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دیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات استان کرمان با بیان این که اینترنت  5Gاز هفتۀ قبل 
در استان فعال شده است، گفت: »در مجموع ضریب نفوذ اینترنت در استان کرمان ۸۰.۹۲ 
درصد است«.  حسین ساجدی فر با اشاره به کاهش مصرف اینترنت بعد از فیلترینگ در استان 
کرمان، افزود: »نیازمند استقرار مرکز IXP در استان کرمان هستیم. زیرساخت ها در استان 
فراهم است و با استقرار این مرکز افزایش سرعت اینترنت و کاهش هزینه برای مصرف کننده 

را خواهیم داشت«.

 ضریب نفوذ 
اینترنت در 

کرمان حدود ۸۱ 
درصد است 

هشت محل خرید و فروش ضایعات در سیرجان پلمب شد
سرهنگ »مرتضی امیرسبتکی« در تشریح این خبر افزود: در راستای مبارزه با سرقت و ساماندهی کارگاه های ضایعاتی 
غیرمجاز، طرح شناسایی و برخورد با سارقان و خریداران اموال مسروقه در دستور کار پلیس شهرستان سیرجان قرار گرفت.

وی تصریح کرد: ماموران انتظامی ضمن هماهنگی با مرجع قضایی موفق شدند هشت کارگاه ضایعاتی فاقد مجوز که زمینه 
نارضایتی شهروندان را فراهم کرده بودند را در راستای پیشگیری از خرید و فروش اموال سرقتی، شناسایی و آنها را پلمب کنند.

وی افزود:  صاحبان این کارگاه ها و همچنین افراد مرتبط با سارقان دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شدند و از مردم عزیز 
می خواهیم ضمن خود مراقبتی بیشتر، همکاری الزم را با پلیس در اجرای ماموریت های محوله داشته باشند.

خبــر

 جشن یلدا و مهرگان و 4 اثر دیگر 
در انتظار ثبت در یونسکو

هفدهمین نشست کمیته بین الدولی پاسداری از میراث  فرهنگی 
ناملموس یونسکو از امروز آغاز به کار می کند و قرار است شش 
میراث ناملموس ایران که پروندۀ آن ها مشترک با کشورهای دیگر 

تهیه شده است، به بررسی و رأی گذاشته شود.
علی دارابی، معاون میراث فرهنگی کشور دربارۀ این پرونده ها 
توضیح داد: »در این نشست، شش پروندۀ »هنر سوزن دوزی 
ترکمن«، »هنرساختن و نواختن عود«، »پرورش کرم ابریشم 
و تولید سنتی ابریشم برای بافندگی«، »یلدا/ چله«، »جشن 
مهرگان« و »مهارت سنتی ساختن و نواختن رباب« از کشورمان 
برای ثبت در فهرست میراث جهانی یونسکو مورد ارزیابی قرار 

می گیرد«.
وی افزود: »با توجه به محدودیت های ایجاد شده از سوی یونسکو 
برای ارسال پرونده ها، هر کشور عضو، هر دو سال یک بار فقط یک 
سهمیۀ ملی برای ثبت جهانی دارد که سهمیۀ کشورمان در سال 
گذشته به پروندۀ »هنر خوشنویسی« اختصاص داده شد. با توجه 
به این که امسال سهمیه نداشتیم، تهیه و تدوین شش پرونده به 
شکل مشترک با تعدادی از کشورها به منظور استفاده از سهمیۀ 
آن ها، در دستور کار قرار گرفت. ارزیابی های اولیه حاکی از آن 
است که حداقل سه پرونده از شرایط مطلوب تری برخوردارند«.

بین الدولی  کمیته  نشست  هفدهمین  این که  بیان  با  دارابی 
پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس در شهر رباط مراکش ۶ تا 
۱۲ آذرماه ۱۴۰۱ برگزار می شود، یادآور شد: »تاکنون ۱۷ عنصر 
میراث  فرهنگی ناملموس از کشورمان در فهرست میراث جهانی 

یونسکو ثبت شده است«.
ایران پیش تر پرونده های »مهارت ساختن و نواختن عود«، به 
صورت مشترک با کشور سوریه و »جشن مهرگان« به شکل 
مشترک با تاجیکستان را به یونسکو فرستاده بود که به دلیل 
نیاز به اصالح ریفر شد. برخی کارشناسان مطلع از دالیل پذیرفته 
نشدن پرونده »عود« گفته بودند: تهیه این پرونده با مشارکت 
سوریه و بدون در نظر گرفتن دیگر کشورهای عربی که عود در 
آن ها رواج دارد، اقدامی خطا بود. این پرونده توسط کسانی تهیه 
شد که پرونده کمانچه را تهیه کرده بودند. این که پرونده کمانچه 
از نظر کارشناسی، پرونده موفقی بود و در فهرست یونسکو ثبت 
شد و به همین دلیل هم انتظار می رفت که عود نیز در فهرست 

ناملموس یونسکو جهانی شود.
ایران همچنین پرونده »یلدا« را قبالً به یونسکو فرستاده بود که 
دلیل محدود شدن آن به جغرافیا و گستره فرهنگ ملی ایران، 
پذیرفته نشد و در نهایت، این پرونده با عنوان »یلدا یا چله« از 

سوی افغانستان با همکاری ایران ارائه شده است. 

  خبر

که  زنانی  توصیف  برای  ما  کالمی  فرهنگ 
داده اند  دست  از  را  خود  همسر  دلیلی  هر  به 
، بی رحمی هایی دارد که گاهی عرصه را برای 
زندگی در شهر تنگ می کند. از نگاه های منفی 
در  حرف های  تا  گرفته  محل  و  کوچه  مردم 
و قضاوت ها  نگاه ها  این  فامیل.  اعضای  گوشی 
دلیل مستند و مشخصی ندارد و صرفا  نحوه ی 
لباس پوشیدن، ساعت رفت و آمد  و دایره ی 
اِعمال یکی  برای  را  دوستان زن، دست آن ها 
از بارزترین خشونت ها علیه زنان باز می گذارد.

مریم از اوایل زندگی برادرش تعریف می کند. 
آهی می کشد و می گوید: "بیشتر از چهار"پنج 
رو  زندگی  خوش  روی  زنش  و  داداشم  سال 
و دعوا داشتند. زن  و بحث  ندیدند. مدام جر 
بیوه شو  و  گرفته  طالق  دوستای  قید  داداشم 
و  رفت  برادرم  همین  برای  بزنه.  نمی تونست 
میره  کجا  ببینه  که  می کرد  کنترل  آمداشو 
نصیحت  رو  داداشم  زن  هم  ما  دوستاش.  با 
به  برداره.  بازی  رفیق  از  دست  که  می کردیم 
هر حال دوستاش شوهر نداشتن و زیادی آزاد 

بودن! 
سال ها  که  ساله ست  پنج  و  سی  زنی  "الهام 
پیش به خاطر یک انتخاب اشتباه با مردی عقد 
جدایی  به  یکسال  از  بعد  ازدواج شان  و  بسته 
گذراندن  از  بعد  و  سال  آن  از  او  شده.  منجر 
یک دوره طوالنی و سخت  برای گرفتن طالق، 
مورد  شغل  و  کند  پیدا  را  خودش  توانسته 
از  "االن  او می گوید:  انداخته.  راه  را  عالقه اش 
سعی  و  هستم  مستقل  زندگی ام  در  نظر  هر 
تمام  اما در  برسم.  تمام هدف هایم  به  کرده ام 
این سال ها آنچه که من رو عذاب داد و باعث 
فشارهای عصبی و در نهایت افسردگی  ام شد، 
شنیدم.  مختلف  افراد  از  که  بود  حرف هایی 
افرادی که گاهی تحصیالت باالیی هم داشتند 
اما معتقد بودند پسر مجرد برای ازدواج با من 

بزنم.  را  قیدش  باید  و  نیست  مناسب 
مطلقه  یک   من  آنها  دیدگاه  از  چون  
هستم و همین که مردی با هر شرایطی 
تصمیم به ازدواج با من بگیرد یعنی در 

حقم لطف کرده است."
در باور بسیاری از سیرجانی ها  اگر برای 
خواستگاری  به  خالی  دست  با  دختری 
طالی  نکنند،  بپاش  و  بریز  بیایند، 
خواستگاری  مجلس  در  و  نخرند  گران 
ندهند،   نشان  دختر  به  خوش  روی 
دختری  چنین  نگون بختی  توصیف  در 
می گویند:" انگار آمده بودند زن مطلقه 
برای پسرشان بگیرند..."کلمه مطلقه به 
قدری بار سنگین و خشونت آمیز کالمی 
را بر دوش زنی که از ازدواج خود بیرون 
آمده می گذارد که حتا اگر خدای ناکرده 
فکر ازدواج مجدد به سرش زد باید پیه 
به  را  شدن  نادیده   و  تحقیر  همه جور 
عروسی  برای  وقتی  اصال  بمالد.  تنش 
ضیافت  و  شام  و  دهل  و  ساز  دختری 
نباشد، می گویند: فالنی را در خفا بردند 
خانه بخت، عین زن مطلقه. در گفتمان 
فرهنگ  در  یافته  پرورش  مردمان 
خصوص  به  سنتی  جوامع  و  مردساالر 

می گیرند   طالق  که  زنانی  کوچکتر،  شهرهای 
آدم های بوالهوس، نابکار و راهزن مآبی بوده اند 
که فقط برای اموال و مهریه دندان تیز کرده اند 
در حالی که شاید زنی از بیم جان، از بار تحقیر 
با  مجبورند  حاال  و  باشد  داده  جدایی  به  تن 
جیب خالی از پس زندگی بر بیایند به خصوص 

اگر حضانت فرزندشان را هم گرفته باشند.
خوردن"  قهوه  و  کافه نشینی  سفید،  "تیبای 
شوخی بسیاری از مردان است درباره ی زنانی 
که از همسرشان جدا شده اند. اینکه مهریه را 
گرفتند و با آن تیبا خریده اند تا در بلوار سید 
در  بخورند.  قهوه  بعد  و  کنند  دور  دور  جمال 
زنان  از  تنها درصد کمی  آمار  حالی که طبق 

در پروسه طالق موفق می شوند مهریه شان را 
حالل  "مهرم  جمله ی  اکثرشان  بقیه  بگیرند. 
چون  می روند.  و  می گویند  را  آزاد"  جونم 
می دانند که همسرشان کسی نیست که بتواند 

از پس پرداخت مهریه بر بیاید.
آسیب های اجتماعی در کمین ۷۰ درصد

 زنان سرپرست خانوار 
سرپرست  بانوان  شمار  اخیر  سال  پنج  در 
خانوار در کشور دو برابر شده است، زنانی که 
بسیاری از آن ها مهارت و سواد کافی را برای 
زیرساختی  به دالیل  و  ندارند  به جامعه  ورود 
مناسب  برنامه ریزی  عدم  جمله  از  بی شمار 
آن ها  توانمندسازی  و  رسیدگی  برای  دولت 

جامعه نیز به آن ها روی خوش نشان نمی دهد.
امروز زندگی بسیاری از زنان سرپرست خانوار 
از بین رفته است و فرزندان شان بدون حامی 
در  هم  دولتی  کمک های  اعمال  مانده اند. 
بهزیستی  و  امداد  کمیته  مستمری های  حد 
که  نیست  پوشیده  کسی  بر  است.  یارانه  و 
برای  سازمان ها  این  سوی  از  پرداختی  مبالغ 
براساس  نیست.  متعارف کافی  داشتن زندگی 
درصد  به ۱۳  نزدیک  موجود  اطالعات  و  آمار 
این  از  که  خانوارند  سرپرست  کشور  زنان 
سال   ۶۰ باالی  درصد   ۵۰ به  نزدیک  شمار 
سالخوردگی اند.  دوران  به  ورود  آستانه  در  و 
ویژه ای  نگاه  جمعیت  این  به  باید  بنابراین 

شده و دولت و نظام اجتماعی باید برای آن ها 
بستر و چارچوب الزم را فراهم کند. نزدیک به 
۷۰ درصد این زنان همسرانشان فوت کرده و 
این شمار  از  آن ها مطلقه هستند؛  ۱۳ درصد 
زنان  از  درصد  ندارند.۷۰  فرزندی  درصد   ۴۵
سرپرست خانوار در شهر ها و ۳۰ درصد نیز در 

روستا ها زندگی می کنند. 
براساس آمار دیگری که وجود دارد ۵۵ درصد 
خودسرپرست  یا  خانوار  سرپرست  زنان  از 
دریچه ای  می تواند  خود  این  که  بی سوادند 
آسیب های  اقسام  و  انواع  به  ابتال  به سوی 
اجتماعی باشد و ۴۵ درصد از آن ها سواد دارند 
که از این شمار ۶۰ درصد از آن ها زیردیپلم اند 
و تنها ۶ درصد از آن ها تحصیالت دانشگاهی 
دارند و ۱۴ درصد هم شاغل و دارای درآمدند. 
هم  زنان  این  از  درصد   ۲۰ تا   ۱۵ به  نزدیک 
می تواند  که  دارند  درآمد  اما  ندارند،  شغلی 
سوی  از  زندگی شان  هزینه های  تامین  شامل 
و  باشد  آن  مانند  یا  ارث  محل  از  یا  فرزندان 
بهزیستی  زیرپوشش  هم  آن ها  از  برخی  البته 
و موسسات خیریه ای هستند  امداد  یا کمیته 
توجه  بیش تر مورد  اخیر هم  که در سال های 

قرار گرفته اند.
۷۵ درصد زنان مطلقه نتوانسته اند 

مهریه بگیرند!
جامعه شناس:  باطنی،  امان اهلل  گفته ی  به 
درصد   ۷۵ می دهد  نشان  پژوهش  یک  نتایج 
نتوانسته اند  مختلف  دالیل  به  مطلقه  زنان 
مهریه بگیرند. این در حالی است که ۷۱درصد 
تنها  و  آن ها دارای حداقل یک فرزند هستند 
اغلب مواقع  بوده اند. در  ۱۶ درصدشان شاغل 
خسارت های  آنکه  ضمن  نشده  محقق  مهریه 
بیشتر  هم  را  مطلقه  زنان  اجتماعی  و  روانی 
کرده و به آن ها امید واهی داده است. همچنین 
شانس ازدواج زنان مطلقه در حال حاضر یک 
نهم مردان است و تبعات اجتماعی مهریه این 

شانس را کمتر هم کرده است.

نگاه های سنگین و معنادار بر زنان مطلقه در سیرجان؛

قهوه و دور دور با تیبای سفید در سیدجمال!
      سمیرا سرچمی

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

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

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

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

بلفاروپالستی ) جراحی پلک ها ( 
باال بردن ابروها

جراحی پیشانی 
پروتز چانه و گونه 

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

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

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

کلیه جراحی های ترمیمی شامل پیوند اعضا و ناهنجاریهاری مادرزادی 

کرمـــان ،بلــوار جمهوری ، بعد ار سه راه هوا نیـــروز، برج اول ، طبقه ۷ ، واحد ۱ 
۰ ۹ ۱ ۳ ۱ 4 ۱ ۰ ۱ ۲ ۹   - ۳ ۲ 6 5 8 ۳ ۱ 6 تلفــن: 

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شارژ آهن اسفنجی

 به کارخانه ذوب و ریخته گری شماره یک شرکت مجتمع 

جهان فوالد سیرجان» مناقصه شماره ۰۱۰4-خ-م«

شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در نظر دارد نسبت به 
شارژ آهن اسفنجی به کارخانه ذوب و ریخته گری شماره یک 

از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای اقدام نماید؛
لذا از تمامی شرکت های بومی شهرستان سیرجان که دارای حداقل دو سال سابقه 
فعالیت در زمینه باربری، ماشین آالت ملکی و دارای مجوز از سازمان راهداری و حمل 
نقل جاده ای استان کرمان می باشند؛ دعوت به عمل می آید از تاریخ چاپ این آگهــی 
به مــدت ۷ )هفــت( روز کــاری، تمایل خود را بصورت مکتوب به آدرس ایمیل

 TENDER@SJSCOSTEEL.COM ارسال نمایند.

توضیحات : 
۱-محل انجام کار شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان واقع در استان کرمان، شهرستان 

سیرجان، کیلومتر 50 جاده سیرجان - شیراز، کیلومتر 3 جاده اختصاصی گل گهر می باشد.

۲-تضمین شرکت در مناقصه مبلغ 5.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ )پنج میلیارد( ریال.  

و مستندات  اسناد  ارائه  و  باشد  مناقصه می  برنده  بر عهده  آگهی،  ۳-هزینه چاپ 

مذکور هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نمی کند.

و   )۱۰۲ )داخلی   ۰۳4-4۲۲5۱۱۹۳ های  شماره  با  بیشتر  اطالعات  کسب  4-جهت 

۰۹۹۱۲۹۳8۳۱۷ و آدرس ایمیل TENDER@SJSCOSTEEL.COMارتباط برقرار نمایید.

*الزم به ذکر است اعالم آمادگی شرکت ها باید در سر برگ رسمی همراه با آدرس 

ایمیل، شماره تماس ثابت و همراه باشد.

دبیرخاهن کمیسیون معامالت شرکت مجتمع  جهان فوالد سیرجان

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

0913 278 3052/0913 145 2643
5036 230 0919 خدائی

         اجرای شبکه روشنایی بخشی از معابر منطقه گل گهر )محدوده جاده شماره یک(
شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر در نظر دارد  اجرای شبکه روشنایی بخشی از معابر منطقه گل گهر )محدوده 
جاده شماره یک( از طریق برگزاری مناقصه  عمومی به شرکت های  پیمانکاری ذیصالح دارای حداقل رتبه 5 رسته ی تجهیزات و 
تاسیسات و یا زیرشاخه های  انرژی )نیرو( به انضمام دارا بودن سابقه کار مرتبط  واگذار نماید. لذا از متقاضیــان دعوت به عمل می آیــد 

جهت اخذ اسنـاد مناقصـــه از تاریـخ ۱4۰۱/۰۹/۰8 به سایت این شرکت به آدرس www.ggz.ir مراجعه نمایند.
۱_آخرین زمان ارائه پاکت ها و پیشنهادات: ساعت ۱۳:۳۰ مورخ ۱4۰۱/۰۹/۱۹

۲_شرکت در قبول یا رد پیشنهادات مختار است.
۳_سپرده شرکت در مناقصه: ۱۳،۹6۹،4۱۷،۳۲۳ ریال

4_هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. 
5_تاریخ بازدید از پروژه : مورخ ۱4۰۱/۰۹/۱۲

6_کلیه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذکر گردیده است. 
۷_محل تحویل اسناد، پیشنهادات: سیرجان کیلومتر 50 جاده محور سیرجان _شیراز، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر 

ساختمان های هلدینگ مستقر بر تپه، بلوك 5 )شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر(
مدرییت امور حقوقی و قرارداداه8_تلفن جهت هر نوع هماهنگی: ۰۹۱۳۱4۲۰64۲ آقای بلوردی )به غیر از ایام تعطیل(


