحید،  ۱7-خیابان 

وحید، کوچه جنب گلخانه

رییس شورای اسالمی شهر سیرجان:

شهرداری در بحث آسفالت، موفق عمل کرده است

توسط سازمان عمران و بازآفرینی شهری شهرداری؛

»۱۸ معبر« طی یک ماه آسفالت شد

زمان جمع آوری زباله در منطقه یک تغییر یافت

گسترش  منظور  به  گفت:  سیرجان  شهردار 
نوآوری،  و  پژوهشي  همکاري هاي  و  همفکري 
شهرداری  میان  همکاری  ی  نامه  تفاهم 
سیرجان و پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی 
فضای  حوزه  در  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه 

سبز و پسماند به امضا رسید.
ارتباطات  مدیریت  واحدخبر  گزارش  به 
پور  کریمی  اکبر  علی  سیرجان،  شهرداری 
طبق  گفت:  نشست  این  در  سیرجان  شهردار 
های  تماس  طریق  از  شده  انجام  های  بررسی 

مردمی، موضوعات مهمی همچون فضای سبز، 
ولگرد  آوری سگهای  و جمع  پسماند  آسفالت، 

در دستور کار قرار گرفت.
اهداف  از  یکی  را  آبی  مخازن  توسعه  وی 
بالغ بر  مهم حوزه فضای سبز دانست و افزود: 
که  داریم  سیرجان  در  سبز  فضای  ۵۰۰هکتار 
کشوری،  میانگین  اساس  بر  و  استاندارد  طبق 
سرانه فضای سبز در سیرجان رقم بسیار خوبی 
است و با توجه به شرایط منطقه ای سیرجان 
در خصوص کمبود منابع آب، فرآیند نگهداری 

نظامنامه جدید در حال  و  نامه  با شیوه  از آن 
انجام است.

شهردار سیرجان تصریح کرد: به منظور ایجاد 
آموزشی  های  همکاری  گسترش  و  همفکری 
عملیاتی  و  اجرایی  اقدامات  نیز  و  پژوهشی  و 
میان  همکاری  ی  نامه  تفاهم  ها،  توانمندی  و 
فناوری  پژوهشکده  و  سیرجان  شهرداری 
کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  گیاهی  تولیدات 
پروژه  در  تخصصی  و  فنی  مشاوره  ارایه  برای 
های مرتبط با حوزه فضای سبز شهری، احداث 

ایستگاه تحقیقاتی، راه اندازی مرکز کلکسیون 
)باغ گیاه شناسی( گونه های مختلف درختان 
با  متناسب  دارویی  گیاهان  زینتی  گلهای  و 
ها  ظرفیت  از  گیری  بهره  و  شهرستان  اقلیم 
به  تحقیقاتی طرفین  و  علمی  های  پتانسیل  و 

امضا رسید.
از طرح در  نامه پس  تفاهم  این  گفتنی است 
مصوبه  و  سیرجان  شهر  شورای  علنی  جلسه 

شورا به مرحله اجرا خواهد رسید

انعقاد تفاهم نامه همکاری  شهرداری سیرجان و دانشگاه شهید باهنر کرمان
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دیشب  از  گفت:  کرمان  استان  جاده ای  ونقل  و حمل  راهداری  کل  اداره  راهداری  معاون   
برای  راهداری  ماشین آالت  دستگاه   ۳۵۰ همراه  به  کل  اداره  این  کارکنان  از  نفر  چهارصد 
خدمت رسانی به هموطنان در ۲۵ گردنه برف گیر استان مستقر شده اند.روح االمینی افزود: هم 
اکنون همه محور های مواصالتی استان باز است، اما توصیه می شود از سفر های غیر ضرور پرهیز 
شود.وی گفت: هموطنان قبل از تصمیم به سفر از طریق سامانه ۱۴۱ از آخرین وضعیت جاده ها 

کسب اطالع کنند و در صورت سفر ضروری زنجیر چرخ و سوخت الزم همراه داشته باشند.

لزوم خودداری 
از سفرهای 
غیرضروری

مصرف گاز خانگی در  استان کرمان مصرف گاز خانگی در  استان کرمان 1010 برابر افزایش یافت برابر افزایش یافت
رئیس بهره برداری شرکت گاز استان کرمان، گفت: مصرف گاز استان روزانه ۳۰ میلیون متر مکعب است که ۶۰ درصد آن 
مربوط به بخش خانگی است و افزایش ۱۰ برابری مصرف گاز خانگی را در فصل زمستان شاهد هستیم.علی ابراهیمی با اشاره 
به وضعیت مصرف گاز در استان و افزایش ۱۰ برابری مصرف گاز در فصل زمستان در بخش های تجاری و خانگی، اظهار 
داشت: در زمان حاضر مصرف گاز در استان کرمان عدد باالیی است.وی با بیان اینکه بخشی از این مصرف در بخش صنایع 
است، افزود: البته بخش صنعت روال عادی مصرف را دارد، به تولید استان  کمک و اشتغال ایجاد کرده است اما در شرایط 

فعلی و فصل سرد سال ۶۰ درصد مصرف استان کرمان مربوط به بخش خانگی است.  

خبــر

کرمان  استان  برای  شده  گرفته  نظر  در  سهمیه ی 
سهم  آیا  صورت  این  در  که  است  دیگر  نماینده ی   ۳
دیگری  شهر  با  شراکت  بدون  نماینده  یک  سیرجان 

نیست؟!
شوراهای  و  کشور  داخلی  امور  کمیسیون  سخنگوی 
کمیسیون،  اعضای  که  کرده  اعالم  اخیراً  مجلس، 
تعداد  و  انتخابیه  حوزه های  جدید  محدوده های 
را  مختلف  استان های  برای  نماینده   ۴۰ افزایش 

مشخص کردند.
به گزارش ایرنا؛ علی حدادی در توضیح نشست روز 
در  شوراها  و  کشور  داخلی  امور  کمیسیون  یکشنبه 
طرح  نهایی  بررسی  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس 
تعداد  افزایش  و  انتخابیه  حوزه های  جدول  اصالح 
و  پژوهش ها  مرکز  کارشناس  حضور  با  نمایندگان 
دستگاه های اجرایی در دستور کار قرار گرفت و تعداد 
تعیین  انتخابیه  حوزه های  محدوده  برای  نماینده   ۴۰

شد.
مجلس  در  کشور  داخلی  امور  کمیسیون  سخنگوی 
بر  یافته  افزایش  نمایندگان  تعداد  میزان  به  اشاره  با 
اساس مصوبه این جلسه افزود: بر اساس مصوبه انجام 
نفر،   ۲ اصفهان  نفر،  یک  غربی  آذربایجان  برای  شده 
تهران ۴  نفر، شهرستان های  بوشهر یک  نفر،   ۳ البرز 
نفر قطعی و ۲ نفر ذخیره، چهارمحال و بختیاری یک 
نفر، خراسان جنوبی یک نفر، خراسان رضوی ۲ نفر، 
خراسان شمالی یک نفر، خوزستان ۲ نفر، سیستان و 
بلوچستان ۳ نفر، فارس ۲ نفر، قزوین یک نفر، قم یک 
یک  کرمانشاه  نفر،   ۳ کرمان  نفر،  یک  کردستان  نفر، 
نفر، گلستان یک نفر، مازندران یک نفر، مرکزی یک 
نفر، هرمزگان ۲ نفر، یزد ۲ نفر و لرستان یک نفر به 
تعداد کرسی نمایندگان این استان ها افزوده می شود.

مصوبه  صرفاً  مطلب  این  کرد:  خاطرنشان  حدادی 
کمیسیون بوده و باید در صحن علنی مورد رسیدگی 
قرار گرفته و به تأیید شورای نگهبان برسد تا سپس 

دولت آن را اجرا کند.

حق سیرجان و بردسیر 
اگر کت و شلوار اتوکشیده ی نمایندگی مجلس را به 
سیرجان  که  سال هاست  کنیم،  تشبیه  دامادی  قبای 
دو شهرستان  این  یعنی  هم هستند.  بردسیر هوی  و 
با جمعیتی روی هم نزدیک به نیم میلیون نفر، تنها 
در  شورا  مجلس  در  اشتراکی  به صورت  نماینده  یک 

پایتخت دارند!
این درحالی ست که حق سیرجان است که به عنوان 
یک شهر مهم و استراتژیک دست کم یک نماینده ی 
ادامه  به  قرار  اگر  یا  باشد.  داشته  برای خود  منحصراً 
شراکت با بردسیر است، این دو شهرستان در مجموع 

دو نماینده راهی مجلس کنند. 
انتخابات  از  پیش  ای  دوره  هر  در  همواره  گرچه 
انتخابات  قانون  پیرامون  مباحث  سری  یک  مجلس 
از  ناشی  هم  عمدتاً  که  می شود  مطرح  مجلس  در 
مخالفت  با  و  است  نمایندگان  شخصی  دغدغه های 
شورای نگهبان فراموش می شود اما خود طرح موضوع 
نیست.  بی فایده  بهتر  اندازی  یافتن چشم  برای  لزوماً 
جدی ئی  آرا  ریزش  دلیل  به  کنونی  نمایندگان  شاید 

می کنند،  پیش بینی  خود  انتخابی  حوزه ی  در  که 
دنبال تصویب این طرح باشند که در انتخابات اسفند 
۱۴۰۲ باز هم راهی مجلس شوند حتا اگر در جایگاه 
جز  به  طرح  این  اما  باشند.  ایستاده  سوم  یا  دوم 
به  می تواند  مجلس،  کنونی  نمایندگان  شخصی  نفع 
این  به  بدهد.  دوباره ای  نیز حیات  انتخابی  حوزه های 
معنی که مثال در حوزه ی انتخابی سیرجان و بردسیر 
به  یک  از  نمایندگان  تعداد  افزایش  صورت  در  شاید 
دو، نفعی هم نصیب نماینده کنونی شود و با سی هزار 
رای هم وی بتواند برای بار پنجم راهی مجلس شود 
اما در کنار آن فضای انحصاری ایجاد شده برای او نیز 
ناچار می شکند و دست کم فضای سیاسی سیرجان با 

یک خون تازه سرزنده می شود. 
بحث  دیگر  که  شود  استانی  انتخابات  اینکه  مگر   
اما تا وقتی که نماینده ی هر شهر  چیز دیگری است 
انتخابی  حوزه ی  منافع  که  ملی  منافع  نه  کشور،  از 
می کند،  دنبال  انحصاری  صورت  به  تنها  را  خودش 
شراکت سیرجان با شهرستان بردسیر در داشتن تنها 
این  معنای  به  کشور،  ملی  پارلمان  در  نماینده  یک 
قوه ی  در  موکل  دو  از  نمایندگی  به  وکیل  که  است 

جایی  اگر  حتا  و  کرده  پیدا  حضور  کشور  مقننه ی 
و  باشد  نداشته  هم  تضاد  هم  با  موکل  دو  این  منافع 
باز دست کمش  نکند،  را دچار سردرگمی هم  وکیل 
دنبال کردن  برای  نماینده  از  را  تمرکز  که  است  این 

منافع حوزه ی انتخابی خود می گیرد.
در  دهه ها  این  در  را  آن  عیان  ضرر  که  موضوعی 
از  فراوان  ثروت  با  شهری  که  چرا  دیده ایم  سیرجان 
دلیل  یک  به  تنها  است.  بازمانده  متوازن  توسعه ی 
ساده. نداشتن یک نماینده به صورت انحصاری برای 

شهرستان.
چه بخواهیم و چه نخواهیم نماینده فقط قانون گذار 
ایران  در  نمایندگان  که  است  این  واقعیت  نیست. 
با  مراودات شان  در  که  شده اند  البی گرانی  به  مبدل 
و  بودجه  خودشان  انتخابی  حوزه ی  برای  دولتی ها 
امتیاز و... فراهم می کنند و با همه ی معایب این ماجرا 
و رقابت های خطرناک استانی و ایجاد شکاف ملی، از 
طرفی تا چنین رابطه ای هم برقرار باشد، داشتن یک 
است  نفع سیرجان  به  نه  به صورت شراکتی  نماینده 
و نه به نفع بردسیر. به جز اینکه تمرکز نماینده باید 
تقسیم  این  و  شود  تقسیم  انتخابی  حوزه ی  دو  برای 
عموما هم عادالنه نیست، موضوع دیگر پایمال شدن 
حق دو شهرستان است به ویژه بردسیر که عماًل  انگار 
نداشته اند  نماینده ای  از خود  مردمش  دهه ها  این  در 
و  بوده  تاثیرگذار  که  بوده  رای سیرجان  زیرا همیشه 

رای بردسیری ها را به حاشیه برده است.
طرح  اگر  بار  این  که  جاست  به  و  به حق  بنابراین   
مجلس مصوب شد و سه نماینده به مجموع نمایندگان 
این  نمد هم  این  از  اضافه شد، کالهی  استان کرمان 
و  برسد  بردسیر  و  سیرجان  انتخابی  حوزه ی  به  بار 
نماینده ی  این دو شهرستان هر کدام دست کم یک 
بسیار شهرها  زیرا چه  باشند.  داشته  برای خود  مجزا 
انحصاری  نماینده  این ها  از  با جمعیت هایی کمتر  که 
خودشان را دارند و این عدالت در انتخاب نیست که 
با  نماینده  یک  میلیون جمعیت  نیم  با  شهرستان  دو 
انتخابی بسیار  از حوزه ی  با نماینده ای  برابر  یک رای 

کم جمعیت تر داشته باشند. 

مجلس به دنبال افزایش تعداد نمایندگان

سیرجان و بردسیر تا کی هووی هم باشند! 
      سمیرا سرچمی
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خبــر

      سمیرا سرچمی

خبــر

  حسام الدین اسالملو

رئیس پلیس فتا استان خبر داد؛

افزایش 3۰ درصدی جرایم فضای مجازی در کرمان
 رئیس پلیس فتا استان کرمان با بیان این که در سال جاری جرایم 
گفت:  است،  داشته  افزایش  درصد   ۳۰ کرمان  استان  در  سایبری 
»کالهبرداری سایبری با ۴۶ درصد، برداشت های غیرمجاز از حساب ها 
بیشترین  درصد،   ۸ با  مجازی  فضای  مزاحمت های  و  درصد   ۳۱
پرونده های جرایم سایبری در استان کرمان را به خود اختصاص داده  

است«.
جرایم  درصد   ۹۲ اینکه  به  اشاره  با  رضایی  محمدرضا  سرهنگ 
سایبری در استان کشف شده است، افزود: »۵۲ میلیارد ریال ارزش 
پرونده های کشف شده جرایم سایبری در سال جاری در استان کرمان 

است«.
 وی  مهم ترین دلیل در وقوع کالهبرداری های اینترنتی را اطمینان 
به کالهبرداران بیان کرد: »عدم دانش روز از فضای مجازی و عدم 

سواد رسانه ای مهم ترین دلیل وقوع جرایم سایبری هستند«.
رئیس پلیس فتا استان کرمان ادامه داد: »در یک مورد کالهبرداری 
در فضای مجازی، اعتماد به یک آگهی، ۱۶ شاکی و مالباخته داشت 
تومانی  میلیارد  دو  کالهبرداری  با  و  شناسایی  کالهبردار  فرد  که 

تحویل دستگاه قضایی شد«.
وی با بیان اینکه پویش کودکان سایبری در استان کرمان در حال 
مجازی  فضای  کاربران  از  عمده ای  »بخش  گفت:  است،  برگزاری 

کودکان و نوجوانان هستند و باید آگاهی الزم را به آنها داده شود«.
رضایی با اشاره به اینکه در این پویش تصمیم داریم شیوۀ صحیح 
استفادۀ دانش آموزان و کودکان از فضای مجازی را به آن ها آموزش 
بدهیم، بیان کرد: »والدین باید نسبت به ورود فرزندان خود به فضای 
مجازی حساس باشند، این موضوع را پیگیری کرده و در این فضا از 

فرزندان خود مراقبت کنند«.
جرایم  شیپور،  و  دیوار  مانند  سایت هایی  در  اینکه  بیان  با  وی 
انجام  سایت ها  این  در  که  »تخلفاتی  گفت:  است،  زیاد  کالهبرداری 

می شود، توسط کاربران است و افراد باید هوشیار باشند«.
بانکی  اینکه در سال جاری حدود ۹۶۴ حساب  به  اشاره  با  رضایی 
است،  شده  تعلیق  مالباختگان  اطالع  و  جرم  ایجاد  از  بعد  بالفاصله 
افزود: »کرمان رتبۀ سوم کشور در حوزه کشف جرایم سایبری را دارد 
و در بسیاری از پرونده های جرایم سایبری در استان کرمان مجرم در 

استان دیگری بوده که عمل مجرمانه را انجام داده است«.
دارد،  وجود  مجازی  فضای  بر  اطالعاتی  اشراف  اینکه  بیان  با  وی 
گفت: »مردم درصورت گم کردن تلفن همراه و یا سرقت آن، بالفاصله 
سیم کارت گوشی خود را بسوزانند و شبکه های اجتماعی را که روی 
گوشی خود داشتند بر روی گوشی جدید نصب کنند تا از سوءاستفاده 

از آن ها جلوگیری شود«.
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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 به آدرس  الکترونیکی دولت )ستاد(  تدارکات  درگاه سامانه 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

2001093866000004 جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. شمـــاره مناقصــــه: 
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1401/10/13 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 19:00 روز شنبـه  تاریخ 1401/10/24
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز سه شنبـه  تاریخ 1401/11/04

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 09:00 صبح روز چهارشنبــــه  تاریخ 1401/11/05 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس:  شهرستان سیرجان، شهر پاریز، بلوار جمهوری، شهرداری پاریز، دبیرخانه      تلفن:   3211  4239 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

شهرداری  اپرزی دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای 
ذوب مخلوط مواد نسوز و تبدیل آن به مس بلیستر باالی 95 درصد

 شهرداری پاریز در نظر دارد مناقصه عمومی دو مرحله ای  انجام عملیات ذوب مخلوط مواد نسوز، مواد سرد 

و لجن کارخانه لیچینگ از موجودی مجتمع مس سرچشمه و خاتون آباد  و تبدیل آن به بلیستر باالی 95 درصد  
در کارگـــاه شهـــرداری پاریـــز را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
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مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان

فراخوان تجدید مزایده محدود 
 شهرداری سیرجان در نظر دارد 

)باقیمانده پالک 792 فرعی از 5087 اصلی واقع در تقاطع بلوار هجرت و خیابان وحید دارای کاربری 

مسکونی که فقط قابلیت الحاق به دو پالک 4145 فرعی از 5087 اصلی و پالک 20908 فرعی از 5087 

اصلی دارد ( را از طریق مزایده محدود  و با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به 
نشانی setadiran.ir  بین دو پالک فوق به فروش برساند.شماره مزایده: 2001005674000006

تاریخ انتشار آگهی: 1401/10/14                                                                           تاریخ بازدید: 1401/10/17  الی  1401/10/29  
مهلت دریافت اسناد مزایده تا تاریخ: 1401/10/25 ساعت 14:00                                                تاریخ بازگشایی: 1401/11/08
مهلت ارسال پیشنهاد: 1401/10/14 الی 1401/11/06 ساعت 14:00                                 تاریخ اعالم به برنده: 1401/11/09

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:
1-برگزاری 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.

قیمت پایه )ریال(مساحتمشخصات پالکردیف

101/3532/432/000/000  متر مربعباقی مانده پالک 792 فرعی از 5087 اصلی1

آگهــی مزایــده عمومـــی
 شمــاره: 1401/20/ز

»یکصد و چهل  شرکت معدني و صنعتي گل گهر در نظر دارد 

از  را  با عیار 65.00 درصد«  )140( هزار تن گندله سنگ آهن 

از   FOB با شرایط تحویل به صورت  بارکو بندر عباس  اسکه 

طریق برگزاری مزایده عمومی به فروش برساند. لذا متقاضیان 

مي توانند به منظور دریافت اسناد مزایده و همچنین اطالع از 

 www.geg.ir  :شرایط مزایده به وبسایت این شرکت به نشانی

بخش مناقصه و مزایده مراجعه نمایند. 

                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

الزم به ذکر است پاکات پیشنهادی می بایست حداکثر تا ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 1401/10/26 به نشانی: دفتر 

کمیسیون معامالت مجتمع سیرجان  )کیلومتر 50 جاده شیراز( تحویل داده شود. تاریخ بازگشایی پاکات رأس ساعت  10:00 

روز سه شنبه مورخ 1401/10/27  در محل دفتر کمیسیون معامالت مجتمع سیرجان خواهد بود



ویترین آخر

»تثبیت  سیاست  اعالم  از  روز  »تثبیت   سیاست  اعالم  از  روز   ۱۰۱۰ هنوز  هنوز   نیوز-  نیوز-آفتاب  آفتاب 
وزیر  که  نگذشته  مرکزی  بانک  رییس کل  سوی  از  ارز«  وزیر نرخ  که  نگذشته  مرکزی  بانک  رییس کل  سوی  از  ارز«  نرخ 
اقتصاد این سیاست را رد کرده و رییس کمیسیون اقتصادی اقتصاد این سیاست را رد کرده و رییس کمیسیون اقتصادی 

مجلس آن را »غیرقانونی« خواندهمجلس آن را »غیرقانونی« خوانده
نرخ تثبیتی نرخ تثبیتی ۲۸۲۸ هزار و  هزار و ۵۰۰۵۰۰ تومانی برای ارز سامانه نیما  تومانی برای ارز سامانه نیما 
تقابل دولت و مجلس تبدیل شده است. در  تقابل دولت و مجلس تبدیل شده است. در حاال به محل  حاال به محل 
رییس  سطح  در  تغییرات  از  پس  مرکزی  بانک  که  رییس حالی  سطح  در  تغییرات  از  پس  مرکزی  بانک  که  حالی 
گرفته،  پیش  در  را  نیما  ارز سامانه  نرخ  تثبیت  برنامه  گرفته، کل،  پیش  در  را  نیما  ارز سامانه  نرخ  تثبیت  برنامه  کل، 
محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس 

این کار را »غیرقانونی« می داند.این کار را »غیرقانونی« می داند.
اول  معاون  مخبر،  محمد  حتی  اینکه  با  دیگر،  سوی  اول از  معاون  مخبر،  محمد  حتی  اینکه  با  دیگر،  سوی  از 
رییس جمهور نیز از طرح بانک مرکزی برای تثبیت نرخ ارز رییس جمهور نیز از طرح بانک مرکزی برای تثبیت نرخ ارز 
در یک عدد خاص دفاع و آن ها را برنامه دو سال آینده دولت در یک عدد خاص دفاع و آن ها را برنامه دو سال آینده دولت 
عنوان کرده، احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی عنوان کرده، احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی 
موضوع  این  تلویحا  تلویزیونی  برنامه  یک  در  شنبه  موضوع شامگاه  این  تلویحا  تلویزیونی  برنامه  یک  در  شنبه  شامگاه 
به دنبال  نیما  به دنبال را »رد« کرده و گفته که »دولت در سامانه  نیما  را »رد« کرده و گفته که »دولت در سامانه 
ارز خواهد بود ولی نرخی را تثبیت نخواهد کرد  ارز خواهد بود ولی نرخی را تثبیت نخواهد کرد ثبات نرخ  ثبات نرخ 
و قیمت ها می تواند نوسان داشته باشد.« ادعای مبهمی که و قیمت ها می تواند نوسان داشته باشد.« ادعای مبهمی که 
و  و  هزار  نیما در محدوده ۲۸۲۸ هزار  ارز  نرخ  تثبیت  احتمال  نیما در محدوده اگرچه  ارز  نرخ  تثبیت  احتمال  اگرچه 
۵۰۰۵۰۰ را کمرنگ کرد و نشانه عبور از سیاست تثبیت نرخ بود  را کمرنگ کرد و نشانه عبور از سیاست تثبیت نرخ بود 
ولی به ابهامات تصمیمات ارزی دولت افزود. وزیر اقتصاد و ولی به ابهامات تصمیمات ارزی دولت افزود. وزیر اقتصاد و 
را تفسیر غلط  ارز«  نرخ  اقتصادی دولت »تثبیت  را تفسیر غلط سخنگوی  ارز«  نرخ  اقتصادی دولت »تثبیت  سخنگوی 
»ممکن  نیمایی  نرخ  می گوید:  و  کرده  توصیف  »ممکن »عده ای«  نیمایی  نرخ  می گوید:  و  کرده  توصیف  »عده ای« 
با  همسو  البته  و  باشد  نرخ  این  در  متوسط«  به طور  با است  همسو  البته  و  باشد  نرخ  این  در  متوسط«  به طور  است 
تثبیت  و  دارد  تاکید  موضوع  این  بر  هم  مجلس  تثبیت دولت،  و  دارد  تاکید  موضوع  این  بر  هم  مجلس  دولت، 
حال  عین  در  می داند.  غیرقانونی  را  تومانی  حال   عین  در  می داند.  غیرقانونی  را  تومانی   ۲۸۵۰۰۲۸۵۰۰ نرخ نرخ 
محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس 
سوی  از  ارز  نرخ  داشتن  نگه  ثابت  تصمیم  که  کرده  سوی اعالم  از  ارز  نرخ  داشتن  نگه  ثابت  تصمیم  که  کرده  اعالم 
»ما  است:  گفته  او  است.  قانون  مرکزی خالف  بانک  »ما رییس  است:  گفته  او  است.  قانون  مرکزی خالف  بانک  رییس 
با سیاست ثبات در نرخ ارز موافق هستیم و از آن حمایت با سیاست ثبات در نرخ ارز موافق هستیم و از آن حمایت 
می کنیم، اما سیاست ثبات با تعیین نرخ ثابت مغایر است، می کنیم، اما سیاست ثبات با تعیین نرخ ثابت مغایر است، 
سرکوب  را  عرضه  و  تحریک  را  تقاضا  ارز  ثابت  نرخ  سرکوب چراکه  را  عرضه  و  تحریک  را  تقاضا  ارز  ثابت  نرخ  چراکه 
اخیر  هفته های  در  ثبت سفارش ها  درباره  آمار ها  و  اخیر می کند  هفته های  در  ثبت سفارش ها  درباره  آمار ها  و  می کند 
سوال  این  اظهارات،  این  به  توجه  با  ماجراست.«  این  سوال گواه  این  اظهارات،  این  به  توجه  با  ماجراست.«  این  گواه 
مطرح می شود که آیا رییس کل بانک مرکزی و معاون اول مطرح می شود که آیا رییس کل بانک مرکزی و معاون اول 
ارز«  نرخ  کردن  »قفل  سیاست  اجرای  از  زود  خیلی  ارز« دولت  نرخ  کردن  »قفل  سیاست  اجرای  از  زود  خیلی  دولت 
اتفاقات  است  قرار  یا  می کنند  صرف نظر  کاال  واردات  اتفاقات برای  است  قرار  یا  می کنند  صرف نظر  کاال  واردات  برای 
دولت،  اقتصادی  تیم  در  »اختالف نظر«  این  بیفتد؟  دولت، دیگری  اقتصادی  تیم  در  »اختالف نظر«  این  بیفتد؟  دیگری 
باز  دوم،  در سال  رییسی  کابینه  آیا  و  دارد  پیامد هایی  باز چه  دوم،  در سال  رییسی  کابینه  آیا  و  دارد  پیامد هایی  چه 

هم قرار است دچار ترمیم شود؟هم قرار است دچار ترمیم شود؟

       گوناگون

گذشته  هفته  گذشته   هفته  نیازبخش-  نیازبخش-حسین  حسین 
سیاستمداران ارشد آمریکایی اعالم کردند سیاستمداران ارشد آمریکایی اعالم کردند 
است.  رسیده  پایان  خط  به  برجام  است. که  رسیده  پایان  خط  به  برجام  که 
وزیر  بلینکن،  آنتونی  رابطه،  همین  وزیر در  بلینکن،  آنتونی  رابطه،  همین  در 
اِلی  با  اِلی خارجه آمریکا، طی تماسی تلفنی  با  خارجه آمریکا، طی تماسی تلفنی 
کوهن، وزیر خارجه جدید اسرائیل، توافق کوهن، وزیر خارجه جدید اسرائیل، توافق 
هسته ای با جمهوری اسالمی ایران را غیر هسته ای با جمهوری اسالمی ایران را غیر 
قابل احیا دانست و بر افزایش فشارها علیه قابل احیا دانست و بر افزایش فشارها علیه 

ایران تاکید کرد.ایران تاکید کرد.
در  برجام  احیای  به عدم  بلینکن  در اشاره  برجام  احیای  به عدم  بلینکن  اشاره 
جو  پیش  چندی  که  شد  مطرح  جو حالی  پیش  چندی  که  شد  مطرح  حالی 
بایدن رئیس جمهور آمریکا اعالم کرد که بایدن رئیس جمهور آمریکا اعالم کرد که 
سخنگوی  پرایس  ند  است.  مرده  سخنگوی برجام  پرایس  ند  است.  مرده  برجام 
وزارت خارجه این کشور نیز در چند موضع وزارت خارجه این کشور نیز در چند موضع 
توافق هسته ای در  توافق هسته ای در اعالم کرد که احیای  اعالم کرد که احیای 

دستور کار واشنگتن قرار ندارد.دستور کار واشنگتن قرار ندارد.
اگرچه هنوز برخی افراد در داخل ایران و اگرچه هنوز برخی افراد در داخل ایران و 
آمریکا وجود دارند که تالش می کنند نخ آمریکا وجود دارند که تالش می کنند نخ 
نازک دیپلماسی را سالم نگه دارند اما به نازک دیپلماسی را سالم نگه دارند اما به 
نظر می رسد این نخ پاره شده و حداقل نظر می رسد این نخ پاره شده و حداقل 
در شرایط فعلی راهی برای احیاء آن وجود در شرایط فعلی راهی برای احیاء آن وجود 

ندارد.ندارد.
دهه  چند  راهکار  تعلیق؛  سیاست 

ای ایران
سیاست ایران در دو دهه اخیر سیاست سیاست ایران در دو دهه اخیر سیاست 
گیری  شکل  زمان  از  است.  بوده  گیری   شکل  زمان  از  است.  بوده  ""تعلیقتعلیق"" 
پرونده هسته ای ایران و روند مذاکرات تا پرونده هسته ای ایران و روند مذاکرات تا 
دستگاه  کوتاه،  مقطع  یک  در  جز  دستگاه کنون،  کوتاه،  مقطع  یک  در  جز  کنون، 
دیپلماسی ایران همواره با سیاست تعلیق دیپلماسی ایران همواره با سیاست تعلیق 
و اتکا به آینده رو به رو بوده است. مقصود و اتکا به آینده رو به رو بوده است. مقصود 
از از ""تعلیقتعلیق"" این است که هم سیاست، هم  این است که هم سیاست، هم 
اقتصاد و هم فرهنگ و اجتماع منتظر به اقتصاد و هم فرهنگ و اجتماع منتظر به 

از  و  بوده  ای  هسته  توافق  رسیدن  از ثمر  و  بوده  ای  هسته  توافق  رسیدن  ثمر 
پیگیری وظایف و اهداف بلند مدت خود پیگیری وظایف و اهداف بلند مدت خود 

خودداری کنند.خودداری کنند.
اجباری  تخریب  و  برجام  نابودی 

سیاست تعلیق
با نابودی برجام، حاال سیاست، اقتصاد و با نابودی برجام، حاال سیاست، اقتصاد و 
جامعه باید از فضای تاریک ابهام و تعلیق جامعه باید از فضای تاریک ابهام و تعلیق 
خارج شود. نگاه به آینده، تعطیلی فعالیت خارج شود. نگاه به آینده، تعطیلی فعالیت 
تغییرات  و  دیپلماتیک  اقتصادی،  تغییرات های  و  دیپلماتیک  اقتصادی،  های 
مدت  کوتاه  اهداف  پیگیری  و  مدت اجتماعی  کوتاه  اهداف  پیگیری  و  اجتماعی 
باید جای خود را به تصمیم گیری قطعی، باید جای خود را به تصمیم گیری قطعی، 
برنامه ریزی، اهداف بلند مدت و سیاست برنامه ریزی، اهداف بلند مدت و سیاست 
مشخص  بدهد.  مشخص  و  عملی  مشخص های  بدهد.  مشخص  و  عملی  های 
است که ویرانی دیوار امیِد کذایی به آینده است که ویرانی دیوار امیِد کذایی به آینده 
و ورود به دنیای واقعیت می تواند کشور و ورود به دنیای واقعیت می تواند کشور 
را با مشکالتی رو به رو کند. ممکن است را با مشکالتی رو به رو کند. ممکن است 
پیش  از  بیش  ارز  نرخ  شود،  ملتهب  پیش بازار  از  بیش  ارز  نرخ  شود،  ملتهب  بازار 
تندرو  سیاستمداران  از  گروهی  رود،  تندرو باال  سیاستمداران  از  گروهی  رود،  باال 
دیپلماسی  های  پل  نابودی  به  دیپلماسی شروع  های  پل  نابودی  به  شروع 
کنند و حتی تغییرات اجتماعی خشن و کنند و حتی تغییرات اجتماعی خشن و 
این  همه  اما  دهد.  رخ  جامعه  در  این سریعی  همه  اما  دهد.  رخ  جامعه  در  سریعی 
تغییرات در صورت اخذ تصمیمی صحیح تغییرات در صورت اخذ تصمیمی صحیح 
انداز  چشم  و  سیاست  کردن  مشخص  انداز و  چشم  و  سیاست  کردن  مشخص  و 
آینده، آرام رخ داده و به بحران بدل نمی آینده، آرام رخ داده و به بحران بدل نمی 

شوند.شوند.
تا  انقالب  ابتدای  از  کشور  تا سیاست  انقالب  ابتدای  از  کشور  سیاست 
جمهوری  غربی،  نه  شرقی،  نه  جمهوری   غربی،  نه  شرقی،  نه  کنونکنون"" 
ورود  باعث  ورود   باعث  ""نهنه""  واژه  است.  بوده  واژه   است.  بوده  اسالمیاسالمی"" 
ایران  شد.  انکار  و  سلب  فضای  به  ایران کشور  شد.  انکار  و  سلب  فضای  به  کشور 
انقالبی با غرب دشمنی داشت اما تمایلی انقالبی با غرب دشمنی داشت اما تمایلی 
کند.  دوستی  شرق  با  که  نداشت  کند. هم  دوستی  شرق  با  که  نداشت  هم 
غرب  فشارهای  افزایش  دیگر،  طرف  غرب از  فشارهای  افزایش  دیگر،  طرف  از 

اخیر  سال های  در  ایران  نزدیکی  اخیر باعث  سال های  در  ایران  نزدیکی  باعث 
نزدیکی  این  اما  شد  شرقی  کشورهای  نزدیکی به  این  اما  شد  شرقی  کشورهای  به 
هرگز شکل مشخصی به خود نگرفت و به هرگز شکل مشخصی به خود نگرفت و به 

ائتالف بدل نگردید.ائتالف بدل نگردید.
و  اسالمی  جمهوری  قدیمی  و شعار  اسالمی  جمهوری  قدیمی  شعار 
پرونده  به  مربوط  اتفاقات  با  آن  پرونده همراهی  به  مربوط  اتفاقات  با  آن  همراهی 
هسته ای باعث شکل گیری فضای تعلیق هسته ای باعث شکل گیری فضای تعلیق 
موازنه  سیاست  نه  ایران  گردید.  ایران  موازنه در  سیاست  نه  ایران  گردید.  ایران  در 
غرب  و  شرق  به  و  گرفت  پیش   را  غرب منفی  و  شرق  به  و  گرفت  پیش   را  منفی 
را  مثبت  موازنه  سیاست  نه  و  گفت   را   مثبت  موازنه  سیاست  نه  و  گفت   ""نهنه"" 
اجرا کرد و سعی نمود میان غرب و شرق اجرا کرد و سعی نمود میان غرب و شرق 
تعادل ایجاد کند. بنابراین، می توان گفت تعادل ایجاد کند. بنابراین، می توان گفت 
و  رسید  و   رسید  ""نهنه""  به  جهات  تمام  در  به ایران  جهات  تمام  در  ایران 
فضای  پرورش  برای  را  زمینه  امر  فضای همین  پرورش  برای  را  زمینه  امر  همین 

""تعلیقتعلیق"" آماده کرد. آماده کرد.
سری که در برف فرو می رود

آنچه در حال حاضر ضروری است خروج آنچه در حال حاضر ضروری است خروج 
""سیاست سیاست  اصطالح  به  و  تعلیق  فضای  اصطالح از  به  و  تعلیق  فضای  از 
سلبیسلبی"" است. جمهوری اسالمی به عنوان  است. جمهوری اسالمی به عنوان 
حاکمیت فعلی ایران باید چشم انداز آینده حاکمیت فعلی ایران باید چشم انداز آینده 
را مشخص کند. نابودی برجام ایران را خواه را مشخص کند. نابودی برجام ایران را خواه 

ناخواه وارد معادالت جدیدی خواهد کرد.ناخواه وارد معادالت جدیدی خواهد کرد.
تقابل  از  مانع  تقابل   از  مانع  نعل""  و  نعلمیخ  و  ""میخ  سیاست سیاست 
کشورهای غربی، تحریم های بین المللی، کشورهای غربی، تحریم های بین المللی، 
برای ورود به جنگ  ایران  بر  برای ورود به جنگ فشار روسیه  ایران  بر  فشار روسیه 
اوکراین و تالش چین برای نفوذ اقتصادی اوکراین و تالش چین برای نفوذ اقتصادی 
نمی شود. تداوم سیاست تعلیق به معنی نمی شود. تداوم سیاست تعلیق به معنی 
فرو بردن سر در برف است. این سیاست فرو بردن سر در برف است. این سیاست 
وقوع  از  مانع  که  است  ندیدنی  وقوع همانند  از  مانع  که  است  ندیدنی  همانند 
باید  باید اتفاقات خارجی و داخلی نمی شود .  اتفاقات خارجی و داخلی نمی شود . 
آن  پای  و  گرفت  تصمیم  سریعتر  آن هرچه  پای  و  گرفت  تصمیم  سریعتر  هرچه 

تصمیم ایستاد.تصمیم ایستاد.

هفته نامه سیاسی، اجتماعی
صاحب امتیاز : بتولهاشمیمعصومی
مدیرمسوول: ابوالقاسممحمودآبادی
دبیر تحریریه: سارهمیرحسینی

ویراستار:ساراسرمد
چاپ :  مهدویکرمان

نشانی: سیرجان،بلواردکترصادقیروبرویداروخانهآریا

حفاظ شیشه ای...!

جلسه غیرعلنی مجلس درباره بودجه و برنامه
ایسنا: ایسنا: نمایندگان مجلس شورای اسالمی امروز در جلسه غیرعلنی در خصوص نمایندگان مجلس شورای اسالمی امروز در جلسه غیرعلنی در خصوص 

لوایح بودجه سال لوایح بودجه سال ۱۴۰۲۱۴۰۲ و برنامه هفتم توسعه به بحث و تبادل نظر می پردازند. و برنامه هفتم توسعه به بحث و تبادل نظر می پردازند.
 رییس مجلس شورای اسالمی در جلسه دیروز، به روند طی شده به نمایندگان  رییس مجلس شورای اسالمی در جلسه دیروز، به روند طی شده به نمایندگان 
توضیح داد و قرار شده فردا یک ساعت جلسه غیرعلنی تشکیل شود تا دوباره توضیح داد و قرار شده فردا یک ساعت جلسه غیرعلنی تشکیل شود تا دوباره 
رییس مجلس درباره بودجه و برنامه به نمایندگان توضیح داده و بحث و تبادل رییس مجلس درباره بودجه و برنامه به نمایندگان توضیح داده و بحث و تبادل 

نظر در مجلس شورای اسالمی صورت گیردنظر در مجلس شورای اسالمی صورت گیرد

 هشدار هواشناسی: بارش برف و باران در ۱۹ استان
رییس مرکز ملی پیش بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا در گفتگو با رییس مرکز ملی پیش بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا در گفتگو با 
ایسنا درباره شرایط جوی کشور از تداوم بارندگی ها در کشور، وزش باد و کاهش ایسنا درباره شرایط جوی کشور از تداوم بارندگی ها در کشور، وزش باد و کاهش 
دما خبر داد.  وی همچنین با اشاره به بارش برف، باران و وزش باد شدید در دما خبر داد.  وی همچنین با اشاره به بارش برف، باران و وزش باد شدید در 
چهارشنبه در چهارشنبه در ۱۹۱۹ استان نسبت به کوالک برف، آب گرفتگی معابر و کاهش شدید  استان نسبت به کوالک برف، آب گرفتگی معابر و کاهش شدید 
دما و خسارت به کشاورزان هشدار داد. به گفته ضیاییان از سه شنبه تا پنجشنبه دما و خسارت به کشاورزان هشدار داد. به گفته ضیاییان از سه شنبه تا پنجشنبه 

خلیج فارس مواج و متالطم خواهد بود.خلیج فارس مواج و متالطم خواهد بود.

زوم

مرگ برجام، خروج از فضای تعلیق و مواجهه با دیوار واقعیت
ایسنا:ایسنا: وزارت خارجه نروژ سفیر ایران در این کشور را فراخواند.  وزارت خارجه نروژ سفیر ایران در این کشور را فراخواند. 

 روزنامه نروژی وی جی گزارش داد که وزارت خارجه نروژ از سفیر ایران خواسته تا  روزنامه نروژی وی جی گزارش داد که وزارت خارجه نروژ از سفیر ایران خواسته تا 
روز سه شنبه، روز سه شنبه، ۲۰۲۰ دی به وزارت خارجه این کشور مراجعه کند. دی به وزارت خارجه این کشور مراجعه کند.

متعاقب این احضار تروئیکای با صدور بیانیه های جداگانه از احضار سفیر کشورمان متعاقب این احضار تروئیکای با صدور بیانیه های جداگانه از احضار سفیر کشورمان 
به وزارت  خارجه به دالیل حقوق بشری خبر دادند.به وزارت  خارجه به دالیل حقوق بشری خبر دادند.

وکیل و وزیر علیه دالر فرزین

احضار سفیر ایران به وزارت خارجه نروژ

آمریکا: فعال توافق هسته ای در اولویت نیست
 ایرنا:   ایرنا:  جیک سالیوان مشاور امنیت ملی  کاخ سفید که جو بایدن را در سفر جیک سالیوان مشاور امنیت ملی  کاخ سفید که جو بایدن را در سفر 
به مکزیک همراهی می کند، روز دوشنبه به وقت محلی به خبرنگاران گفت: به مکزیک همراهی می کند، روز دوشنبه به وقت محلی به خبرنگاران گفت: 
دولت آمریکا  به صراحت اعالم کرده است که توافق هسته ای با ایران در حال دولت آمریکا  به صراحت اعالم کرده است که توافق هسته ای با ایران در حال 
حاضر در اولویت نیست اما همچنان معتقد است که دیپلماسی بهترین راه برای حاضر در اولویت نیست اما همچنان معتقد است که دیپلماسی بهترین راه برای 

اطمینان از عدم دستیابی ایران به سالح هسته ای است.اطمینان از عدم دستیابی ایران به سالح هسته ای است.

توضیحات وزیر علوم در صحن علنی مجلس
خبرگزاری صدا و سیما:خبرگزاری صدا و سیما: محمدعلی زلفی گل در جلسه علنی روز سه شنبه  محمدعلی زلفی گل در جلسه علنی روز سه شنبه ۲۰۲۰  
دی ماه مجلس شورای اسالمی در پاسخ به سوال محمدحسین فرهنگی از وزیر دی ماه مجلس شورای اسالمی در پاسخ به سوال محمدحسین فرهنگی از وزیر 
علوم درباره عدم توجه به آموزش های کاربردی - مهارتی و افت علمی دانشگاه ها علوم درباره عدم توجه به آموزش های کاربردی - مهارتی و افت علمی دانشگاه ها 
و مراکز آموزش عالی و عدم همسویی آنها با سیاست های دولت گفت: تالش و مراکز آموزش عالی و عدم همسویی آنها با سیاست های دولت گفت: تالش 
کردیم که شاخص های حکمرانی علمی را مدنظر قرار دهیم، چون در وزارتخانه ای کردیم که شاخص های حکمرانی علمی را مدنظر قرار دهیم، چون در وزارتخانه ای 

مدیریت می کنیم که مبنای آن علم و پژوهش است. مدیریت می کنیم که مبنای آن علم و پژوهش است. 

مدیر بازرگانی: مصطفیکریمی
تلفن سفارش آگهی: 09133475191
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صفحه 1
ویترین

صفحه 6
پیرامون

والدت با سعادت سرور بانوان بهشت؛ فخر کائنات، انسیه حورا
حضرت فاطمه زهرا )س( ، روز مادر و هفته بزرگداشت مقام زن

بر تمامی مادران فداکار و زنان سرافراز مسلمان مبارک باد


