هفتهنامه
خبــری ،تحلیلــی ،فرهنگــی
اجتماعــی ،ادبــی ،ورزشــی

حضوری یا غیر حضوری؛ مسئله این است:

مارپلهی بازگشایی مدارس

سال شانزدهم
چهارشنبه  16تیر 1400
 8صفحه
شماره 653
 2000تومان

 مسوول روابط عمومی آموزش و پرورش:

بازگشایی مدارس در حیطه اختیارات منطقه نبوده و طبق نظر ستاد ملی کروناست اما طبق پیش بینی ها ،سال تحصیلی جدید حضوری است.

S O K H A N
T A A Z E H

صفحه5

بازگشت محدودیتهای
کرونایی

درخت میخواهیم چه کار !؟

صفحه2

تنش در میدان ترهبار
صفحه3

انتخابات سیرجان
و تلنگر به مسووالن
صفحه4

عکس :سید محسن فروزنده

پیشنهاد استاندار
به گلگهر ،مس و گهرزمین
صفحه2

صفحه 3

خرید تابلو اسامی معابر سطح شهر

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (شرح مختصر :خرید تابلو اسامی

معابر سطح شهر) به شماره  2000005674000054را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی
دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق

درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir

انجام خواهد شد و الزم است

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

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه :تاریخ  1400/04/16می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :از تاریخ انتشار مناقصه در سایت تا ساعت  18:00روز شنبـــه
تاریخ 1400/04/26

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز سه شنبه تاریخ 1400/05/05

زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  17:30روز چهارشنبه تاریخ 1400/05/06

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها
الف -آدرس :سیرجان -میدان انقالب ،شهرداری مرکزی ،امور قراردادها و تلفن 034 - 41325077
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس021-41934 :

دفتر ثبت نام85193768-88969737 :

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (شرح مختصر :تهیه مصالح و اجرای
روشنایی خیابان تخت جمشید آباده) به شماره  2000005674000053را از طریق سامانه

تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق

درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir

انجام خواهد شد و الزم است

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

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه :تاریخ  1400/04/16می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :از تاریخ انتشار مناقصه در سایت تا ساعت  18:00روز شنبـــه
تاریخ 1400/04/26

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز سه شنبه تاریخ 1400/05/05

زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  17:00روز چهارشنبه تاریخ 1400/05/06

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها
الف -آدرس :سیرجان -میدان انقالب ،شهرداری مرکزی ،امور قراردادها و تلفن 034 - 41325077
مرکز تماس021-41934 :

دفتر ثبت نام85193768-88969737 :

دمرییت ارتباطات شهرداری سیرجان

تجدید مناقصه شهرداری سیرجان ( نوبت اول )

تهیه مصالح و اجرای روشنایـی خیابان تخت جمشید آباده

آگهي مناقصــه عمومـــي
شمـــاره /1400/18ع

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد «عملیات احداث ساختمان اداری» خود را واقع
در شهرستان سیرجان ،از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط و دارای گواهینامه
های صالحیت پیمانکاری با رتبه  1در رشته ابنیه و رتبه حداقل  3در رشته تأسیسات (توأمأ) از سازمان
مدیریت و برنامه ریزی کشور ،واگذار نمايد .لذا متقاضيان واجد شرایط ميتوانند جهت اخذ اسناد مناقصه
به آدرس الكترونيكي  WWW.GEG.IRمراجعه و اسناد مذکور را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي
تأمين كنندگان از بخش مناقصه و مزایده دانلود نمايند .مهلت تحويل پاكات ساعت  9الي  14روز یکشنبه
مــورخ  1400/4/27در محــل دفتركميسيون معـامالت مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي
باشد .ضمنا ً بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه در روز یکشنبه مورخ  1400/4/20مقرر شده است.
شركت معدني و صنعتي گل گهر در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون
جبران خسارت مختار ميباشد.

دمرییت ارتباطات شهرداری سیرجان

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

تجدید مناقصه شهرداری سیرجان ( نوبت اول )

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای

کمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر

آگهي استعــالم عمومـــي
شمــاره /400/09س

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد«خرید لوازم مورد نیاز و اجرا جهت اصالح سیستم ارت بخشی
از تجهیزات پست برق  » 230/20خود را از طريق برگزاري استعالم عمومي به شركت پيمانكار واجد شرايط واگذار
نمايد .لذا كليه متقاضيان ميتوانند جهت اخذ اسناد استعالم به آدرس الكترونيكي  WWW.GEG.IRمراجعه و
اسناد مذکور و دستورالعمل ارزيابي كيفي و فني را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان از قسمت -
مناقصه و مزايده دانلود نمايند  .مهلت تحويل پاكات ساعت  9الي  14روز چهارشنبه مــورخ  1400/04/23در
محــل دفتركميسيون معـامالت مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد .ضمنا ً بازدید از محل پروژه در روز
شنبه مورخ  1400/04/19براي متقاضيان الزامی می باشد  ،الزم به ذكر است شركت معدني و صنعتي گل گهر
در قبول و یا رد هر یک یا تمام پيشنهادات واصله بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد .

کمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر

انعکاس

سخن همشهریان:
ِ

سالم وقتتون بخیر  /ببخشید با توجه به خشکسالیهای سالهای اخیر و کمبود آب اما متاسفانه کسی موضوع بحران آب رو جدی نمیگیره عدهای از مردم روزانه با شستن حیاط و کوچه و خیابان این سرمایه بزرگ
را هدر میدهند مسئولین هم که انگار خواب هستند نشریات و خبرنگاران هم متاسفانه کمتر به این موضوع میپردازند خواهشا اوایل صبح یا موقع غروب یک سر به کوچه و خیابانهای شهر بزنین از زیر هر خانه نهری
از آب به داخل کوچه سرازیر شده و عده ای هم ساعت ها مشغول شستن کوچه یا ماشین و بازی با آب هستند .در ضمن آب و آسفالت مثل کارد و خیار هستند و اکثریت چاله های وسط کوچه که آسفالت خراب شده
به خاطر همین شستن ها و آب هست فقط عده ای از مردم که شرایط را درک میکنند باید این صحنه ها را ببینند و افسوس بخورند و ناراحت شوند کاری هم از کسی ساخته نیست ،در حالی که خیلی راحت میشود
با راه اندازی یک گشت بعنوان پلیس آب و دادن یک اخطار و جریمه به افراد خاطی از هدر رفتن آب جلوگیری شود کلیپی که از دختر سیستان و بلوچستانی منتشر شد تلنگری باید باشد برای ما که هوشیار شویم و
گرنه بچه های ما هم در آینده به همین مشکل دچار خواهند شد خواهشا هر طور صالح میدانید با یک گزارش میدانی یا هر طور دیگه به این موضوع بپردازید بخدا جلوگیری از این کار بسیار راحت هست در صورتی
که مسئولین بخواهند و دلسوز باشند .درست نیست که میلیارد ها تومان از سرمایه مملکت هزینه شود تا آب از خلیج فارس بیاورند ،چقدر هزینه شیرین سازی بشود خواهشا شما بیشتر به این موضوع مهم بپردازید.

فرماندار سیرجان عنوان کرد:

خبر

فرماندار سیرجان با اشاره به افزایش آمار بیماران بستری
در این شهرستان ،از اعمال محدودیتهای کرونایی از
یکشنبه گذشته خبر داد و گفت« :تاالرهای پذیرایی،
پارکها ،بوستانها ،پیستهای پیادهروی و تفرجگاهها
تعطیل و آب و برق این اماکن قطع خواهد شد».
همچنین ،بقاع متبرکه ،باشگاههای ورزشی سرپوشیده و
زبانسراها نیز از امروز در سیرجان تعطیل خواهند بود.
تکمیل ظرفیت تختهای بیمارستانی ،شیوع کرونا و قرمز
شدن وضعیت این شهرستان ،موجب برگزاری نشست
اضطراری ستاد مبارزه با کرونا و در نهایت تشدید اعمال
محدودیتها از یکشنبه  13تیرماه در سیرجان شد.
سهراب بهاالدینی با اشاره به اینکه  ۱۲۰بیمار مشکوک
به کرونا در بیمارستان های این شهرستان بستری شدند،
افزود ۶۸« :نفر از این تعداد به دلیل شدت درگیری ریهها
در بیمارستان بستری و  ۷۴نفر نیز با قرار دریافت روزانه
دارو از بیمارستان مرخص شدند و مراحل درمان را در
منزل طی میکنند» .وی با اشاره به اعمال محدودیتهای
کرونایی در سیرجان از مردم خواست در راستای اجرای
این محدودیتها همکاری الزم را داشته باشند .فرماندار
سیرجان با بیان اینکه تاالرهای پذیرایی این شهرستان
از  ۱۳تیرماه تعطیل خواهد بود اظهار کرد« :پارکها،

بوستانها ،پیستهای پیادهروی و تفرجگاهها تعطیل و آب
و برق این اماکن قطع خواهد شد» .وی ادامه داد« :محل
دفن اموات ،بقاع متبرکه ،باشگاه های ورزشی سرپوشیده
و زبانسراها نیز از امروز در سیرجان تعطیل خواهند بود».
بهاالدینی تصریح کرد« :برگزاری هرگونه همایش ،مراسم
مذهبی ،مراسم ترحیم ،مراسم در خانه باغ ها ،منازل و
تجمعات نیز در سیرجان ممنوع است».
وی گفت« :ورود خودروهای غیربومی از سمت بندرعباس
به شهر سیرجان و بخشها به دلیل شیوع کرونا و قرمز
شدن وضعیت این شهرستان غیرممکن است» .فرماندار
سیرجان با اشاره به ممنوعیت تردد خودروها از ساعت ۲۲
تا چهار بامداد در شهر سیرجان افزود« :از مردم بافرهنگ
ساکن این شهرستان درخواست میشود برای پیشگیری
از شیوع ویروس کرونا از برگزاری برنامههای دورهمی و
حضور غیرضروری در شهر و مسافرتهای غیرضروری جدا
پرهیز و پروتکلهای بهداشتی از جمله فاصله اجتماعی و
استفاده از ماسک را رعایت کنند».
در همین رابطه استاندار کرمان در جلسه ستاد استانی
مقابله با کرونا با حضور تمامی مسئوالن ارشد استان کرمان
و فرماندهان نظامی و انتظامی و رییس کل دادگستری
استان افزود :شرایط سختی است و راهی غیر از محدودیت

گروه اقتصاد :استاندار کرمان با اشاره به طرح پرداخت
تسهیالت به متقاضیان مشاغل خرد و خانگی از محل
گردش حساب شرکتهای بزرگ استان گفت« :از گلگهر،
مس و گهرزمین خواستهایم تا هلدینگهای غیر تخصصی
از جمله گردشگری تاسیس کنند و مطمئنا از این طریق
شاهد تحولی در استان خواهیم بود».
به گزارش فردایکرمان به نقل از پایگاه اطالعرسانی
استانداری کرمان ،کارگروه اقتصادی ،اشتغال و
سرمایهگذاری استان  13تیرماه و به ریاست استاندار کرمان
برگزار شد و به بررسی تعهد اشتغال دستگاههای اجرایی

نق
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ا
ق
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ا

ط

کولرهای گـازی اسپلیت
خیابان وحید  -روبروی فروشگاه افق کوروش

استان در سال  ،1400دستورالعمل بند «الف» تبصره ،18
عملکرد قانون اشتغال پایدار روستایی ،تسهیالت کرونا و
مشاغل خانگی پرداخته شد .علی زینیوند استاندار کرمان،
در این جلسه اظهار کرد« :مشاغل خرد و خانگی تحول
اساسی و جدی در استان ایجاد میکنند و لذا طرحها باید
با کار کارشناسی به بانکها معرفی شود تا منتج به اشتغال
واقعی شود» .وی ادامه داد« :هدفمان  12هزار شغل
خانگی و خرد است و در وهلهی اول باید به افراد با دانش و
توانمند داده شود که منجر به نتیجه شود».
وی بر توجه شورای اشتغال ،شورای اقتصاد مقاومتی و

شود و ورود خودروهای پالک شخصی از شهرهای آلوده به
شهرهای دیگر ممنوع است و از نیروی انتظامی درخواست
داریم با گشت های ترکیبی با کمک بسیج ورودی ها
مسدود و کنترل شود.
زینی وند با اشاره به اینکه از ترددهای پرتعداد خانوادگی
نیز در دو هفته پیش رو اغماض نکنید و از برگزاری هر
مراسمی باید جلوگیری شود ،گفت :باید ورودی پارک
هایی که امکان دارد ،مسدود شود و برق و آب و خدمات
قطع شود و غرفه های درون پارک ها تعطیل باشد و اگر با
وجود این مردم در پارک حضور می یابند ،نیروی انتظامی
اخطار بدهد.
استاندار کرمان بیان کرد :وضعیت استان خیلی بحرانی
است و پذیرفته نیست مردم در پارک ها باشند .اگر تمکین
نمی کنند ،خودروها جریمه شوند .ضمن اینکه دورکاری
کارمندان نیز باید اجرا شود.

برگ سبز کامیون بنز باری
 19تُن ،مدل 1349

مدل  99به رنگ سفید و

به رنگ طوسی روغنی و

شماره پالک ایران 867 -75ص 96

شماره پالک ایران 697 -45ع 48

به نام زهرا محمودآبادی

به نام سید منصور محسنی الحسینی

مفقود گردیده و از

مفقود گردیده و از
درجه اعتبار ساقط می باشد.
آگهی فقدان سند مالکیت

42338788 - 09164458335

محمد آرمانپور -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت

آقای سجاد پورعلی حسینخانی با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره  134سیرجان مدعی است که سند
مالکیت ششدانگ پالک  3560فرعی از  5087اصلی واقع در بخش  36کرمان بنام آقای سجاد پورعلی حسینخانی ثبت
و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است که به علت جابجایی مفقود گردیده است لذا به دستور تبصره یک اصالحی
ماده  120آیین نامه قانون ثبت ،مراتب جهت اطالع مردم آگهی می شود تا هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند
مالکیت نزد خود می باشد می تواند ظرف مدت  10روز از تاریخ انتشار روزنامه ،گواهی اعتراض خود را به این اداره تسلیم
دارد .در غیر این صورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی ،سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد.
 1112م الف تاریخ انتشار :روز چهارشنبه 1400/04/16
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رسانهها به کلید واژههای مشاغل خرد و خانگی ،توسعه
متوازن و مسئولیتهای اجتماعی معادن بزرگ تاکید
کرد و افزود« :از گلگهر ،مس و گهرزمین خواستهایم تا
هلدینگهای غیر تخصصی از جمله گردشگری تاسیس
کنند و مطمئنا از این طریق شاهد تحولی در استان
خواهیم بود» .استاندار کرمان ادامه داد« :یک نقطه آسیب
شرکتهای بزرگ صنعتی و معدنی این بوده که خیلی از
ظرفیتهای نهفته استان را غیرفعال گذاشتند ،آنها باید به
وظیفه خود عمل و این ظرفیتها را از جمله گردشگری و
خدمات را فعال کنند»

برگ سبز پژو  405اس ال ایکس

آقای غالمرضا رحمانی زاده با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره  93سیرجان مدعی است که سند مالکیت
سه دانگ مشاع از  96سهم ششدانگ پالک  4860فرعی از  2112اصلی واقع در بخش  35کرمان بنام آقای غالمرضا
رحمانی زاده ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است که به علت جابجایی مفقود گردیده است لذا به دستور تبصره
یک اصالحی ماده  120آیین نامه قانون ثبت ،مراتب جهت اطالع مردم آگهی می شود تا هر کس مدعی انجام معامله یا
وجود سند مالکیت نزد خود می باشد می تواند ظرف مدت  10روز از تاریخ انتشار روزنامه ،گواهی اعتراض خود را به این
اداره تسلیم دارد .در غیر این صورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی ،سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر
خواهد شد 1116 .م الف تاریخ انتشار :روز چهارشنبه 1400/04/16

فروشگاه اسپلیت صالحی
خانم فاطمه پرور با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره  113سیرجان مدعی است که سند مالکیت
ششدانگ پالک  1088فرعی از  5070اصلی واقع در بخش  36کرمان بنام فاطمه پرور ثبت و سند مالکیت صادر
و تسلیم گردیده است که به علت جابجایی مفقود گردیده است لذا به دستور تبصره یک اصالحی ماده  120آیین
نامه قانون ثبت ،مراتب جهت اطالع مردم آگهی می شود تا هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد
خود می باشد می تواند ظرف مدت  10روز از تاریخ انتشار روزنامه ،گواهی اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارد .در
غیر این صورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی ،سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد.
 1117م الف تاریخ انتشار :روز چهارشنبه 1400/04/16

نداریم و می دانیم نان مردم در مضیقه است اما بین نان و
جان موقتا باید جان را انتخاب کرد.
زینی وند تصریح کرد :متاسفانه بحرانی ترین وضعیت را
در بین استان های کشور به لحاظ شهرهای قرمز ،کرمان
دارد و نگرانی بابت این است این روند افزایشی تا دو هفته
دیگر ادامه دارد و اگر تدبیر نکنیم و سرعت افزایش موارد
ابتال به بیماری را کنترل نکنیم ،حجم زیادی از بیماران به
بیمارستان ها سرازیر می شوند.
وی بیان کرد :داریم بخش های عادی بیمارستان ها را
تعطیل می کنیم و اگر تمام وضعیت بیمارستان ها در
خدمت کرونا باشد ،سطح خدمات پایین می آید و میزان
مرگ و میر به شدت باال می رود.
استاندار کرمان گفت :وضعیت بسیار خطرناکی است و
راهی نداریم به جز اینکه محدودیت های جدی قائل شویم
و زمان محدودیت ها حداقل دو هفته خواهد بود و همه
دستگاه ها و ادارات و دستگاه قضائی باید در این زمینه
همکاری داشته باشند تا سرعت انتشار را کاهش بدهیم و
بتوانیم از این پیک عبور کنیم.
وی با اشاره به اینکه مهم ترین مسئله اکنون عادی انگاری
است و باید محدودیت ها را اعمال کنیم ،افزود :بازارهای
شلوغ و پاساژها که محل تجمع هستند ،باید تعطیل

گلگهر ،مس و گهرزمین هلدینگ گردشگری تاسیس کنند

لولـه کشی زیرکار
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استاندار کرمان بیان داشت:

فروش ،نصب ،سرویـس،شــارژ گـــاز و
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بازگشت محدودیتهای کرونایی

فایل چند رسانهای
نصب بدافزار در پی دانلود 

رئیس پلیس فتا استان در خصوص دیگر ترفند این مجرمان
سایبری گفت :در پی تبلیغات دانلود مداحی یا فایلهای
مذهبی با کمترین قیمت شاهد ارسال لینکهای جعلی در
کانالها و شبکههایاجتماعی هستیم که کاربران به صفحات
جعلی پرداخت هدایت کرده که منجر به سرقت اطالعات
بانکی و در نهایت خالی شدن حساب شهروندان میشود که
برای جلوگیری از نفوذ بدافزارها به کاربران توصیه میشود
آنتی ویروس سیستم خود را به روز کرده و بعد از هر دانلود،
ویروس کشی سیستم نیز ضروری است.
رئيس پليس فتا استان کرمان هشدار داد :شهروندان هنگام
دانلود هر نوع نرم افزار با محتوای فیلم ،کلیپ ،آهنگ و دیگر
محتوا مراقب بدافزارهای مخربی که سیستمشان را آلوده
میکند باشند.
سرهنگ امين يادگارنژاد اظهار داشت :با توجه به مراسمهای
رسمی و ملی در کشور و استفاده کاربران از شبکههای
اجتماعی ،مجرمین ممکن است اقدام به قراردادن نماهنگ،
کلیپ و نرمافزاهای مرتبط با این مراسم ها در سطح گروهها و
کانالهای شبکههای اجتماعی کنند.
وی افزود:یکی از راههای سرقت اطالعات کاربران ،ارسال
بدافزار در قالب فایلهای ضمیمه شده است که کاربر به
هنگام نصب برنامه مجوزهایی از قبیل دسترسی به دفترچه
تلفن،پیامکها ،تماسهای تلفنی را به نرمافزار داده و اینگونه
به مجرمان سایبری اجازه نفوذ به تلفن همراه قربانی را
میدهد.
سرهنگ يادگارنژاد ،احتمال ارسال اینگونه بدافزارها در
قالب فایلها وجود دارد؛بنابراین هموطنان عزیز باید دقت و
حساسیت بیشتری در دانلود و نصب فایلهای مذهبی داشته
باشند.
رئیس پلیس فتا استان در خصوص دیگر ترفند این مجرمان
سایبری گفت:در پی تبلیغات دانلود مداحی یا فایلهای
مذهبی با کمترین قیمت شاهد ارسال لینکهای جعلی در
کانالها و شبکههایاجتماعی هستیم که کاربران به صفحات
جعلی پرداخت هدایت کرده که منجر به سرقت اطالعات
بانکی و در نهایت خالی شدن حساب شهروندان میشود که
برای جلوگیری از نفوذ بدافزارها به کاربران توصیه می شود
آنتی ویروس سیستم خود را به روز کرده و بعد از هر دانلود،
ویروس کشی سیستم نیز ضروری است.
وی تاکید کرد:برای دانلود برنامهها و فایلهای خود حتما از
طریق سایتهای معتبر اقدام کنند و به هیچ عنوان به پیامها
یا کانالهای راه افتاده در شبکههای اجتماعی اطمینان نکنند.

خبر
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آگهی رای هیات

در اجرای بند  2ماده  1قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن بدینوسیله به اطالع می رساند در اجرای قانون فوق الذکر
مورد تقاضای مهریدخت ستوده نیا باقری پور فرزند درویش با کد ملی  3179569182متولد  1338/01/02و شماره شناسنامه  3با نمایندگی بنیاد مسکن
انقالب اسالمی سیرجان درخواست صدور سند شش دانگ خانه پالک ثبتی  10274فرعی از  5087اصلی به مساحت  294/02متر مربع واقع در نجف شهر
سیرجان بخش  36کرمان را نموده است که پس از رسیدگی رای هیات  10049مورخ  1400/03/25هیات حل اختالف موضوع ماده  7آیین نامه اجرایی
قانون فوق الذکر رای به صدور سند ملک متصرفی نامبرده صادر نموده ،بدینوسیله به اطالع عموم می رساند ظرف مدت 20روز از تاریخ انتشار این آگهی
چنانچه کسی به تقاضای نامبرده معترض است اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد سیرجان تسلیم و از تاریخ تسلیم ظرف مدت یک ماه دادخواست
اعتراض بر ثبت به مرجع صالح قضایی تسلیم و گواهی مربوطه را به اداره ثبت اسناد سیرجان ارائه نماید .چنانچه ظرف مدت  20روز از انتشار آگهی اعتراض
نرسد و یا معترض ظرف یک ماه از تاریخ اعتراض گواهی تنظیم دادخواست به مرجع صالح قضایی را ارائه ننماید .سند مالکیت به نام متقاضی صادر و تسلیم
می گردد .م الف  1114تاریخ انتشار :چهارشنبه 1400/04/16
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درجه اعتبار ساقط می باشد.

روند افزایشی دما
در استان کرمان
طی هفته جاری

گفتار نو :کارشناس پیش بینی هواشناسی استان کرمان اظهار کرد :آسمان استان صاف تا کمی ابری
است و گاهی افزایش ابر و وزش باد را خواهیم داشت .یاوری درباره وضعیت جوی استان کرمان افزود:
دمای هوای شهر کرمان صبح امروز  ۲۰درجه سانتیگراد بود و پیش بینی می شود در گرم ترین ساعات
به  ۳۵تا  ۳۶درجه برسد .وی تصریح کرد :الله زار با دمای  ۱۶درجه خنک ترین نقطه و منوجان روز
گذشته با دمای  ۴۸درجه گرم ترین نقطه استان بود .کارشناس پیش بینی هواشناسی استان کرمان در
پایان بیان کرد :طی هفته جاری روند افزایشی دما را در استان کرمان داریم.

گروه شهر

روز گذشته پلیس اماکن سیرجان در میدان
جدید ترهبار مشغول ابالغ بود .ابالغ اخطاریهای
از دادستان سیرجان خطاب به کسبهای که در
محوطهی میدان مشغول کسب و کار شدهاند و در
هیچ غرفهای مستقر نیستند .به گفتهی زنداقطاعی
بازرس پلیس اماکن ،این کسبه در زمره قانون منع
سدمعبر محسوب میشوند و در صورت تکرار با
آنها برخورد خواهد شد.
در مقابل تانوردی یکی از کسب ه که همگام تقسیم
غرفهها سرش بیکاله مانده ،فریاد دادخواهیاش
بلند شد« :میگویید ما چه کار کنیم؟ بریم دزدی؟
از کجا نان بخوریم؟» در مقابل اما بازرس پلیس
اماکن -که توسط یک پلیس مسلح و رییس جدید
صنف میوه و ترهبار همراهی میشد -شانه به باال
انداخت که تنها مجری قانون است و اگر کسی
شکایتی دارد به مراجع قضایی برود.
معترضان صنف میدان جدید تره بار میگویند:
بیشتر از ده سال پیش از همهی ما غرفهداران
میدان تره بار قدیم مبلغ یکسانی برای دادن یک
غرقه در میدان جدید گرفتهاند .غرفههایی که قرار
بوده همگی در موقعیتی تقریبا یکسان طراحی و
عرضه شوند اما بعدها با رانت و پارتی پای برخی
مسووالن ادارهها و افراد سفارش شده به این پروژه

شهر
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سارق فرا استانی یک خودرو ازحاجی آباد در سیرجان دستگیر شد

فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان افزود :ماموران کالنتری  ۱۷با حضور فوری در محور حاجی آباد سیرجان خودروی مسروقه را شناسایی و
متوقف کردند که مشخص شد سارق آن اهل استان گیالن بوده و این خودرو را از شهر حاجی آباد به سرقت برده است .وی اظهار داشت :در پی
اعالم مرکز مانیتورینگ استان کرمان مبنی بر تردد یک دستگاه وانت مزدا  ۲کابین سرقتی در محور بندرعباس  -سیرجان بالفاصله ماموران به این
محور اعزام شدند .ایران نژاداظهار داشت :این سارق که گرفتار اعتیاد و دارای  ۱۰فقره سابقه سرقت خودرو از استان های مختلف نیز بود به منظور
انجام بازجویی و تحقیقات تکمیلی به پلیس آگاهی منتقل شد.

تنش در میدان جدید ترهبار؛

از قلم افتادهها

باز شده و غرفههای خوب میدان را میان خودشان
تقسیم کردهاند برای مثال به من غرفهدار قدیمی
که ده سال پیش پول دادهام غرفهای دادهاند در
حاشیهی میدان که حتا حریم ورودی آن رعایت
نشده و در دیدرس هم نیست .اما آدمهایی را از
بیرون صنف ما وارد کردهاند و با اینکه خیلی بعدتر
از ما و چند سال دیرتر پول غرفه را واریز کردهاند
اما غرفههای بهتر را گرفتهاند! االن هم بروی
غرفهشان ،هنوز راه نیفتاده و درگیر دالل بازی
بر سر فروختنش به قیمتی گزاف هستند یا اینکه
میخواهند با قیمتی خیلی باال کرایه بدهند».
به تانوردی میگویم اگر شمارهگذاری را در نظر
نگیریم ،در ظاهر امر به نظر میرسد همهی غرفهها
در موقعیت تقریبا یکسانی نسبت به محوطه قرار
دارند .پس اعتراض شما به چیست؟
او به چهار قطعه زمین پرت افتاده در چهار طرف
میدان جدید اشاره میکند« :ببین .هر چهار نبش
میدون زمینهاش پرت افتاد ه و حریمشان توسط

غرفههای مجاور به یغما رفته است! معلوم نیست
مهندس طراح و نقشهکش این میدان چه کسی
بوده؟ چهار قطعهی بزرگ در چهار طرف میدان
جدید پشت دو غرفهی مجاورشان قرار گرفتهاند.
محاسبهی ورودی این چهار قطعه آن قدر غلط
بوده که حتا دو غرفه راست و چپ هر کدام از این
چهار قطعه روزها درگیر حریم کسب و کارشان
هستند و موقع چیدن صندوق یا توقف کامیون
با هم اختالف پیدا میکنند و همدیگر را به نقض
حریم یکدیگر متهم میکنند».
این میانه یکی از رانندگان کامیون هم گالیه دارد
که در میدان ترهبار هیچ جایی برای دستشویی
رفتن ،شستن دست و صورت و استراحت رانندگان
و خریداران پیشبینی نشده است ».دهشیری یکی
دیگر از معترضان برای تایید به میان حرف او
میپرد« :چون ترسیدن با تغییر دولت دستشان
رو بشود و زدوبندهایشان علنی بشود ،درست در
گرماگرم انتخابات ،شبانه و بیمقدمه میدان قبلی

خبــر

عکس :سید محسن فروزنده

را تخلیه کردند و به میدان هنوز تکمیل شدهی
جدید آمدند .نگاه کن یک کانال استاندارد آب و
فاضالب طراحی نشده .نبود سطح زباله که جای
خود دارد .اجناس من هنوز در غرفهام در میدان
قبلی روی دستم مانده و توی سردخانه است .اینجا
هم که غرفه ندارم عرضهشان کنم .تکلیف جنس
من چه میشود؟»
دهشیری برگی رو میکند که اتاق اصناف صادر
کرده و جواز ساخت غرقه در میانهی محوطهی

میدان تره بار جدید را به او و سه معترض دیگر
دادهاند .او میگوید« :زمانی که شیخ محمودآبادی
فرماندار سیرجان بود ،متوجه تخلفات و رانت در
ماجرای تقسیم غرفههای میدان جدید تره بار
شد و دستور داد به ماها در میانهی میدان غرفه
داده شود و آن زمینهای پرت تبدیل به نمازخانه
و استراحتگاه و انبار و ...شوند اما با رفتن شیخ
دستور او هم به فراموشی سپرده شد .کار به جایی
رسیده که به ما به خاطر مستقر شدن در زمینی که

برگ واگذاریاش به ما را اصناف امضا کرده ،هشدار
میدهند و به بهانهی رفع سد معبر میخواهند بار
و بندیلمان را از جلوی غرفهی رییس صنف میدان
ترهوبار بردارند!»
دهشیری که خودش جانباز است؛ آستینش را باال
میزند که دست ترکش خوردهاش را نشان بدهد.
میگوید« :مسووالن برای توجیه ناحقیهایی که
در تقسیم غرفهها انجام دادهاند و زد و بندهایی
که کردهاند از آبرو و اعتبار اجتماعی جانبازان و
ایثارگران عزیز مایه میگذارند و میگویند همهی
افراد اضافه شدهی جدید به صنف غرفهداران میدان
جدید ترهبار از ایثارگران هستند .درحالی که پشت
پرده منافع مسووالن ادارههای(...و )...درمیان است
و این میان اعتبار ایثارگران به حراج گذاشته شده.
وگرنه من خودم هم جانبازم و هم سابقهی طوالنی
در صنف ترهبار دارم .حاال کو غرفهام؟»
مرتضا قنبری رییس سابق میدان ترهوبار به همراه
اسکندری دیگر معترض میدان هم به جمع
میپیوندد .این دو نیز از غرفهداران بنام این صنف
بودهاند که حاال در میدان جدید سرشان بیکاله
مانده است .آنها معترضاند که با وجود سابقهی
زیادشان در صنف میوه و ترهبار از قلم افتادهاند
و حق و حقوقشان پایمال شده است .آنها از
مراجع شهرستان و استان ناامید شده و میخواهند
شکایتشان را به مراجع قضایی پایتخت ببرند.

درخت میخواهیم چه کار !؟

اخیرا درختان خیابان مالکاشتر از گلو بریده
شدند ،به اسم هرس! سازمان پارکها و فضای
سبز شهرداری مقصر باشد یا اداره برق ،در اصل
قضیه فرقی نمیکند .اینکه صدها نهال سالهای
دور در سیرجان کاشته شده تا ریهی این شهر
غبارآلودهی معدنی باشند و سایهسار تابستان
گرم این شهر کویری اما حاال که درختان بزرگی
شده ،قد کشیده و زیبا و برافراشته شدهاند و
هنگامهی ثمر است ،درست در وسط گرمای
طاقت فرسای تابستان؛ بیایی همه را از گلو
ببری؟! کدام عقل ناقصی این دستور را داده.
چرا؟!
تازهترین نمونهی این شاهکار هم خیابان

نقـــد
با تخفیف ویژه

ابومسلم است .وقتی از کارگران در حال هرس
میپرسم چرا وسط این آفتاب سوزان خیابان را
بی سایهسار میکنید و زیبایی و پاکی هوا را از
شهر میگیرید ،ادعا میکنند که به خاطر مبارزه
با آفت این درختها را سربری میکنند!
اما دروغ بودن این ادعا وقتی برایت آشکار
میشود که مثال در بلوار ماک اشتر درختان
وسط بلوار دچار آفت نشدهاند و تنها درختان
سمت پیادهرو به طرز زشتی بریده شدهاند.
وقتی دقیقتر نگاه میکنی متوجه وجود
کابلهای برق میشوی؟! این یعنی درختان
تنها به خاطر وجود کابل برق سربری شدهاند
و نه آفت .آن هم در فصلی که مناسب هرس

درخت نیست.
یکی از همشهریان در همین باره پیام داده:
«حیف این بلوار زیبا .چرا توی سیرجان یاد
گرفتهایم فقط صورت مساله را پاک کنیم؟
خب کابلهای برق را جا به جا کنید .چقدر باید
هزینه کرد که یک درخت توی این بی آبی رشد
کنه؟» یکی دیگر از همشهریان نوشته« :االن
به اداره برق بگی ،از کمبود بودجه میناله!
بودجهها کجا میرن؟ راستی چرا جان درخت
و جانور و انسان در این کشور ثروتمند ارزشی
ندارد؟ گلگهر تو نمیتونستی بودجهی جا به
جایی کابلهای جلوی شهرک خودت رو بدی
که دست کم این بال رو سر درختهای بلوار

شرایط فــروش ویــژه

تاسیسات رادین

مالک اشتر نیارن!» و دیگری نوشته :وقتی در
سرزمین کوتولهها که زندگی میکنی اگر قد

برافرازی،
میکنند.

بیرحمانه

کوتاهت
عکسها :سید محسن فروزنده

اقسـاط
بدون بهره

پکیج ،رادیاتور ،آبگرمکن ،اسپلیت ،هود ،سینک ،گاز ،فـر
شیرآالت اهرمــی و چشمـــی ،توالت ایرانـــی و فرنگــــی
لولـــه و اتصاالت پنج الیـه نیوپایپ و بی تی اس ()B.T.S
وان ،جکـــوزی ،روشویـــی ،اکسسوری حمــام و سرویـس
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دفتر اصلی شرکت سالمت محور حرکت در کرمان ،جهت اعطای نمایندگی در سیرجان نماینده ی فعال می پذیرد تلفن0936 679 6091 :

درخواست
استاندار کرمان
از رسانهها

علی زینیوند اظهار داشت :در پرداخت تسهیالت اشتغال خرد به تعاونیها و برند کردن محصوالت
اهمیت داده شده و پرداخت تسهیالت هدفمند انجام شود وی گفت :به این شرکتها نامه زدیم که هلدینگ
گردشگری تأسیس کنند و رسانهها نیز آن را پیگیری کنند .استاندار کرمان با بیان اینکه توجه به اشتغال خرد
باعث تحول جدی در استان میشود و نباید از آن غفلت کرد افزود :تمام طرحهایی که درخواست تسهیالت
دارند باید ظرف یک هفته تعیین تکلیف شوند که دلیل عدم دریافت تسهیالت آن چیست و طرحها با کار
کارشناسی به بانکها معرفی شود تا منتج به اشتغال واقعی شود.
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رئیس کل دادگستری کرمان اظهار کرد :باید تیمهایی برای کنترل بر رعایت مصوبات ستاد مدیریت کرونا تشکیل شود و صورت مشاهده نقض
دستورات و مصوبات ستاد بدون اغماض و قاطعانه با افراد خاطی برخورد شد .موحد با بیان اینکه دستگاه قضائی دستورات و مصوبات ستاد مدیریت
کرونا را اجرا و از آن حمایت میکند ،گفت :هر کس که دستورات و مصوبات ستاد را نادیده بگیرد و آن را رعایت نکند (حتی اگر از مسئوالن
باشد) تهدید سالمت عمومی است و مجرم محسوب میشود و همکارانم در دستگاه قضائی با آنها برخورد خواهند کرد .وی افزود :برای جلوگیری
از تجمع افراد در دستگاه قضائی طبق بخشنامه از سوی رئیس قوه قضائیه اکثر امور قضائی با سامانههایی که وجود دارد و به صورت الکترونیک و
غیرحضوری انجام میشود و اگر کاری باشد که الزم به حضور افراد باشد به دو هفته آینده موکول میشود.

انتخابات سیرجان و یک تلنگر به مسووالن

پرونده تخلفات یکی از منتخبین شورای اسالمی شهر
جهت بررسی به هیات نظارت استان ارسال شدهاست

رئیس هیات نظارت شهرستان سیرجان گفت :براساس گزارش هیأت
اجرایی و نظر دادستان محترم ،پرونده بررسی آراء یکی از منتخبین
شورای اسالمی شهر سیرجان ،جهت تصمیم گیری به هیات نظارت استان
ارسال شده و با استناد به ماده  ۶۱قانون انتخابات شوراها بایستی جهت
اتخاذ تصمیم نهایی به هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسالمی
کشور ارسال گردد.
رئیس هیات نظارت بر انتخابات شورای اسالمی شهرستان سیرجان گفت:
بر اساس ماده  ۵۵قانون انتخابات شوراها ،هیأت محترم اجرایی از تاریخ
اعالم نتایج انتخابات به مدت دو روز آماده دریافت شکایت واصله بوده،
یعنی نامزدها فرصت داشتند تا تاریخ  ۳۱خرداد ماه شکایت خود را تقدیم
هیات اجرایی نمایند و آن هیات ظرف مدت پنج روز به شکایات واصله
رسیدگی و نتیجه را به هیات نظارت شهرستان ارسال نماید.
س از وصول نظر هیات
محمد پیشبین اذعان کرد :هیات نظارت نیز پ 
اجرایی در فرصت قانونی ،موارد را بررسی و مراتب را به فرماندار محترم
در تاریخ  ۱۲تیرماه جهت انتشار آگهی صحت انتخابات اعالم مینماید و
پس از انتشار آگهی در تاریخ  ۱۳تیر ماه ،در صورت شکایت داوطلبین از
صحت برگزاری انتخابات ،می توانند در تاریخ  ۱۴و  ۱۵تیر ماه با مراجعه
به هیات نظارت استان کرمان شکایت خود را تقدیم نمایند.
وی در خصوص اعتراض تعدادی از کاندیدا نسبت به بازشماری آرا عنوان
کرد :مراتب با مسئولین امر در میان گذاشته شده و در صورت تأیید و
ارائه مجوز توسط هیات نظارت بر انتخابات استان ،با حضور مراجع قضائی،
هیأت اجرایی ،هیأت نظارت و نماینده کاندیدهای معترض ،یک یا چند
صندوق به صورت پیشنهادی یا تصادفی بازشماری خواهد شد.
محمد پیش بین افزود :براساس گزارش هیأت اجرایی و نظر دادستان
محترم ،پرونده بررسی آراء یکی از منتخبین شورای اسالمی شهر سیرجان،
جهت تصمیم گیری به هیات نظارت استان ارسال شده و با استناد به ماده
 ۶۱قانون انتخابات شوراها بایستی جهت اتخاذ تصمیم نهایی به هیات
مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسالمی کشور ارسال گردد.
فرماندار ویژه سیرجان در همین رابطه گفت :صحت انتخابات در شهرهای نجف
شهر ،خواجو شهر ،هماشهر ،پاریز ،زید آباد و بلورد از سوی هیات نظارت تایید شد.
️سهراب بهاالدینی ،فرماندار ویژه شهرستان سیرجان در خصوص
انتخابات شوراها در شهر سیرجان گفت :تعدادی شکایت از سوی بعضی
نامزدها واشخاص حقوقی به هیات اجرایی ونظارت شهرستان ارائه شد
که این شکایات در جلسه مشترک هیاتهای مذکور بررسی و مراتب
برای تصمیم گیری نهایی به هیات نظارت استان ارسال شده است.
️وی افزود :هیات نظارت استان طبق قانون  ۱۵روز وقت دارد که صحت
انتخابات شهر سیرجان را بررسی ونظر نهایی خود را اعالم نماید .که ما
همچنان منتظر اعالم نظر نهایی این هیات در خصوص تایید یا عدم تایید
انتخابات شورای اسالمی شهر سیرجان هستیم.
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عدم اجرای مصوبات ستاد کرونا جرم است

خبــر

حسامالدین اسالملو

این روزهای پساانتخاباتی اظهارنظرهایی
از سوی برخی مسووالن میشنویم که
موجب شگفتیست!
اینکه دست کم سه دوره به طوری جدی
و مشهود خرید و فروش رای در انتخابات
شوراها اتفاق میافتد و هربار مستندات
زیادی هم از آن به مسووالن ارائه شده اما
هیچ کدام آنها حساسیتی به این موضوع
نشان نداده که هیچ حتا آن را هضم و
جذب هم کرده و گاه آن را عادی دانسته
و به فرهنگ داشته و نداشتهی مردم
چسبانده!
نمونهی عینی خرید و فروش آشکار
رای در انتخابات چهارسال پیش شورای
شهر بود که حتا فیلم آن در فضای
مجازی منتشر شد اما مسووالن هیچ
ابراز نگرانیئی که نکردند بماند ،یکی از
خاطیان بعدها مفتخر به گرفتن دستهگل
هم از جانب فرماندار شد!
حاال این بار چه چیز جدیدی اتفاق افتاده
که مسووالن شهرمان را برآشفته و کار
را برای تایید انتخابات سیرجان به گرهی
کور رسانده؟!
این واقعیت مسلم که این بار در کنار
خرید و فروش رای ،یک نوع مبادلهی کاال
به کاال نیز به طور آشکاری در جریان بوده
است .تا اینجای کار میتوان پیشداوری
کرد و به این قضاوت عجوالنه رسید که
مسووالن با خرید و فروش رای مشکل
ندارند اما با مبادلهی کاال به کاال در این
باره کنار نیامدهاند!
خب کاالی یک سمت که مشخص است
چیست ،برگ رای و نوشتهی روی آن،
سمت دیگر داد و ستد اما کاالییست
که خون مسووالن ما را به جوش آورده.

از شماست که بر شماست

برافروختهاید؟ سلمنا .برخورد کنید اما
افکار عمومی از آن سکوت سابق و این
برآشفتگی کنونی و واکنشهای و گفتهها
و تیترهای شما میتواند این نتیجه را
بگیرد که نفس خرید و فروش رای قابل
چشمپوشیست و فقط مسووالن عزیز ما
این بار ناراحت این موضوع شدهاند که چرا
با توزیع نوشیدنی الکلی این خریداری به
وقوع پیوسته! یعنی گوییا در پس ذهن
مسووالن ما این بوده که خرید و فروش
رای نامشروع نیست و تنها خرید رای با
مشروب غیرشرعی است و باید چنین
آرایی را باطل کرد و با این پدیده یک
بار برای همیشه برخورد قاطع کرد .چه
خوب .برخورد کنید به طوری که دیگر
کسی هوس خرید رای از این طریق را
ایـن واقعیـت مسـلم کـه ایـن
بـار در کنـار خریـد و فـروش رای،
یـک نـوع مبادلهی کاال بـه کاال نیز
به طـور آشـکاری در جریـان بوده
اسـت .تـا اینجـای کار میتـوان
پیشـداوری کرد و بـه این قضاوت
عجوالنـه رسـید کـه مسـئوالن با
خریـد و فروش رای مشـکل ندارند
امـا با مبادلـهی کاال بـه کاال در این
بـاره کنـار نیامدهاند!
نکند .اما باید یادمان باشد که هردو کار
ایراد قانونی دارد و به جا بود که مسووالن
از هردو کار چه خرید با پول و چه خرید
با یک کاالی نامشروع ،حساسیت نشان

بدهند.
جالب آنکه یکی از مسووالن اخیرا در
مصاحبهای مدعی شده که اثبات خرید
و فروش رای مشکل است و نیاز به
مستندات قوی و کافی دارد .اما همین
مسوول محترم نگفته است که چرا اثبات
رای در برابر برخی تخلفات که وی قصد
برخورد جدی با خاطیان در این زمینه را
دارد مشکل نیست و نیاز به مستندات
کافی ندارد!؟
یعنی برای این یکی همین که فالن
مسوول فرهنگی شنید و دلش شکست
و ناراحت شد ،کافیست که رای کسی
باطل اعالم شود و رایزنی برای باطل
کردنش آغاز گردد اما برای آن یکی چون
به قبای هیچ مسوولی برنخورده ،ضرورتی
نمیبینند پیگیری کنند!
چه خوب که این بار کار بیخ پیدا کرد تا
کمی حواس مسووالن شهر ما جمع شود
و متوجه بشوند نهادینه شدن فرهنگ
نابجای خرید رای به هر روشی بسیار
برای آیندهی شهر خطرناک است .هم
از منظر فرهنگی و هم از نظر افزایش
احتمال مشکالت مالی گسترده در شورا
و شهرداری .به هرحال کسی که برای
ورود به شورا چنین پولهای هنگفتی
را هزینه میکند و دسته دسته پول و
برخی چیزهای دیگر پخش میکند ،پس
فردا که پایش به شورا برسد میخواهد
چندبرابر پولش را به دست بیاورد.
ولی حاال که کار فرهنگ انتخاباتی
جامعهی سیرجان به این تاریکی و
باریکی رسیده و بیخ پیدا کرده ،مسووالن
محترم فرهنگی و اجرایی و قضایی شهر
اگر نیک بنگرند پر خویش بر انتهای این
تیر میبینند و متوجه میشوند که از

آنهاست که بر آنهاست .هرکسی آن درو
کند عاقبت کار که کِشت .وقتی در برابر
ردصالحیتهای بیحساب و کتاب سکوت
میکردید و اجازه میدادید فرهیختگان
و دلسوزان واقعی این شهر به بهانههای
واهی و تنگنظرانه رد صالحیت شوند ،آن

روز ناخواسته داشتید فضا را برای امروز
فراهم میکردید و به این سمت میآمدید
که آدمهایی وارد عرصه شوند که نه
دغدغهی فرهنگ و آبادانی شهر را دارند و
نه درد دین .این قحطالرجال را خود شما
برای سیرجان به ارمغان آوردید.

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

09135320842 -09132794372

دکتــر سعدالـه صمدی

(عضو انجمن جراحان پالستیک و زیبایـی ایران)

انجام کلیه جراحی های پالستیک شامل رینوپالستی( جراحی بینی)

جراحی پیشانی

ماموپالستی ( کوچک ،بزرگ  ،باال کشیدن و پروتز پستان )

پروتز باسن  ،فیلر ( ژل و چربی)

برداشت چربی پهلوها وایجاد فرم ساعت شنی

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

سپتوپالستی ( جراحی انحراف بینی )

ابدومینوپالستی ( برداشتن چربیهای شکم ،تامی تاک )

پروتز چانه و گونه

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

فیس لیفت ( جراحی زیبایی صورت  ،از بین بردن شلی  ،خط خنده و غبغب )

لیزر موهای زاید

بلفاروپالستی ( جراحی پلک ها )

زاویه سازی و رفع عیوب فک و چانه و شکستگی فک

براکی پالستی ( جراحی بازو  ،اصالح شلی پوست بازو )
باال بردن ابروها

اتوپالستی ( زیبایی گوش )

کلیه جراحی های ترمیمی شامل پیوند اعضا و ناهنجاریهاری مادرزادی

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

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

احتماالتبازگشایی
مدارس تا
پایان مرداد

فردای کرمان :رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی گفت :در ارتباط با آغاز سال
تحصیلی سه سناریو محتمل است .احتمال نخست در این بخش ،برگزاری مدارس و آموزشها
به صورت حضوری و با شرایط عادی است و تالش اصلی نیز بر اجرای همین حالت پیش
میرود؛ یعنی ان شااهلل مدارس به صورت کامال عادی بازگشایی میشوند و دانش آموزان
میتوانند در مدارس حضور پیدا کنند تا آموزشها به صورت کارآمد ادامه پیدا کند .البته این
حالت و شکل دارای شرایط و الزاماتی نظیر واکسیناسیون است که اگر برای معلمان و دانش
آموزان ،انجام شود ،اطمینان را افزایش میدهد.

5

شهر

آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی لغو شد

شماره 653
 16تیر 1400

خبــر

فردای کرمان :رئیس اداره سنجش و پایش کیفیت آموزشی آموزش و پرورش استان کرمان گفت« :با توجه به شرایط نامساعد استان به
لحاظ همهگیری بیماری کرونا ،آزمون ورود به مدارس نمونه دولتی ،جمعه  ۱۸تیرماه برگزار نمیشود» .شفیعی با اشاره به عدم برگزاری
آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی به دلیل شرایط حاد شیوع کرونا در استان ،بیان کرد« :با توجه به اینکه از سوی ستاد استانی مقابله
با کرونا هرگونه تجمعی ممنوع اعالم شده و با توجه به آغاز موج پنجم بیماری در استان و کشور ،آزمون ورود به مدارس نمونه دولتی
متوسطهی دوم که قرار بود جمعه  18تیر  1400برگزار شود ،لغو شد» .وی افزود« :زمان برگزاری این آزمون تابع وضعیت استان به لحاظ
بیماری کرونا و تصمیمهای ستاد استانی مقابله با آن متعاقبا اعالم میشود».

حضوری یا غیر حضوری؛ مسئله این است:

مارپلهی بازگشایی مدارس

معظمه صادقی
با شیوع گسترده کرونا در کشور روال کلیه امور از جمله
آغاز سال تحصیلی برهم خورد بهطوریکه سال گذشته
کالس های مدارس غیر حضوری برگزار شد اما امسال
با وجود نگرانیهای والدین و وزارت بهداشت مبنی بر
افزایش احتمال ابتال به کرونا پس از یک تابستان گرم و
قرمز کرونایی ،باز والدین سردرگم و واکسن نزده و نگران
فرزندان و سالمت خانواده هستند .یکی می گوید :اگر
اجباری شود فرزندم را چگونه راهی مدرسه کنم؟ اصال
نمی فرستمش بگذار یکسال عقب بماند ولی کرونا نگیرد.
یعنی بچه های خودشون هم میفرستند؟ اگر حضوری
نشود باز همان آش و همان کاسه است؟ اینها افکار
والدینی است که الحق و االنصاف حق دارند نگران سالمت
و وضعیت تحصیلی فرزندان خود باشند .از این روی در
مورد چون و چرای این مهم گزارشی تهیه کردهایم؛
آموزش حضوری بهتر است

یکی از مدیران دبستان میگوید :از نظر من بازگشایی
مدارس به صورت حضوری به نفع دانش آموزان است و
البته که کار دبیران را آسانتر میکند زیرا کالس درس
در کنترل است چون بهتر میتواند به نقاط ضعف و قوت
دانش آموز پیببرد.
در فضای مجازی هر چقدر معلم تالش خودش را بکند
هر قدر هم که ویدیو آموزشی ارسال شود باز هم تکرار
کمتری دارد .وی گفت :موفقیت و درصد یادگیری دانش
آموز در آموزش مجازی پایین است سال گذشته سعی شد
که به صورت حضوری یک تا چند نفر کالس رفع اشکال
را داشته باشیم و این خیلی خوب بود او در ادامه افزود:
درکی که دانش آموز از ساعت آموزش دارد هرگز در منزل
آن درک را ندارد پس با این اوصاف تمرکز کافی را ندارد.
این معلم دبستان گفت :صد درصد با حضوری شدن
مدارس موافقیم و حتی با وجود کرونا سعی میکنیم هیچ
مشکلی برای دانش آموزان پیش نیاید اوایل که دانش
آموزان در قرنطینه بودند نسبت به رعایت بهداشت فردی
اطالعی نداشتند ولی با گذشت زمان از کرونا کودکان به
یادگیری درستی رسیدهاند .بچه ها هم عادت کردند و
هم یادگرفتند که چطوری با وجود این ویروس به زندگی

حتی اگر وضعیت سفید هم شود و مدارس حضوری شوند
دیگر به شیوه گذشته کالس درس را نخواهیم داشت و
یادگیری از طریق برنامههای مختلف ادامه خواهد داشت.
قاسمی ادامه داد :تاکید وزارت آموزش و پرورش بر
حضوری شدن آموزش است و در بدترین شرایط سعی
کردیم بهترین نتیجه را بگیریم همه صحبتها بر این است
که سال تحصیلی جدید به صورت حضوری برگزار شود اما
نگرانی های بسیار غیر قابل انکاری نیز در رابطه با بحث
ابتال و انتقال کووید ۱۹وجود دارد.

ادامه دهند و بهتر از ما بزرگترها
رعایت می کنند.
بیشتر نگرانی ما این است که
اگر دانش آموزان ناقل باشند این
بیماری را به دبیران و والدین منتقل
کنند اما چون قول واکسینه شدن
را از دولت گرفتیم انتقال از مربیان
به دانش آموزان صفر می شود و با
تدابیری که اندیشیدیم ارتباط دانش
آموزان با هم را نیز کم کردهایم و
با درنظر گرفتن تدابیر بهداشتی
میتوانیم کالس حضوری بهتری را
داشته باشیم.

کودکان ناقلین خاموش کرونا

اولویت ما سالمت دانش آموزان و
کادر مدرسه است

مدیر یکی از مدارس در این رابطه
گفت :با پیش بینی حضوری شدن
مدارس ،برنامههای زیادی از جمله
خرید چندین دستگاه ضد عفونی
دست که در قسمتهای مختلف
مدرسه قرار داده شده ،دستگاه
تب سنج و اکسیژن سنج دیجیتال
برای چک روزانه سالمت دانش آموزان و کادر آموزشی
در هنگام ورود به مدرسه ،سیستم ضدعفونی کننده کف
کفش برای ورودی و دستگاه ضدعفونی کننده چشمی
برای ضدعفونی کیف دانش آموزان برای حفظ سالمت
دانش آموزان در نظر گرفتیم .نگرانی ما برای دبیران و
دانش آموزان بسیار زیاد است و ما تا جای ممکن تمامی
تالش خود را برای برگرداندن موهبت کالسهای حضوری
به دانش آموزان انجام خواهیم داد.
وی گفت :با اینکه سال گذشته مدارس برای آموزش
از سامانه آموزشی مختلف استفاده کردند و با کمک
آن ،معلم به طور مستقیم با دانش آموزان در ارتباط
بود .اما باز هم این شیوه پاسخگوی کامل نیار آموزشی
دانش آموز نبود در همین راستا ما برنامه ریزی بسیاری
از جمله ضدعفونی کردن دائمی تمام محیطی آموزشی و
جلوگیری از تداخل حضور همه پایه های تحصیلی در یک

زمان برای تفریح ،استفاده از نیمکت های تک نفره و غیره
را برای حضوری شدن کالس های آموزشی دانش آموزان
پیشبینی کردیم.
سال تحصیلی جدید حضوری است

قاسمی روابط عمومی آموزش و پرورش سیرجان نیز در
رابطه با این موضوع گفت :در کل بازگشایی مدارس در
حیطه اختیارات منطقه نیست و حتی وزارتخانه آموزش و
پرورش هم حق تصمیم گیری را ندارد باید طبق نظر ستاد
ملی کرونا باشد طبق پیش بینی هایی که صورت گرفته
سال تحصیلی جدید حضوری است ولی هنوز مشخص
نیست و گمانه زنیهایی که صورت گرفته احتمالش
هست.
وی گفت :مشخص نیست در آینده چه اتفاقاتی رخ دهد
شاید وضعیت کرونا در سیرجان زرد شود و مدارس باز
شوند شاید هم قرمز شود و مانند سال گذشته مجبور

«آگهی جذب نیرو»

شرکت صنایع گلدیران جهت تکمیل کادر خود به
کارشنــاس بهداشت حرفـه ای نیازمند می باشد.
متقاضیان محترم جهت ثبت نام به شماره تلفن های ذیل تماس حاصل فرموده و یا به صورت

باشیم آموزش مجازی داشته باشیم .سال تحصیلی گذشته
یکسری دستور العمل داشتیم که برای ما مشخص کرده
بودند که در وضعیتهای مختلف چه کار کنیم و مدارس
با چه شرایطی باز باشند قطعا امسال هم یکسری شرایط
و ضوابط دارند دست استان و منطقه نیست هر چه ستاد
ملی تصمیم بگیرد همان اجرا می شود و برای این کار
پروتکل های مربوط به هر وضعیت مکتوب میشود ،سال
تحصیلی گذشته اول ابتدایی را به صورت حضوری داشتیم
و با توجه به فضای آموزشگاه و تعداد دانش آموزان تقسیم
بندی صورت میگرفت همچنین کالسهای دروس عملی
و آزمایشگاهی هنرستانها هم حضوری برگزار کردیم.
وی عنوان کرد :هنوز برای تصمیم گیری زود است و
پیش بینی شده که تابستان واکسیناسیون انجام شود و
به صورت گسترده باشد و احتماال خانواده دانش آموزان
واکسینه میشوند ،در این صورت جای نگرانی نیست،

شرکت کرمان ریسه(معدن )3
از افراد ذیل جهت همکاری
دعوت به عمل می آورد:

 4نفر کارگر ساده
تلفن:

0913 957 1904

 4 2 3 8 2 6 9 0داخلی 2 1 1 2
 4 2 3 8 2 6 6 4داخلی 2 1 1 3
 4 2 3 8 2 6 6 5داخلی 2 1 1 8

از ساعت  ۸:۰۰الی 17:00

از افراد ذیل دعوت به عمل می آورد:

کمک آشپز
تخته کار حرفه ای
گریل کار(فست فودی)
ساالد زن
صندوقدار خانم
ظرفشور خانم

0938 345 0047
0905 071 1375

جمعیت هالل احمر استان کرمان در نظر دارد امالک موقوفه خود را واقع
در شهرستان سیرجان به صورت اجاره بهاء از طریق مزایده عمومی به

شماره واتس آپ جهت ارسال رزومه0910 849 5259 :
ساعات برقراری تماس :از ساعت  8الی  11روزهای شنبه تا چهارشنبه

رستــــوران گلیــــم

مدت سه سال به افراد متقاضی واگذار نماید.
ردیف

شماره ملک و آدرس

مساحت(متر مربع)

مبلغ اجاره بها(طبق نظریه کارشناسی)

1

مغازه شماره ( 1خ امام ،نبش چهارراه رضوی)

98

 131/667/000ريال

2

مغازه شماره ( 2خ امام ،نبش چهارراه رضوی)

30

 61/334/000ريال

3

مغازه شماره ( 3خ امام ،نبش چهارراه رضوی)

33/5

 115/667/000ريال

4

مغازه شماره ( 4بلوار دکتر صادقی ،نبش چهارراه رضوی)

44

 82/334/000ريال

5

مغازه شماره ( 5بلوار دکتر صادقی ،نبش چهارراه رضوی ،طبقه دوم)

50/92

 41/000/000ريال

6

مغازه خیابان خواجه نظام الملک ،طبقه همکف

130

 45/000/000ريال

7

ساختمان  4طبقه ،خیابان خواجه نظام الملک

1000

 171/667/000ريال

8

ساختمان منزل مسکونی ،بلوار امام رضا ،ک 18

125

 15/834/000ريال

شرایط متقاضیان:
دارای شخصیت حقوقی و حقیقی
مهلت دریافت اسناد مزایده 1400/04/15 :لغایت 1400/04/21
محل ملک :شهرستان سیرجان
مهلت قبول پیشنهادات :پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 1400/04/31
مدارک مورد نیاز :تصویر کارت شناسایی ملی و سایر مدارک خواسته شده در اسناد مزایده
محل دریافت اسناد و تحویل مدارک :سیرجان ،خیابان وحید ،خیابان کارگر ،جمعیت هالل احمر سیرجان
به درخواست کنندگان قبل و بعد از تاریخ های تعیین شده ترتیب اثر داده نخواهد شد. به پیشنهادات زیر قیمت کارشناسی ترتیب اثر داده نخواهد شد. شماره تماس 42330039-49 :جهت پاسخگویی به سئواالت از ساعت  7/30صبح الی  14فعال می باشد. جمعیت هالل احمر در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. -تعداد حداقل  3شرکت کننده جهت بازگشایی پاکات الزامی است.

آگهی مزایده جمعیت هالل احمر

حضوری به آدرس :منطقه ویژه اقتصادی سیرجان ،شرکت صنایع گلدیران مراجعه نمایند

ساعت تماس:

یک پزشک متخصص ریه اطفال میگوید :در ابتدا
این تصور وجود داشت که کودکان به کووید  ۱۹مبتال
نمیشوند اما طبق تحقیقات انجام شده در  ۳الی ۱۰
درصد کودکان مبتال و حدود  ۱درصد تلفات گزارش شده
است .وی با بیان اینکه دوره کمون بیماری  1تا  ۱۴روز
است ،افزود :کودکان هم مانند بالغین در معرض ابتال
هستند .البته حدود  ۹۵درصد کودکان مبتال بیعالمت
هستند و این نقش آنها را در انتقال بیماری به دیگران
خصوصاً افراد مسن و بالغ خانواده را پررنگتر است .در
کودکان عالیم ممکن است خیلی خفیف باشند که شامل
فقط تب خفیف یا سرفه ،عالیم گوارشی مثل اسهال ،دل
درد ،دل پیچه یا استفراغ می شود.
وی گفت :عالیم بیماری در سنین پایین می تواند غیر
اختصاصی باشد و ممکن است نهان مانده و ایزوالسیون
مناسب برایشان انجام نشود .هرچند اغلب موارد بیماری
در کودکان خود به خود بهبود مییابند اما یک ناقل جهت
انتقال و ابتالی بعدی بزرگساالن هستند با توجه به خفیف
بودن عالیم بیماری در کودکان و احتمال پایین بستری
آنها خصوصاً در بخشهای مراقبت ویژه ،اقدامات پیش
بیمارستانی و پیشگیرانه اهمیت بسیار باالیی دارد البته
تشخیص بیماری در کودکان مشکل تر است ،می افزاید:
عالیم شایع در بالغین مثل سرفه ،تب و بدن درد و تنگی
نفس الزاماً در کودکان دیده نمی شوند.
حال امیدواریم مسوولین آموزش و پرورش و ستاد ملی
کرونا با وجود ابتالی خاموش کودکان و ناقل بودن آنها
تدابیری جدید برای بازگشایی مدارس بیاندیشند تا در
سال تحصیلی جدید شاهد شیوع بیماری کرونا نباشیم.

هفتهنامه سیاسی ،اجتماعی
صاحب امتیاز :بتولهاشمیمعصومی
مدیرمسوول :ابوالقاسم محمودآبادی
پ :مهدوی کرمان
چا 
نشانی :سیرجان ،خیابان نصیری شمالی ،کوچه نصیری ( )25پالک  113کدپستی7813753636 :
تلفن 42202140 :نمابر 42234344 :سامانه پیام کوتاه3000990061 :
تلفن سفارش آگهی09133475191-42234344 :
سایت اینترنتی www.sokhanetazeh.com :پست الکترونیکیsokhan.tazeh@Gmail.com :

زوم

اینستاگرامSokhan_Tazeh :

ویترینآخر

گوناگون
دانشجویان نو ورود مهرماه ،از آذر ماه واکسینه م یشوند

ایرنا :معاون آموزشی وزیر علوم درباره زمان واکسیناسیون دانشجویان ورودی
جدید که از مهرماه  ۱۴۰۰وارد دانشگاه می شوند ،گفت :وزارت بهداشت تعهدی
برای واکسیناسیون دانشجویان ورودی جدید در ابتدای سال تحصیلی پیش رو
نداده است .وی افزود :واکسیناسیون دانشجویان ورودی جدید از آذرماه به بعد
با اولویت بندی انجام می شود و ترم نخست تحصیلی آنها از مهرماه به صورت
مجازی برگزار خواهد شد .وی زمان شروع کالس های حضوری این دانشجویان
را در صورت انجام واکسیناسیون از نیمسال دوم سال تحصیلی آینده اعالم کرد.

هجوم ای رانیان به ارمنستان ب رای واکسیناسیون رایگان

آفتاب نیوز :واکسیناسیون رایگان در ارمنستان حتی ب رای گردشگ ران بهانهای
شده تا مساف ران از س راسر دنیا به ویژه از کشورهایی مانند ای ران که از برخی دیگر
کشورهای جهان از نظر واکسیناسیون عقبتر هستند ،به سمت این کشور هجوم
بیاورند .همین مساله سبب شده تا اتوبوسها و هواپیماهای این مسیر پر باشد
و حتی دفاتر مساف رتی و گردشگری ب رنامههای تور خود را از اواخر تیر ماه ب رای
داوطلبان ارائه دهند؛ چ را که تا آن زمان بلی تها رزرو و فروخته شده است.

مذاک رات وین در هفتههای آتی به نتیجه م یرسد؟

آفتابنیوز :هایکو ماس ،وزیر خارجه آلمان روز دوشنبه( ۱۴تیر) در جمع
خب رنگاران در مادرید ،با اشاره به مذاک رات وین ،گفت :گمان م یکنیم که مذاک رات
به هدف خود برسد .فکر م یکنم که مذاک رات در هفتههای آتی به نتیجه برسد.
به گزارش ایافپی ،مذاک رات میان اعضای کمیسیون مشترک برجام درباره احیای
توافق هستهای ،در وین و با حضور آم ریکا در مقر مذاک رات در ماههای گذشته در
ج ریان بوده است .آم ریکا و ای ران مذاک رات مستقیمی نداشتهاند و نمایندگان دولت
آم ریکا با نمایندگان سایر اعضای برجام در این زمینه رایزنی م یکنند.

با چالش جدی در زمینۀ کمبود برق روب هرو هستیم

فردایکرمان :وزیر کشور با بیان اینکه در زمینهی کمبود برق با چالش جدی روبهرو
هستیم از استانداران سراسر کشور خواست زمانبندی مناسب برای خاموشی در نظر
بگیرند تا فشار کمتری به مردم وارد شود .وی خشکسالی ،خارج شدن نیروگاههای
برقآبی از مدار و افزایش مصرف را از دالیل اصلی این چالش بیان کرد .رحمانیفضلی
کرد« :وزارت نیرو مسئول این امر است و با تمام توان تالش خود را میکند ،اما
بیان 
این مسالهای است که با همراهی مردم و مسئوالن ذیربط باید جلو برود».
مشکلی ب رای تأمین فرآوردههای نفتی و بنزین در کشور وجود ندارد
مهر :کرامت ویسکرمی گفت :با توجه به برنامهریزی و اقدامهای در حال انجام،
بیوقفه و شبانهروزی مجموعه عوامل در زنجیره تولید ،انتقال ،ذخیرهسازی و توزیع
فرآوردههای نفتی در شرکتهای پاالیشی ،خطوط لوله و مخابرات ،بهویژه ستاد شرکت
ملی پخش فرآوردههای نفتی و مناطق عملیاتی ۳۷گانه ،خوشبختانه مشکلی در زمینه
تأمین فرآوردههای نفتی و بنزین در کشور وجود ندارد.

عکس :سید محسن فروزنده

پایان عصر ُ
مرغمسما
سالم بر اشکنه

عصرایران؛ مصطفی داننده -محمود احمدیبیغش که
نماینده مجلس است در اظهارنظری از مردم خواسته مانند
گاندی ساده زندگی کنند تا تحریمها قابلتحمل شود .او گفته
است «:مرحوم گاندی چگونه زندگی کرد؟ ما هم باید همینطور
باشیم ،اگر به سمت زندگی برویم که به خودمان متکی باشیم (با
هزاران سختی که دارد) و تحریمها را تحمل کنیم ،میتوانیم».
خوب تکلیف معلوم شد .همین که دولت تازه از راه رسید و
قرار است کمتر از یک ماه دیگر جناب رییسی بر کرسی ریاست
جمهوری تکیه بزنند ،منتقدان وضع زندگی مردم در دولت
روحانی به مدافعان زندگی ساده بدل شدهاند.
همین افراد از دولت روحانی انتظار داشتند که هر روز بر سر
سفره مردم ُ
مرغمسما باشد و سطح زندگی ایرانیها به سطح
زندگی مردمان لسآنجلس آمریکا به ویژه اهالی بورلی هیلز
برسد.
هیچ کس از مردم انتظار زندگی گاندیوار نداشت .میخواستند
مردم مثل شیوخ عرب زندگی کنند .چون رئیس جمهوری که از
جنس آنها نبود در راس قدرت بود.
این افراد تا از روحانی یک هواپیما برای هر ایرانی نمیگرفتند
راضی نمیشدند و آن را نشان بیکفایتی دولت میدانستند اما
حاال شاید در آینده سفر با چهارپایان را هم خالی از لطف ندانند.
حاال اما داستان فرق کرده است .دوباره باید به سمت روزهایی
برویم که از تریبونهای مختلف ما را دعوت به اشکنه خوردن
میکردند .در سال  91از خطبههای نماز جمعه مشهد خطاب به
مردم گفته شد «:اگر مرغ در دسترس نيست آن را با يک ماده
پروتئيني ديگر جايگزين كنيد .مشهديها مگر اشكنه پياز داغ
را يادتان رفته و آن زندگي را فراموش كردهايد؛ مگر قرار است
برنامه همان باشد كه قب ً
البوده است».
دیر نباشد که صداوسیما گزارش برود که در بیبرقی به چه
درجههای معنوی خواهیم رسید و به سلوک عرفانی دست پیدا
خواهیم کرد.
بله ،داستان سیاست این است .تا وقتی رقیب بر سرکار است
باید انتظارها به باالترین حد خود برسد اما وقتی دوست به
قدرت رسید ،اشکنه هم غذایی دلچسب است.
اینکه بتوانیم با توجه به شرایطی اقتصادی که داریم ،زندگی
کنیم یک تصمیم درست است .اینکه بدانیم دخل و خرجمان
چقدر است ،اتفاق نکویی است اما شاید بد نبود در اوج تحریمهای
ترامپ علیه ایران هم کمی از این حرفها میشنیدیم .کاش آن
موقع هم برخی به یاد گاندی میافتادند.

شرکت توسعه ،عمران و مدیریت منطقه گل گهر در نظر دارد ؛

تابلو خسته !!!

قطعیِ برق و بیواکسنی؛ اینجا ایران ،آخرالزمان!

بهارنیوز :در حالی که در اروپا مردم
درگیر هیجان مسابقات یورو هستند،
در حالی که اکثر کشورهای خاورمیانه
به سطح قابلتوجهی از واکسیناسیون
رسیدهاند ،در حالی که غالب نقاط دنیا
به زندگی نرمال بازگشتهاند ،در ایران
صحبت از محدودسازی شبکههای
اجتماعی ،پیک  nا ُ ِم کرونا ،قحطی
قطعی گسترده برق
واکسن ،کمآبی و
ِ
و تعطیلی عجیب و غریب کاسبیها،
محدودیتهای غیرقابل تصور جادهای
و منع عجیب تردد شبانه ،زندگی را بر
مردم دشوار کرده.

واکسیناسیون دنیا کِی شروع شد؟
اوضاع ما چگونه است؟

در تاریخ  ۲۴آذر  ۹۹با تزریق نخستین
واکسن کرونا در شهر نیویورک به یک
پرستار ،واکسیناسیون عمومی کووید
 ۱۹در آمریکا شروع شد .توزیع صدها
هزار دوز واکسن کرونا تولیدی شرکت
فایزر ،تنها ساعاتی پس از صدور مجوز
اضطراری آن از سوی سازمان غذا و دارو
افدیای آغاز شد و پس از آن بسیاری
از کشورها واکسیناسیون کرونا را از
بهمن ماه سال گذشته آغاز کردند .اما
در ایران نازل بودن میزان واکسیناسیون
زمانی روشن میشود که نگاهی به آمار
دیگر کشورهای منطقه بیاندازیم.
ترکیه  ۱۰۰برابر ایران تزریق واکسن
داشته است و تا کنون در امارات متحده
عربی بیش از هشت میلیون دوز واکسن
کرونا تزریق شده و اسرائیل تا کنون
موفق به واکسینه کردن بیش از نیمی

از جمعیت خود شده است و کشورهای
عربستان سعودی و مراکش و بنگالدش
هم بیش از آمار ایران واکسیناسیون
داشتهاند.
وضعیت ایران در واکسیناسیون ۵
درصدی کرونا در قیاس با کشورهای
منطقه بهتر از کشور افغانستان گزارش
شده است .حتی شیخنشین کوچک
عمان حدود سه برابر ایران تزریق واکسن
کرونا داشته است .آمار کشورهای عراق،
سوریه و لیبی منتشر نشده است.

میشود ،اما در عمل متغیرهای بسیاری
میتوانند در این فرآیند تاثیرگذار باشد.
با قطعی گسترده برق تشدید
خاموشیها به فعالیت دستگاههای
تولید رمزارز و فشار بر شبکه برق
نسبت داده شد در همین حال توانیر
از مصرفکنندگان خانگی خواسته که
وسایل پرمصرف برقی مثل اتو ،جاروبرقی
یا ماشین لباسشویی را به ساعات ابتدایی
یا پایانی روز موکول کنند و کولرها را
روی دور کند قرار دهند.

کشورهای مختلف دنیا از چهار
روش «سهمیهبندی برق»« ،اصالح
تعرفه برق»« ،ارتباط با مشترکین و
جایگزنی لوازم خانگی برقی با لوازم
کممصرفتر» ،برای مقابله با بحران برقی
استفاده کردهاند اما در کشور ما هنوز
تابستان آغاز نشده بود که برای بیش از
 ۲۲استان ایران جدول قطع برق برای
هفته دوم خرداد ماه منتشر شد .پیش
از آن قطع برق بیشتر بدون اعالم قبلی
رخ میداد .اعالم برنامه و جدول قطع
برق همچنان ادامه دارد و با گرمتر شدن
دمای هوا و افزایش مصرف ،نوبت و
مدت خاموشی نیز در بسیاری از شهرها
افزایش یافته است.
براساس پیشبینی وزارت نیرو تا ۱۵
شهریورماه احتمال خاموشی روزانه
مشترکان خانگی وجود دارد و این
مسئله ممکن است تا پایان شهریور هم
ادامه یابد .چرایی قطع برق در اساس
به عدم موازنه تولید و مصرف مربوط

پس از دو سال تجربه بارش خوب در
سراسر ایران بهویژه در جنوب و جنوب
شرق همیشه خشک ،باز هم امسال
قایقهای وارونه و نیزارهای خشکیده
کنار تاالبها ،چشمههای از نفس افتاده
و رودخانههای کمآب خبر از بازگشت
دیو خشکسالی میدهد.
تغییر اقلیم حتی نظم دورههای ترسالی
و خشکسالی را به هم ریخته و توالی
تاریخی هفت سال پرباران و کمباران،
جای خود را به پیشبینیناپذیری در
آب و هوا داده است.
دو سال پیش ،پربارشترین سال
آبی را در  ۵۰سال اخیر تجربه کردیم
و امسال در حال سپری کردن یکی از
خشکترین و بیبارانترین سالهای
نیم قرن اخیر هستیم .این شکنندگی
آب و هوایی به همراه وضعیت وخیم
منابع آبی ،دوباره موضوع کمآبی و بیم
و امیدهای پیرمون آن را به صدر اخبار
آورده است.

قطعی برق در دنیا؟ در ایران؟
میانگین
ِ

بحران آب در ایران ،خشک شدیم

شرکت توسعه ،عمران و مدیریت منطقه گل گهر در نظر دارد ؛

« احداث شبکه توزیع برق شهرک صنعتی واقع در منطقه گل گهر»

« احداث شبکه توزیع آب شهرک صنعتی واقع در منطقه گل گهر»

را به شرکت های پیمانکاری ذیصالح دارای رشته تاسیسات برق با حداقل رتبه  ، 3واگذار نماید .لذا از متقاضیان

را به شرکت های پیمانکاری ذیصالح دارای رشته تاسیسات مکانیک با حداقل رتبه  ، 3واگذار نماید .لذا از

دعوت به عمل می آید جهت اخذ اسنــــاد مناقصـــــه از تاریخ  1400/04/13به سایت این شرکت به آدرس

متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت اخذ اسناد مناقصه از تاریخ  1400/04/13به سایت این شرکت به آدرس

www.ggz.ir

www.ggz.ir

مراجعه نمایند.

مراجعه نمایند.

شرایط شرکت در مناقصه:

شرایط شرکت در مناقصه:

 _1آخرین زمان ارائه پاکت ها و پیشنهادات :ساعت  13:30مورخ 1400/04/26

 _1آخرین زمان ارائه پاکت ها و پیشنهادات :ساعت  13:30مورخ 1400/04/26

_2شركت در قبول يا رد پيشنهادات مختار است.

_2شركت در قبول يا رد پيشنهادات مختار است.

_3سپرده شرکت در مناقصه  11،173،865 ،206 :ریال

_3سپرده شرکت در مناقصه  5،925،287 ،840 :ریال

_4هزينه درج آگهي به عهده ي برنده مناقصه مي باشد.

_4هزينه درج آگهي به عهده ي برنده مناقصه مي باشد.

_5كليه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذكر گرديده است.

_5كليه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذكر گرديده است.

 _6تاریخ بازدید از پروژه :شنبه مورخ 1400/04/19

 _6تاریخ بازدید از پروژه :شنبه مورخ 1400/04/19

_7محل تحويل اسناد و پيشنهادات :سيرجــــــــان_كيلومتر  50محور سيرجــان _شيــــــــراز

_7محل تحويل اسناد و پيشنهادات :سيرجــــــــان_كيلومتر  50محور سيرجــان _شيــــــــراز

شركت معدني وصنعتـــــي گل گهر _ساختمـــــان هاي هلدينگ مستقـــر بر تپـــه ،بلـــوك 5

شركت معدني وصنعتـــــي گل گهر _ساختمـــــان هاي هلدينگ مستقـــر بر تپـــه ،بلـــوك 5

(شركت توسعه ،عمران و مديريت منطقه گل گهر)

(شركت توسعه ،عمران و مديريت منطقه گل گهر)

_8تلفن جهت هر نوع هماهنگي  - 0913 142 0642 :آقای بلوردی(به غیر از ایام تعطیل)

_8تلفن جهت هر نوع هماهنگي  - 0913 142 0642 :آقای بلوردی(به غیر از ایام تعطیل)

دمرییت امور حقوقی و رقار داداه

دمرییت امور حقوقی و رقار داداه

