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نوید مسرت بخش انتصاب شایسته ی حضرتعالی را به عنوان مدیرعامــل شرکت 
معدنـی و صنعتـی گل گهــر تبریک و تهنیت عرض می نماییم. حضور شما در این 
مسئولیت به عنوان خادمی صدیق و والیتمدار با کوله بار گرانی از تجربه ، موفقیت 
و  و مزید عزت  توفیقات  بدنبال خواهد داشت. دوام  را  از پیش آن مجموعه  بیش 

سالمت جنابعالی را از جهاندار جان آفرین مسئلت داریم.

شرکت آب و فاضالب سیرجان
  آگهی  مناقصه عمومی )یک مرحله ای (
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دفتر رقارداداهی رشکت آب و افضالب سیرجان

1- دستگاه مناقصه گزار : شرکت آب و فاضالب سیرجان
شبکه  حوادث  رفع  و  آب  تاسیسات  تعمیرات  نگهداری،  راهبری،   : مناقصه  2-موضوع 

آبرسانی  و نصب انشعابات جدید شهر سیرجان و توابع
توانند جهت  مناقصه می  متقاضیان شرکت در    : مناقصه  اسناد  دریافت  و محل  3-مهلت 
دریافت اسناد مناقصه  از تاریخ 1399/10/29 لغایت  ساعت 14 روز دوشنبــــه  مورخ 
خیابان  امام حسین)ع(،  میدان  نشانی: سیرجان-  به  معتبر  نامه  بامعرفی   1399/11/06

قدس،  شرکت آب و فاضالب سیرجان، دبیرخانه مراجعه نمایند.
4- مبلغ برآورد و مدت اجرای  کار : 8،847،589،917 )هشت میلیارد و هشتصد و چهل و 

هفت میلیون و پانصد و هشتاد و نه هزار و نهصد و هفده ( ریال  و 5 ماه
5-محل تامین اعتبار: از محل اعتبارات داخلی شرکت.

6-مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: به میزان 000، 000، 443 ریال )چهارصد و 
چهل و سه میلیون ریال( و به یکی از انواع ذیل می باشد:

- ضمانتنامه بانکی و یا واریز نقدی به حساب شماره 3400318188 نزد بانک ملت شعبه 
میدان آزادی بنام شرکت آب و فاضالب سیرجان.

یا  و سپرده های مخدوش  فاقد سپرده  امضاء، مشروط، مخدوش،  فاقد  پیشنهادهای  به   -
سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن و همچنین پیشنهاداتی که بعد از 

انقضای مدت مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
7-مهلت و محل تحویل پیشنهادات: تا ساعت 13 روز پنج شنبه مورخ 1399/11/16 به 

دبیرخانه این شرکت به نشانی مذکور.
8-زمان و محل گشایش پیشنهادات: ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 1399/11/18 در محل 

شرکت آب و فاضالب سیرجان.
9-هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
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بر  بومی  مدیری  سال ها،  از  بعد  باالخره 
و  معدنی  بزرگ  مجموعه  ریاست  کرسی 
ایمان  مهندس  نشست.  سیرجان  صنعتی 
عتیقی ازمدیران خوش نام و کاربلد صنعتی 
تجربی  کار  با  را  دانشش  که  است  کشور 
رزم  علیرضا  تایید  با  حالی  در  او  زده.  پیوند 
و تصمیم هیات مدیره  وزیر صمت  حسینی؛ 
عنوان  به  گل گهر  صنعتی  و  معدنی  شرکت 
مدیر عامل جدید این شرکت بزرگ منصوب 
شد که پیش از این سابقه حضور دو دوره در 
مدیره  هیات  گل گهر،  شرکت  مدیره   هیات 
شرکت جهان فوالد و سابقه ۱۶ ساله حضور 
منطقه  در  مختلف  مدیریت های  در  اثربخش 
گل گهر را در کارنامه موفق کاری خود دارد. 
شرکت های  مدیران  محبوب ترین  از  وی 
منطقه گل گهر به حساب می آید و پیش بینی 
بومی،  عامل  مدیر  این  انتصاب  با  شود  می 

این  رشد  به  رو  روند  گرفتن  سرعت  شاهد 
این شرکت  باشیم.  شرکت معدنی و صنعتی 
در  گذشته  از  تر  پررنگ  حضوری  دنبال  به 
به غول  را  این منطقه  منطقه تالش می کند 
دلیل  همین  به  کرده   تبدیل  کشور  آهنی 
مدیریت جدید این مجموعه باید با نقشه راه 

مشخص در این مسیر گام بردارد.
بومی سازی  حوزه  در  گل گهر  هرچند 
سال  یک  در  موفقی  عملکرد  تکنولوژی 
با  و  است  گذاشته  جای  به  خود  از  گذشته 
حضور در طرح انتقال آب خلیج فارس به این 
منطقه نگرانی ها برای تامین آب را برطرف 
کرده، اما نوسانات ارزی و بحران های حاصل 
از تحریم ، موانعی است که می تواند اجرای 

پروژه ها را با مشکل همراه کند.
در تالش  بزرگ  دیگر شرکت های  از سویی 
میزان  تکنولوژی  سازی  بومی  با  تا  هستند 
این  اما  را کاهش دهند  واردات  به  وابستگی 
تامین  و  گذاری  نیازمند سرمایه  نیز  موضوع 

ارز خواهد بود. صادرات اصلی ترین راه برای 
تامین ارز الزم است که باتوجه به تصمیمات 
شده  سخت  کمی  فوالد  صنعت  برای  دولت 

است.
افتتاح  وعده  گل گهر  مجموعه  مدیران 
تا  را  شرکت  این  های  پروژه  از  تعدادی 
مشخص  بندی  زمان  براساس  و  سال  پایان 
اند، هرچند در یک سال گذشته  شده، داده 
تمامی  بر  کرونا  شیوع  و  دالر  صعودی  سیر 
باید  حال  بود،  گذار  اثر  اقتصادی  حوزه های 
دید عتیقی با استفاده از چه شتاب دهنده ای 

شعار های گل گهر را محقق می کند.
عتیقی،  ایمان  برای  موفقیت  آرزوی  ضمن 
پیوست  ضرورت  بومی  مدیر  این  امیدواریم 
امرش  تحت  شرکت  فرهنگی-اجتماعی 
کیفی  و  کمی  توسعه  به  و  بگیرد  جدی  را 
زادگاهش توجه ویژه نشان دهد تا در آینده 

شاهد توسعه متوازن سیرجان باشیم.

پزشکی  علوم  دانشگاه  رییس  ایسنا: 
سرپایی  موارد  افزایش  به  اشاره  با  کرمان 
مبتال به کرونا در روزهای اخیر گفت: پیش 
بینی می شود در بهمن ماه و اسفند دچار 
اگر  بشویم  کرونا  بیماری  سنگین  پیک 
مردم  امیدواریم  لذا  یابد  ادامه  سیر  همین 
به کمک ما آمده و در طرح شهید سلیمانی 

همکاری کنند.
دکتررشیدی نژاد شامگاه دوشنبه در جمع 
بیماری  وضعیت  آخرین  درباره  خبرنگاران 
کرونا در استان کرمان اظهار کرد: دو پیک 
تجربه  کرمان  استان  در  را  بیماری  اصلی 
و  مرداد  و  تیر  در  نخست  پیک  که  کردیم 
و  بود  مهرماه  اواخر  در  شدید  بسیار  پیک 

آبان و آذر را پوشاند.

وی افزود: از اواسط آذرماه پیک بیماری در 
گام چهارم  اکنون که  و  است  حال کاهش 
و بسیج ملی مبارزه با کووید۱9 آغاز شده، 
بیش از 70 درصد تعداد بیماران بستری و 
80 درصد مرگ و میرها کاهش داشته و در 
حال عبور از پیک و رو به نزول هستیم اما 

جای نگرانی وجود دارد.
رشیدی نژاد تصریح کرد: گام چهارم بسیج 
زنجیره  قطع  هدف  با  کرونا  با  مبارزه  ملی 

و  مرگ  و  بستری  موارد  کاهش  و  بیماری 
میر به صورت محله محور و خانه به خانه 
اجرا می شود و نتایج مطلوبی داشته است.

بیان  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رییس 
قاسم  حاج  شهید  طرح  گام  این  در  کرد: 
و  بهداشت  وزارت  همکاری  با  سلیمانی 
بسیج دنبال می شود و بسیار موثر و بیش 
آمیز  موفقیت  شد  می  بینی  پیش  آنچه  از 
بود. وی اظهار کرد: هدف این است بیماران 

زودتر شناسائی شوند و همه مردم باید در 
این زمینه مشارکت و همراهی کنند و اگر 
عادی انگاری شود و همراهی مردم نباشد، 
می شویم.  مواجه  بیماری  بعدی  پیک  با 
با  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رییس 
ها،  دست  شوی  و  شست  اینکه  به  اشاره 
زدن ماسک و رعایت فاصله سه مورد اصلی 
در مبارزه با کروناست و اگر مراقبت کنیم 
اظهار کرد:  بیماری می شویم،  کمتر دچار 

وظیفه  شوند  می  شناسائی  که  بیمارانی 
را  آنها  با  نزدیک  تماس  دارای  افراد  داریم 
موارد  و  بگیریم.  تست  و  کنیم  شناسائی 
این  که  شوند  قرنطینه  باید  شناسائی شده 
انجام می دهند.  رهگیری  تیم های  را  کار 
که  خطری  معرض  در  افراد  اینکه  ضمن 
هنوز مبتال نشده اند، باید در منزل قرنطینه 
شوند تا مبتال به رونا نشوند و این قرنطینه 

معکوس است.

با انتصاب مدیر عامل بومی در شرکت  معدنی و صنعتی گل گهر؛ 

حق به حقدار رسید
        گروه خبر

شماره 634
1 بهمن 1399 خبر
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 سالم و درود 
که  شهرستان  در  مردمی  رسانه  بعنوان  شما  از 
کنید، می  رسانی  اطالع  و  پیگیری  رو  شهر   مشکالت 

به  شهر  نیاز  از  تخصصی  گزارشی  می کنم  درخواست 
ایجاد پل های غیر مسطح ترافیکی هم ارایه بدید همین 
فاجعه  دیگه  سال  چند  تا  باالست  شهر  ترافیک  االن 
بلوار  و  فاطمیه  اورژانس  تقاطع  مثال  برای  االن  می شه 
یه عامل  این خودش  اما  باز کردند  را   نیا  شهید زندی 
داره رو گذر  یا  زیر گذر  به  نیاز  و  ترافیک  شده   اصلی 

به  نیست  که  کردن  آسفالت  فقط  شهرسازی  و  شهر 
مسوولین شهرداری باید گفت اگه می خواد در یاد مردم 
سیرجان ماندگار شه جسارت انجام چند تا طرح عمرانی 

بزرگ رو داشته باشه.
 ---------------------------------

 سالم  
یا  و  معدن  سمت  می روم  که  صبح  اول  همیشه 
می کنه...  عبور  ذهنم  از  سوال  تا  چند  برگشت  موقع 
بده  جواب  بیاد  یکی  شده  هم  بار  یک  خوبه   چه 
هر چند که هر آدمی ، تا حاال از روی پل دفاع مقدس یک بار 
 هم که رد شده باشه ،این چند تا سوال براش پیش اومده .

شهر  داخل  کمربندی  حال  به  فکری  مسوولین  ۱:چرا 
 نمی کنند، تا کی باید تریلی ها از داخل شهر عبور کنند؟؟

فرمانداری  یا  شهرداری  برنامه  بگه  نیست  واقعا  2:یکی 
داخل  از  سنگین  ماشین های  بساط  برچیدن  برای 

شهر)بعد از پل دفاع مقدس( چی هست؟
راه  پلیس  چرا  شهره،  داخل  کمربندی  که  زمانی  3:تا 

اجازه توقف به تریلی ها کنار جاده میده ؟؟؟؟
و  اجازه می دهند  به خودشان  برخی مغازه داران  4:چرا 
شیر آب جلو مغازه شان را باز می کنند وسط خیابون تا 
مشتری جذب کنند!؟که همیشه آب  وسط خیابون رها 

باشد ؟و هیچ کس هم جلوش نمی گیرد؟
فضای سبز  و  آسفالت  به حال  فکری  5:چرا شهرداری 
این بلوارها نمی کنه؟مگر نه این است که این ورودی و 

آبروی شهر حساب می شه ؟واقعا چرا؟؟ 
کاش یک چالشی انجام می گرفت و عکس ورودی مابقی 
شهرها رو به مسوولین شهرداری می فرستادیم تا یک کم 

یاد بگیرند و ورودی شهرمان را سر و سامان می دادند.

منتظر توضیحات مسوولین ادارات مربوطه در رابطه با 
مشکالت ذکر شده توسط مردم هستیم.

 سخن شما

انعکاس

سخن همشهریان: 
 عکس های مربوط به خیابان عالمه االمینی

)خیابان پارک گل گهر( که واقعا آسفالت افتضاحی داره
 ای کاش میومدن آسفالت رو برمیداشتن همون خاکی     

 باشه خیلی بهتره

رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان هشدار داد:

پیش بینی پیک سنگین بیماری کرونا در بهمن ماه و اسفند

فروش، نصب، سرویـس،شــارژ گـــاز و 

نقد و اقساطلولـه کشی زیرکار

کولرهای گـازی اسپلیت
خیابان وحید - روبروی فروشگاه  افق  کوروش

فروشگاه اسپلیت صالحی
4 2 3 3 8 7 8 8 - 0 9 1 6 4 4 5 8 3 3 5  

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 7 ، واحد 1 
0 9 1 3 1 4 1 0 1 2 9   - 3 2 6 5 8 3 1 6 تلفــن: 

چند واحد آپارتمان در بندرعباس
 شهرک پیامبر اعظم)ص( 

همراه با وام بانکی به فروش می رسد.
09136780691
09173618858

خانم صغری ساالری  با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 210 سیرجان مدعی است که سند مالکیت ششدانگ 

اعیان پالک 4393  فرعی از 2112  اصلی  واقع در بخش 35 کرمان بنام خانم صغری ساالری  ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم 

گردیده که به علت جابجایی مفقود گردیده است لذا به دستور تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت، مراتب جهت اطالع 

مردم آگهی می شود تا هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد می تواند ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار 

روزنامه، گواهی اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارد. در غیر این صورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی، سند 

مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد.  887  م الف    تاریخ انتشار: روز چهارشنبه 1399/11/01

محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت

توسط سازمان مدیریت پسماند شهرداری سیرجان عملیاتی شد

اجرای طرح ضربتی پاکسازی معابر و محالت سطح شهر
طرح ضربتی پاکسازی معابر و محالت سطح شهر سیرجان  از سوی سازمان 
 مدیریت پسماند شهرداری و معاونت خدمات شهر در حال اجرا می باشد.

به گزارش واحد خبر و امور رسانه مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان، 
سیرجان  شهرداری  پسماند  مدیریت  سازمان  عامل  مدیر  رضایی  علی 
شهر  فهیم  شهروندان  به  تر  مطلوب  رسانی  راستای خدمت  در  گفت: 
سیرجان، از سازمان مدیریت پسماند شهرداری طرح ضربتی پاکسازی 
باشد. می  اجرا  حال  در  شهر  مختلف سطح  نقاط  در  محالت  و   معابر 

شهر  خدمات  حوزه  کارگران  طرح  این  در  کرد:  نشان  خاطر  رضایی 
بصورت گروهی در محالت حاضر و نسبت به پاکسازی و نظافت آن اقدام 
اتمام کارهای  از  می نمایند.شایان ذکر است این طرح همه روزه پس 
شود. می  اجرا  مناطق  در  شهر  خدمات  زحمتکش  کارگران   روزمره 

پاکسازی  و  ای  محله  خدمات  طرح  اجرای  راستای  افزود:در  وی 
گرفت. صورت  محالت  معابر  پاکسازی  مختلف،   مناطق 

شهری  خدمات  نیروهای  توسط  که  طرح  این  در  داد:  ادامه  وی 
مدنظر  محالت  از  برداری  نخاله  و  روب  و  رفت  گیرد،  می  صورت 

شهرک  از  نخاله  سرویس   500 راستا  همین  در  است،  گرفته  قرار 
است. بارگیری شده  ثاراهلل  از شهرک  نخاله  و ۱00 سرویس   سمنگان 

یکی  گفت:  ای  محله  خدمات  ضربتی  طرح  در خصوص  رضایی،  علی 
نظر خدمات شهری  از  معابر  به  رسیدگی  از سیاست های شهرداری  
شهرک  امروز  به  تا  طرح  این  شروع  زمان  از  است،  اساسی  نظافت  و 
غرضي، شهرک  سمنگان،  شهرک  رضا)ع(،  امام  شهرک   ثاراهلل، 

شهرک ارغوان پویا، شهرک سی بی جی و بهشت زهرا انجام شده و بقیه محالت 
 سطح شهر هم طبق اولویت بندی در دستور کار این سازمان خدماتی می باشد.

گفت:  پایان  در  شهرداری  پسماند  مدیریت  سازمان  عامل  مدیر 
بدون  برخوردار  کم  مناطق  در  توسعه  تحقق  و  محرومیت  از  خروج 
نیست. امکانپذیر  مناطق  این  ساکنان  و  شهروندان  خواست  و   همت 

محمد رضا رفعتی معاون اجرایی خدمات شهری در این خصوص می 
گوید: انباشت روز افزون زباله ها و نخاله هاي ساختماني از جمله مناظر 
نازیبایي است که به دنبال ساخت و سازهاي اخیر چشم انداز شهر را 
است. تبدیل شده  براي شهروندان  به مشکلي  و  داده  قرار  تأثیر   تحت 

کمربندي  و  بنیان  تازه  هاي  شهرک  و  شهر  حاشیه  در  مشکل  این 
 شهر  هم براي مردم و هم مدیریت شهري چالش برانگیز شده است.

سازها  و  ساخت  در  مردم  متاسفانه  افزود:  رفعتی  رضا  محمد 
بی توجه  ساختمانی  نخاله های  حمل  و  جمع آوری  به  نسبت 
پذیرد. صورت  سویه  دو  همکاری  بایستی  که   هستند 

بدون سدمعبر حق  و  هموار  روهای  پیاده  داشتن  که  این  بیان  با  وي 
که  سیرجان  شهرداری  کرد:  خاطرنشان  است  بوده  شهروندان  یکایک 
پیشتاز و پیشگام در عرصه خدمات رسانی به مردم می باشد تحت هیچ 
عنوان اجازه نخواهد داد عده ای معدود از اشخاص متخلف برای سایر 
 شهروندان مشکل ایجاد کرده و حقوق سایر شهروندان را نادیده بگیرند.

همکاری  گذشته  همچون  خواست  شهروندان  از  پایان  در  رفعتی 
هر  یکدیگر  همکاري  با  تا  باشند  داشته  مدیریت  این  با  را  الزم 
باشیم. موفق  تمیز  و  آباد  شهری  ساختن  در  پیش  از  بیش   روز 

گفتني است؛ شماره تلفن ۱37 نیز آماده دریافت گزارشات شهروندان در 
این خصوص می باشد.



شماره 634
1 بهمن 1399

فرهنگ و هنر

3 فردای کرمان: معاون وزیر راه و شهرسازی از تعیین تکلیف متقاضیان مسکن ملی در پایان بهمن ماه خبر داد و 
گفت که اگر در زمان تغییر و اصالح شهر برای مسکن ملی، برخی متقاضیان انصراف بدهند و ظرفیت جدید ایجاد 
شود، می توانیم به جای این افراد، برای نام نویسی نفرات جدید در مراحل بعدی تصمیم گیری کنیم. وی گفت که 
در حال حاضر تفاهم نامه ای برای احداث مسکن خبرنگاران و هنرمندان به امضا رسیده که از همین ظرفیت های 
موجود است. محمودزاده  اظهار کرد: »ثبت نام مرحله ی چهارم طرح اقدام ملی مسکن روز پنج شنبه، 25 دی ماه به 
اتمام رسید و تا پایان بهمن ماه بعد از پاالیش نفرات بر اساس شروط پنجگانه، افراد واجد شرایط انتخاب می شوند«.

 خانه دار شدن 
خبرنگاران و 
هنرمندان در 
مسکن ملی 

بزرگداشت طبیب و ادیب کرمانی
خبــر

باشگاه خبرنگاران جوان :  محمد صادق بصیری،  معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمان و دبیر علمی همایش مجازی ناظم 
االطبای کرمانی گفت: پنج جلد از کتب ناظم االطبای کرمانی، پس از تلخیص، تصحیح و بازخوانی به چاپ رسیده است و چهارشنبه اول 
بهمن ماه از آن ها رونمایی می شود. وی بیان کرد: ناظم االطبا از بزرگ ترین مفاخر کرمان است و خاندان او  بیش از چندین قرن به مردم 
کرمان خدمت کردند؛   هدف از برگزاری این همایش معرفی یک شخصیت برجسته حکیم نیست، بلکه نشان دادن 500 سال خدمت، تعهد 
و حکمت در دیار کریمان است. بصیری تصریح کرد: وی در سال ۱288 و زمان قحطی بزرگ در ایران،  یک بیمارستان با هزینه شخصی در 

تهران تاسیس و با این اقدام به مردم خدمت کرد که در واقع همین بیمارستان، سنگ بنای درمان بیماری های صعب العالج در کشور شد.

ارشاد،  اداره  بر  ریاست  جایگاه  در  می گوید: 
بخواهم  استعفا  از  پس  که  نداریم  بازتر  دست 
اوجش  برگردم.  ریاست  به  آن،  به  رسیدن  با 
و  استان  مدیرکل  با  تعامل  در  من  که  بود  همان 
مسووالن شهرستان داشتم.« مجید پورمحسنی 
اداره  ریاست  کرسی  بر  نشستن  سال   5 از  پس 
ارشاد سیرجان، استعفا داد. خبری که یکباره در 
فضای مجازی گوشی به گوشی چرخید. مدیرکل 
اداره فرهنگ و ارشاد استان کرمان ضمن قبول 
استعفای او، رییس اداره ارشاد بردسیر را با حفظ 
نیز  سیرجان  ارشاد  اداره  سرپرستی  به  سمت 

گماشته است. 
تودیع  برنامه  هیچ  نبود  و  یکبارگی  این  خود 
گیری  کناره  که  می داد  نشان  معارفه ای  و 
نبوده.  شده  ریزی  برنامه  پیش  از  پورمحسنی 
پیش  ماه  چهار  از  که  می گوید  خودش  گرچه 
خواستار استعفا بوده و منتها موافقت نمی شده یا 
پشت گوش می انداخته اند که حاال بگذار برای بعد 

از اتمام فالن جشنواره یا بهمان برنامه.
 پورمحسنی این روزها دوباره در اتاق اسبق خود 
جا گرفته. اتاقی با تابلو مسوول امور فرهنگی. دِر 
اداره هم که برخالف همیشه بسته  اتاق ریاست 

است.
استعفای تان  دلیل  از  پورمحسنی  آقای    

بگویید. 
من در 25 سالی که در این اداره هستم، به کارم 
عالقه داشتم و چندتا شعار سرلوحه ی کارم بود. 
اینکه سالم کار کنم، صداقت داشته باشم و برای 
تحول  باعث  و  کنم  کار  شهرم  فرهنگ  اعتالی 
توسعه  و  گذر  حال  در  شهری  سیرجان  باشم. 
سریع است. نیاز بوده و هست که توسعه فرهنگی 

هم دنبال بشود.
می توانستم  خودم  اتکای  به  که  جایی  تا  من 

می بینی  وقت  یک  اما  می کردم.  کار  کنم،  کار 
بن بست است. راه ها مسدود است. اجازه فعالیت 
این  ایجاد کرد.  تغییری  داده نمی شود. نمی شود 
فروگذار  اما  آمده  من  سراغ  هربار  سرخوردگی 
نکردم. با خودم گفتم گرچه یک دست صدا ندارد 

اما نهایت تالش خودم را بکنم.
شدم  متوجه  گذشته  سال  از  کنونی  مقطع  در 
به خاطر کمبودها از سخت افزاری و نرم افزاری 
کرد.  ایجاد  تحولی  نمی توان  دیگر  اعتباری،  تا 
دستانت بسته است. ابزار نداری. دیدم نمی توانم 
کاری کنم. این بود که خواستار این شدم که اگر 
می شود تغییراتی ایجاد شود. ما پیوست فرهنگی 
مثل  هم  فرهنگی  ادارات  نداریم.  هیچی  برای 
ادارات دیگر سلیقه ای کار می کنند، نه بر اساس 
راهبردی.  سند  و  شده  تعیین  پیش  از  برنامه ی 
بار  کم  دست  رکود،  شرایط  این  در  بگذار  گفتم 

مسوولیت خودم را کم تر کنم.
  مشکل فقط نبود بودجه و اعتبار بود؟

فقط این نیست. در کنار مشکل بودجه و کمبود 
نیرو و ابزار که دغدغه مدیر فرهنگی را تا سطح 
تامین پول برق اداره نازل می کند، با روحیه ات این 
طوری می کند که می شوی مثل یک کارمند که 
صبح بیاید در را باز کند و ظهر برود و در را ببندد. 
اینجا ساختار فرهنگی درست شکل نمی گیرد و 
تحت  من  دارد.  زیاد  هم  کاری  موازی  نوعی  به 
فشار بود که شما خیلی فضا را باز گذاشتی. این 
موازی کاری -که حاال نمی خواهم انواعش را باز 
کنم- موجب سردرگمی ما شده. اینکه مثال قانون 
برای اجرای تئاتر، اختیار را به شورای نظارت بر 
تئاتر داده اما از بیرون برخی می گویند که نظارت 

این شورا را قبول ندارند. 
 در دوران کرونا فعالیت فرهنگی هنری ئی نبود 
که زخم کهنه ی موازی کاری بخواهد سر باز کند 

یا شما را تحت فشار قرار بدهند!؟
این  هست.  قدیمی ئی  چرکین  دمل  و  درد  بله 

اما درست  عقده ها توی دل مان جا خوش کرده. 
است که فعالیت میدانی نداشتیم اما فعالیت های 
که  برنامه هایی  و  تکلیفی  داشتیم.  حوزه مجازی 
روتین. اما ضربه آخر را این شرایط محدودیت به 
فرهنگ و هنر زد. مثال سینمای سیرجان پس از 
فرهنگ  و  گرفت  می  جان  دوباره  داشت  تجهیز 
به  خورد  که  می شد  ایجاد  داشت  رفتن  سینما 
بشود  آینده  در  نمی کنم  گمان  دیگر  من  کرونا. 
برای حتا بهترین فیلم ها هم در سالن های سینما 

کسی را دید.
از  خستگی  شما  استعفای  دلیل  اگر   
افرادی  که  زمان  همان  چرا  بود،  موازی کاری ها 
بیرون از شورای نظارت برای اجازه اجرا به شما 

تحمیل شدند، استعفا ندادید؟
عماًل  و  بود  کرده  تخطی  کارگردان خودش  آن 
زبان ما را بسته بود. وقتی هم برای دفاع به شورای 
تامین رفته بودم تازه با دیدن متن نمایش فهمیدم 
پشت کسی درآمده ام که خودم را هم دور زده بود.
در  که  بود  امنیتی  هنری،  موضوع  یک  مگر   

شورای تامین مطرح شده بود؟

و  بشود  امنیتی  است  قرار  موضوعی  وقتی 
این  باشد،  داشته  جامعه  در  منفی  بازخوردهای 

ماجرا  می خواستند  می کند.  پیدا  ورود  شورا 
توضیح  ما  از  نتیجه  در  و  بدهند  فیصله  را 

خواستند.
دست  از  صحبت های تان  میان  در  شما   
اینکه سرپرست  تنهایی هم گالیه کردید. آیا 
دو  در  اداره  دو  ریاست  همزمان  جدید 
شهرستان را در دست داشته باشد، دست تنها 
بودن نیست؟ و آیا در خود سیرجان جانشینی 

برای شما نبود؟
که  شده اند  پست  این  نامزد  تعدادی 
می کنند.  بررسی  دارند  را  صالحیت شان 
که  بود  این  استان  ارشاد  مدیرکل  محدودیت 
بایستی حتماً رییس اداره طبق قانون از میان 
چارت  در  باید  باشد.  وزارتخانه  خود  کارکنان 
سازمانی اداره ارشاد تعریف شده باشد. بنابراین 
آقای  کرده اند.  انتخاب  موقت  سرپرست  فعال 

رجایی آدم با تجربه ای هم هستند.
خود  ریاست  سال  چند  این  کارنامه  از   

بگویید.
ما دنبال ایجاد روحیه مفرح در جامعه بودیم. 
انجمن های  اندازی  راه  بازگشایی سینما،  مثل 
هنری که شکل پیدا کردند و مشارکت کردند 
در کارهاشان. سعی شد دخالت نشود در کار 
هنرهای  انجمن  موسیقی،  انجمن  هنری شان. 
افتادند.  راه  عکس  و  فیلم  انجمن  و  تجسمی 

موافقت تشکیل انجمن سینماگران جوان را نیز از 
تهران گرفتیم اما متاسفانه  دو سال است به خاطر 
نبود تجهیزات به مشکل برخوردیم. اگر تجهیزات 

بیاید بالفاصله راه اندازی می شود. 
در این مدت تاالر فردوسی تجهیز شد، کارگاه های 
آموزشی با هزینه شرکت های معدنی برگزار شد، 
شعبه خانه مطبوعات در سیرجان راه اندازی شد، 
چندین جشنواره برگزار شد که آخرینش سردار 

آسمانی در حال برگزاری ست.
از کرونا، چند  قبل  تا  ریاست شما  در دوران   

کنسرت موسیقی برگزار شد؟
ما تا قبل از شیوع بیماری در سیرجان به طور 

میانگین هر ماه دست کم یک کنسرت داشتیم.
یک جاذبه بود در زمینه ایجاد نشاط و شادابی 
اجتماعی. گرچه مشکل زیرساختی داشتیم. سالن 
استاندارد نداشتیم وگرنه استقبال مردم آن قدر 
زیاد بود که می شد هفتگی کنسرت برگزار کرد. 

   اگر مشاور فرهنگی شرکتی معدنی به شما 
اینکه  به  توجه  با  می پذیرید؟  بشود،  پیشنهاد 
برای هدایت  ارشاد محدودیت کمتری  به  نسبت 

بودجه ها دارید. 
بله. کار فرهنگی مورد عالقه ام باشد. می پذیرم. 
من خیلی دلم می خواست این ارتباط را داشته 
نمی توانستم.  اداره  این  ریاست  جایگاه  از  باشم. 
در  ما  بودم.  اداری  مسایل  درگیر  بودم.  دولتی 
روبروییم  زیرساختی  مشکالت  با  هنر  و  فرهنگ 
از بودجه های فرهنگی این  با استفاده  و می توان 
و  ریز  شرکت های  کرد.  فرصت  ایجاد  شرکت ها 
اما بی  برای فرهنگ هزینه می کنند  درشتی که 

هدف و باری به هر جهت.

      حسام الدین اسالملو

چند و چون استعفای رییس اداره ارشاد سیرجان در گفت وگوی سخن تازه با مجید پورمحسنی

خسته از موازی کاری و بی اعتباری

  عکس : سید محسن فروزنده

همکار گرامی؛

رسکار خانم بتول اهشمی معصومی
ضایعه درگـذشت والده گرانقدرتـــان را حضور شما و جناب 

آقای مهندس محمودآبادی تسلیت عرض نموده، از درگاه یگانه 

متعال برای آن مرحومه مغفوره، علّو درجات و برای شما و دیگر 

بازماندگان صبر و اجر مسئلت داریم.

کاران بازنشسته  خانمها:   عطاری ،  یوسفی،  اطمینان  هم

 انرص ،  صبوری ، مفیدی و دهیادگاری

رسکار خانم بتول اهشمی معصومی
ضایعه درگـذشت مــادر گرانقدرتـــان را حضور شما و جناب 

آقای مهندس محمودآبادی تسلیت و تعزیت عرض نموده، از درگاه 

احدیت برای آن عزیز از دست رفته، رحمت و مغفرت الهی و برای 

شما صبر و شکیبایی مسئلت داریم.

گان خانواده اهی:   پورمعصومی، رکیمی، رپواسی و ساری بست

شعله ای خاموش گشت و خانه ای بی نور شد
گوهر ارزنده ای پنهان به خاک گور شد

مادری شایسته از این عالم ناپایدار
چشم خود بربست و از چشم عزیزان دور شد
تشییع،  مراسم  در  که  بزرگواری  تمامی سروران  از  تشکر  ضمن 

تدفین و ترحیم مادر مهربانمان؛

حاجیه جانی رکیمی
)همسر  شادروان حاج غالمعباس پورمعصومی(

شرکت فرموده و ابراز محبت نمودند. به اطالع می رسانیم مراسم خاکبنـدان آن مرحومه،  عصر روز پنج شنبه 
دوم بهمن ماه  از ساعت 2/5 الی 4 در جوار آرامگاه ابدی اش واقع در قطعـه ایثارگراِن آرامستـان برگزار می گردد.

عدم حضور شما سروران معظم بدلیل شرایط موجود، قابل درک است

  دنبـال ایجـاد روحیـه مفـرح در جامعه 
بودیـم مثـل بازگشـایی سـینما، راه اندازی 
انجمن هـای هنـری کـه شـکل پیـدا کردند 
سـعی  کارهاشـان.  در  کردنـد  مشـارکت  و 
هنری شـان.  کار  در  نشـود  دخالـت  شـد 
انجمـن موسـیقی، انجمن هنرهای تجسـمی 
و انجمـن فیلم و عکس راه افتادند.  دو سـال 
اسـت به خاطـر نبـود تجهیزات به مشـکل 
برخوردیـم. اگـر تجهیـزات بیایـد بالفاصله 

انـدازی می شـود.  راه 

هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق 

به  اوج احترام  اما صبر؛   روزهایمان سرد است و روزگارمان سردتر، 
 حکمت خداست. بر آن چه که می دهد شاکریم و بر نداده هایش صبور 
ایزد منان را سپاسگزاریم که در تلخ ترین روزهای زندگی مان  ما را از 
دلگرمی شما دوستان و سروران مهربان بهره مند ساخت. محبت شما 
بزرگواران را می ستاییم و شرمساریم که به علت شیوع ویروس کرونا 
نتوانستیم چنانچه شایسته ی شماست میزبان حضور پرمهرتان باشیم. 

خانواده اهی:   اهشمی معصومی، ردخشانی، محمودآبادی، گلزاری و رعزباده

 مدیون لطف و غریق محبت خویش نمودند، از صمیم قلب تقدیر و تشکر به عمل می آوریم.

بدین وسیله از عنایت و حسن توجه تمامی سروران گرانقدری که با تماس تلفنی، وارسال پیام تسلیت در 
نشریات و فضای مجازی  ما را در غم از دست دادن مادر مهربانمان؛

مرحومــه حاجیــه سلطنـت گلــزاری

روزگارتان بدون غم، سایه تان مستدام .



شماره 634
1 بهمن 1399 جامعه

4 در  کرونا  قطعی  بیمار  حاضر ۱33  حال  در  گفت:  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  فارس: سخنگوی   
بیمارستان های استان کرمان بستری هستند.  شفیعی اظهار کرد: موارد بستری قطعی مبتال به کرونا 
هم اکنون در بیمارستان های استان کرمان ۱33 مورد است که در حوزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان  93 
نفر و حوزه دانشکده علوم پزشکی سیرجان ۱0 نفر بستری هستند. وی تعداد کل موارد بستری مثبت کرونا 
در استان کرمان از ابتدا تاکنون را ۱5 هزار و 88۱ مورد و موارد جدید بستری در 24 ساعت گذشته در 

بیمارستان های دانشگاه های علوم پزشکی استان کرمان 2۶ نفر برشمرد. 

بستری 133 بیمار 
قطعی کرونا در 
بیمارستان های 

کرمان

ثروتمند  و  فقیر  دسته ی  دو  به  کار  کودکان  روزها  این 
برای  کارفرما  که  آنهایی اند  اول  دسته ی  شده اند.  تقسیم 
پول  تا  می فرستد  آرامستان  و  پارک ها  و  خیابان ها  به  کار 
نو  از  روز  فردا  و  بگیرند  را  مردم  کمک های  بیاورند،  در 
روزی از نو. دسته ی دوم اما لباس پاره پوره تن شان نیست، 
ندارد!  وصله  کفش شان  و  نشده  سرخ  سرما  از  چهره شان 
هستند  پدرشان  و  مادر  کودکان  از  دسته  این  کارفرمای 
در  پیجی  فرزندشان  تولد  از  بعد  ساعت های  اولین  از  که 
اینستاگرام ساخته اند. این پدر و مادرها از فرزندشان کار 

می کشند. چگونه؟ 
نشد،  خوب  عکس  نه،  بزن.  لبخند  و  بایست  می گویند: 
دوباره ژست بگیر. حاال این لباس را بپوش، آن کفش ها را 
در بیاور و کفش دیگری بپوش. بازی کن تا من فیلم بگیرم. 
نقاشی کن و حواست به دوربین هم باشد چون می خواهم 
این  از  بعد  بگذارم.  اینستاگرام  در  را  کردنت  نقاشی  فیلم 
مراکز خرید و تجارتی به ادمین این پیج ها پیغام می دهند 
و سفارش تبلیغات می دهند و بدین ترتیب از هر کدام از 
ژست ها و لبخندهای کودکشان پول های میلیونی به جیب 
و  پدر  مجازی  دغدغه های  این  اینکه  از  جز  به  می زنند. 
پدیده  ایجاد  موجب  شده،  سلبریتی  کودکان  مادرهای 
آزادانه  بازی  مسلم  حق  و  می شود  مجازی«  کار  »کودکان 
را از کودک می گیرد، این کار نقض حریم خصوصی کودک 
خصوصی  حریم  به  همگانی  ورود  می آید.  شمار  به  هم 
اتفاقی ست که برای این کودکان می افتد و آینده شان را با 

مشکالت مهمی مواجه می کند.

کودکاِن ناخواسته سلبریتی شده
ارشد  کارشناس  صدوقی  یلدا  سراغ  بهانه  همین  به 
پیامدهای  درباره ی  را  او  نظر  تا  رفتم  بالینی  روانشناسی 

چنین پدیده ای جویا شوم. 
صدوقی به عنوان روانشناس کودک و نوجوان در این باره 
می گوید: »متاسفانه با ورود به فضای مجازی یکی از مواردی 
که بسیار با آن روبرو می شویم، عکس و فیلم کودکانیا که 
با اهداف گوناگون از جمله اهداف مالی، دیده شدن و مورد 
در  خانواده هایشان،  توسط  اغلب  و  و...،  گرفتن  قرار  توجه 

صفحات عمومی منتشر شده است.«
با او از نقشی می گویم که به کودک تحمیل شده و خودش 
آن را انتخاب نکرده و به این ترتیب تبدیل به یک سلبیریتی 
ناخواسته شده است. صدوقی در پاسخ می گوید: »تبلیغات، 
عکس و فیلم هایی از روزمره های زندگی کودک، از لحظات 
خاص زندگی شان، شیرین کاری ها یا اشتباهاتشان، خنده ها 
و گریه هایشان، و حتا از لحظات و کارهای خصوصی شان... 
مواردی که شاید کودک را در بزرگسالی شرمگین، منزوی 

یا عصبانی کند.
بردن  باال  برای  مختلف  صفحات  که  الیک ها  بازِی  حتا 
فالوور و بازدید استوری و پست ترتیب می دهند و خانواده ها 
شاید  و  شدن  دیده  برای  کار،  این  پیامد  از  آگاهی  بدون 
از آن  رسیدن به جایزه ای، در آن شرکت می کنند و پس 
تالش برای جذب الیک شروع می شود. بدتر از آن این است 
که خانواده ها در حضور کودک خود، پیگیر الیک ها هستند 

و مقایسه کردن او با همساالنش!
غافل از اینکه دارند چه بر سر سالمت روان و ناخودآگاه 

کودک می آورند!
ناخودآگاه کودک که "میزان  در  تفکر  این  شکل گرفتن 
دارد"  مستقیم  ارتباط  الیک ها  تعداد  با  او  ارزشمندی 
اولین آسیب را به اعتماد به نفس و عزت نفس کودک وارد 
می کند. حس ارزشمندی او را پایین می آورد و به کودک 
احساس ضعیف بودن را تزریق می کند. اینکه این تفکر در 
کودک نهادینه شود که "او زمانی دوست داشته می شود که 
توسط دیگران مورد پسند قرار بگیرد و مهم نیست کاری 
که انجام می دهد درست است یا غلط؟ مهم این است که 
دیگران بپسندند و الیک کنند و با آن تفریح کنند!" کم 
کم او را به سمت اختالل شخصیت نمایشی سوق می دهد.

خاص  لحظات  ثبت  برای  که  مواردی  در  دیگر  سوی  از 
یا حریم خصوصی کودک، شیرین کاری ها، مسخره بازی ها، 
اشتباهات بامزه و... او را فیلم و عکس می گیریم و کودک را 
مدام در برابر دوربین قرار می دهیم، یعنی باید و نبایدهایی 
داشته  جذابتری  فیلم  و  عکس  تا  می کنیم  تعیین  برایش 
باشیم، در واقع داریم کودک را محدود می کنیم و این اجبار 
و محدودیت به آنها احساس ناخوشایندی می دهد و خشمی 
را در وجودشان تلنبار می کند که در زمان های دیگر و در 

آینده بروز می کند.

حتا ممکن است بعد از بزرگ شدن او و دیدن این عکس 
و فیلم ها که از حافظه ها پاک نمی شوند، خشم او بابت نقض 
به  نیز  و  شده  بیشتر  والدین،  توسط  خصوصی اش  حریم 
خاطر آن عکس و فیلم ها احساس خجالت و شرم کرده و 

دچار انزوای اجتماعی گردد.«
فرصت  توسط خودمان  ما  کودِک  زودهنگام  شاغل شدن 
زندگی کودکانه را از او می گیرد و نمی گذارد او بچگی کند. 
صدوقی نیز در تایید این نکته می گوید: »اما نکته دیگر این 
اجباری،  کارهای  و  گرفتن ها  فیلم  و  عکس  این  که  است 
بازی  مهمتر  همه  از  و  شادی  آزادی،  لحظات  جایگزین 
کودک می شوند و کودک مجبور به انجام کارهایی می شود 
که خودش انتخاب نکرده و تکرارشان برایش خسته کننده 
است. همچنین کودک احساس امنیت خود را نیز از دست 

می دهد و حتا در نوجوانی و جوانی هم همیشه احساس 
زیر نظر بودن دارد. می دانیم که این ها همه می تواند باعث 
ایجاد طرح واره های ناسازگار زیادی در کودک بشود که 
سالمت روان و زندگی امن او در بزرگسالی را به مخاطره 

می اندازد.
همچنین از آنجایی که این بچه ها همیشه مورد تایید و 
توجه قرار می گرفتند، خیلی از آنها ممکن است در آینده 
از  خیلی  یا  و  شوند  اختالل شخصیت خودشیفته  دچار 
آن ها همانطور که بزرگ می شوند و از کودکی به نوجوانی 
و سپس جوانی می روند و شیرینی و جذابیت کودکی شان 
کم و کمتر می شود، میزان تایید و توجهی که می گیرند 
به  نیاز  آنها  که  است  حالی  در  این  و  می شود  کم  هم 
توجه شان را به همان قوت با خود دارند اما دیگر پاسخی 
به این نیازشان داده نمی شود. در نتیجه با افزایش سن 
پیدا  زیادی  و خشم  سرخوردگی  طرد شدگی،  احساس 

می کنند.«
این دانش آموخته ی روانشناسی بالینی در پایان به پدر 
و مادرها توصیه می کند: »ما والدین باید حواسمان باشد 
در  شخصیت  و  سالمت  زیربنای  کودکی،  سال های  که 
حال شکل گیری کودکان است، زیر ظاهر جذاب و رویایی 
فضای مجازی، برای شهرت و درآمد، برای خوشگذرانی 
و دیده شدن، سالمت روان و امنیت او را نشانه نگیریم!«

درنگی بر انتشار عکس های کودکان  در اینستاگرام

کودکان کار مجازی
       سمیرا سرچمی 

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان با هشدار در خصوص احتمال بروز موج چهارم کرونا در کرمان گفت: طی سه هفته اخیر میزان بروز 
هفتگی کرونا ثابت مانده است که می تواند نگران کننده باشد. وی بیان کرد: آمار بیماران بستری در بیمارستان های استانی روند کاهشی نسبتاً 
خوبی دارد.شفیعی بیان کرد: باید به این نکته مهم توجه داشت که میزان بروز هفتگی کرونا )میزان ابتالء در ۱00 هزار نفر از جمعیت استان( 
طی دو سه هفته اخیر روندی ثابت به خود گرفته است که این وضعیت مقداری نگرانی ایجاد می کند.سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
هشدار داد: زمانی که روند بیماران بستری سیر افزایشی پیدا می کند موج های بزرگ بیماری ایجاد می شود و به نظر می آید طی دو هفته اخیر 

هم این اتفاقات در استان در حال وقوع است.   

خبــر  میزان بروز بیماری کرونا در کرمان ثابت شد

جناب آاقی

 مهندس ایمان عتیقی
انتصاب شایسته ی  شما سرور عزیز و فرزند برومند شهیِد بزرگوار به سمت مدیرعامل  شرکت 

معدنی و صنعتی گل گهر  سیرجان  که سالیان متمادی در عرصه ی صنعت و معدن زحمات بی دریغ 

را متحمل شده اید را تبریک  میگویم و امیدوارم در سایه ی الطاف الهی و در پناه  حضرت ولی 

عصر)عج(  موفق و  سربلند باشید که موجب افتخار همه ی همشهریان عزیز می باشید. 

حاج ابوالقاسم افتخاری و جمعی از پیشکسواتن فوتبال سیرجان

جناب آاقی

 مهندس ایمان عتیقی
انتصاب بجا و بحق  حضرتعالی را به سمت مدیرعامل  شرکت معدنی و صنعتی گل گهر  سیرجان  که 

نشان از درایت و لیاقت شما دارد را تبریک  عرض نموده، بی شک با توانمندی و سوابق درخشان 

مدیریتی جنابعالی شاهد پیشرفت روز افزون آن مجموعه خواهیم بود. توفیق و سربلندی تان را 

در این عرصه آرزومندم.

مجید پورمحسنی - رئیس سابق اداره رفهنگ و ارشاد اسالمی سیرجان

برادر گرانقـدر؛

جناب آاقی مهندس ایمان عتیقی

سنگر  در  عزیزمان  مردم  به  خدمتگزاری  پرافتخار  مسئولیت  به  جنابعالی  انتصاب 

معدن و صنعت، تحت عنوان مدیر عامـل شرکت معدنی و صنعتی گل گهـر را تبریک 

عرض نموده، امید است این شرکت عظیم معدنی و صنعتی که سرمایه ملی به حساب 

می آید با هدایت جنابعالی در راستای عملیاتی کردن شعار سال “جهش تولید” که 

هدفمندانه از سوی رهبر معظم انقالب اسالمی )مد ظله(نام گذاری شد، موفق باشد.
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5 فارس: رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان عنوان کرد: االن در شرایطی هستیم که از گام چهارم و بسیج 
ملی مبارزه با کووید ۱9 بیش از 70 درصد از بیماران در بیمارستان کم شدند و بیش از 80 درصد مرگ و میرها 
کم شد و در حال عبور و رو به نزول هستیم ولی  جای نگرانی است. وی اظهار کرد: مردم تاکنون همکاری 
خوبی داشتند اما در برخی فواصل همین  که تعداد بیماران بستری و ...کم می شود و خبری خوبی داده می شود، 
عادی انگاری می شود ولی به این معنا نیست به راحتی بتوانیم از شر این بیماری خالص شویم و مردم هم 
سبک تر می گیرند و دوباره موج جدید شروع می شوند که توصیه می کنیم مردم جدی بگیرند و بی خیال نشوند.

مردم 
بی خیال کرونا 

نشوند

خبــررفع مشکالت واحد تولیدی در سیرجان

باشگاه خبرنگاران جوان :  یداهلل موحد، رییس کل دادگستری استان کرمان در نشست ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی 
و رفع موانع تولید استان کرمان با تاکید بر این مطلب که در شرایط اقتصادی کنونی باید بر مبنای منافع ملی و فرمایشات رهبر معظم 
انقالب اسالمی بر حمایت از تولید اقدام کرد، گفت: مشکالت موجود در روند احداث یک واحد تولیدی که با 30 میلیارد تومان سرمایه 
گذاری شخصی در سیرجان احداث و در ادامه کار خود با مشکالتی مواجه شده و در آستانه فسخ قرارداد بود، با تدابیر قضایی و با صرف 30 
دقیقه زمان برای بررسی تخصصی راهکار های موجود رفع شد. او افزود: سرمایه گذار این واحد تولیدی متعهد شده تا پایان امسال  نسبت 

به نصب تجهیزات و راه اندازی آن اقدام کند.

طبي  اکسیژن  اهمیت  متوجه  کرونا  بیماري  شیوع  با 
کاستي  و  خانه  در  قرنطینه  تنفسي  بیماران  براي 
به  چند  هر  شدیم.  اکسیژن  گاز  کپسول  براي  هایي 
در  اکسیژن  گاز  مشکل  اقماري،  شرکت هاي  همت 
اما مدتي است مخاطبان  بیمارستان های شهر رفع شد 
نشریه از شارژ نشدن کپسول هاي ایراني و کم فروشي 
از  بعد  بودند.  گالیه مند  اکسیژن  شارژ  های  شرکت 
بررسي هاي میداني به این نتیحه رسیدیم که سیرجان 
اکسیژن طبي است  کارخانه  داراي یک  در حال حاضر 
که مردم را با این چالش رو به رو کرده از جمله تعدادی 
می گویند این کارخانه کپسول های ایرانی را پر نمی کند 
گاز  میزان  یا  و  می شوند  پر  چینی  کپسول های  فقط  و 
موجود در کپسول ها به میزان مشخص شده و استاندارد 

نیست؛ بر آن شدیم این مشکل را پیگیری کنیم؛
اکسیژن درماني

تنفس  در  ضروری  و  مهم  گازهاي  از  یکي  اکسیژن 
بیماران مبتال به بیماري هاي حاد تنفسي است. برخي 
از بیماران به منظور تامین اکسیژن مورد نیاز به درمان 
بیماران  این  در  درماني  اکسیژن  دارند.  نیاز  اکسیژن  با 
باعث افزایش سطح انرژي و کیفیت خواب آن ها مي شود. 
تشخیص اینکه آیا بیمار به اکسیژن درماني نیاز دارد یا 
با پزشک است. گفته مي شود که اکسیژن، درماني  نه، 
ارزان و قابل دسترس است اما تهیه آن در شهر ما به این 
آساني هم نیست. اکسیژن جایگزیني براي درمان نیست 

و فقط در مواقع الزم باید استفاده شود.  
تولید کپسول اکسیژن در سیرجان

در سیرجان، تنها کارخانهي تولید کپسول اکسیژن زیر 
نظر اداره استاندارد فعالیت می کند. این شرکت توسط 
خطوط مخصوص که فشارقوي دارند، اکسیژن را از هوا 
مایع  تبدیل میکنند، سپس  مایع  به  را  و آن  می گیرند 
تولیدشده را بهوسیلهي یک پمپ اکسیژن به گاز تبدیل 
و آن را وارد مخزن مخصوص کپسول اکسیژن میکنند. 
مصارف  براي  بیشتر  شرکت،  این  تولیدي  کپسول 
این  بگوییم  است  الزم  البته  میشود،  تولید  بیمارستان 
شرکت محصوالت خود را به صنایع دیگر نیز میفروشد. 

کپسول   8 حدودا  ساعت  هر  در  اکسیژن  گاز  شرکت 
توانسته  تولید  از  این حجم  و  میکند  تولید  را  اکسیژن 
عالوه بر تامین نیاز اکسیژن شهر سیرجان، به شهرهاي 
فارس  نیریز  و  بافت، حاجیآباد  مانند شهربابک،  اطراف 
نظر  تحت  شرکت،  این  ویژگیهاي  از  یکي  شود.  صادر 
تولید  خط  باید  زیرا  است  آن  بودن  استاندارد  ادارهي 
اداره آن  این  تا  به بهترین نحو ممکن فعالیت کند  آن 

را تایید کند.
کپسول ایراني یا خارجي؟

مختلف  ظرفیت هاي  در  طبي  اکسیژن  کپسول هاي 
هستند. کپسول هاي بزرگ اکسیژن 40 لیتري تا کوچک 
بیمارستان ها  در  که  ظرفیتي  معمول ترین  لیتري.   ۱
البته  لیتري هست.  یا 50  لیتري  استفاده مي شود 40 
باید این نکته را هم بدانیم که حمل و نقل سیلندر هاي 
اکسیژن طبي تمهیدات و وسایل مخصوصي را الزم دارد. 
ظرفیت هاي کوچکتر 20 لیتر هست،30 لیتر و ۱0 لیتر  
و 5 لیتر هم هست. ولي آن چیزي که بیشتر بیماران 
نفره  تک  اصطالح  به  یا  و  خانگي  صورت  به  ایران  در 
لیتري   ۱0 اکسیژن  کپسول هاي  در  مي کنند  استفاده 
هست که عمدتا مصرف خانگي دارند و مدتي است که 
در ایران تولید مي شوند و گفته شده کیفیت بسیار خوبي 
مي شدند.  وارد  کشور  از  خارج  از  قبال  تا  که  دارند  هم 
اداره  نظر  زیر  این کپسول ها رو  چند شرکت در کشور 

استاندارد و با مجوز وزارت صنایع تولید مي کنند.
کپسول هاي ایراني، باعث انفجار

طبي  اکسیژن  کارخانه  رییس  موسوي؛  مهدي  سید 
استانداردها،  به  توجه  با  گفت:  ما  به خبرنگار  سیرجان 
شرکت هاي تولید کننده کپسول ایراني آلیاژشان مشکل 
دلیل  به  سیرجان  در  و  مي شود  انفجار  باعث  و  دارد 
تست  براي  باید  کپسول ها  این  تست،  آزمایشگاه  نبود 
از  برخي  حتي  متاسفانه  و  شوند  فرستاده  کرمان  به 
کپسول ها با اینکه نو هستند در تست استاندارد مردود 
اعالم  مردود  را  کپسول  تست  آزمایشگاه،  و  مي شوند 
شارژ  را  چیني  کپسول هاي  دلیل  ما  همین  به  مي کند 

مي کنیم. 
که  هم  سیرجان  بیمارستان هاي  حتي  افزود:  وي   

کپسول ایراني استفاده میکردند، متوجه عدم استاندارد 
آنها شدند.

موسوي در ادامه افزود: اکسیژن در دماي منفي ۱78 
درجه تولید و با فشار ۱35 بار وارد کپسول مي شود که 
باشند  داشته  مشکل  کپسول ها  اگر  است،  باالیي  فشار 
انفجار مي شوند. در سال 9۶ در کارگاه خودمان  باعث 
به  کپسول ها  این  داشتیم.  وحشتناک  خیلي  انفجار  دو 
تایي در 50 دقیقه شارژ مي شوند. کپسول  صورت ۱۶ 
تا  کپسول40لیتري  و  بار   35 تا   ۱30 بین  لیتري   ۱0
۱30 مرتبه شارژ مي شود و شارژ شدن آنها دستور العمل 
است،  پزشک  تجویز  و  بیمار  به  بستگي  و  دارد  خاصي 
لیتري  و 40  دقیقه  و ۱0  لیتري ۱ ساعت  کپسول۱0 

طي حدود ۶ ساعت براي بیمار استفاده مي شود. 
اکسیژن  چقدر  دقیقه  هر  در  که  این  افزود:  موسوي 
باید به بیمار برسد طبق دستور پزشک است. بیماراني 
هستند که کپسول ۱0 لیتري براي آنها 4ساعت استفاده 
میکند و بیماراني هم داریم  که 45 دقیقه استفاده مي 
بیماري  شیوع  از  قبل  ما  کارخانه  مي گوید:  وي  کنند. 

دوران  در  اما  داشت  تولید  کپسول   220 روزي  کرونا 
تولید ما به 400 کپسول رسید وقتي که بحران  کرونا 

نباشد یک کارخانه کفاف سیرجان را مي دهد.
واحد نظارت کجاست؟

مدت زیادي است در پي این گزارش از اداره صنعت و 
معدن سیرجان خواسته ایم که این موضوع را پیگیري و 
مشخص کند، چرا کارخانه گاز اکسیژن کپسولي که نو 
است و مهر استاندارد دارد را شارژ نمي کند و در تست 
استاندارد مردود مي شود؟ و چرا میزان گاز در کپسول ها 
کم است و آیا این اداره بر این کم فروش نظارتي دارد؟ 
اینکه بیمار باید هزینه کپسول چند میلیوني چیني را 

چگونه تامین کند؟
به  را  نظارت  و  مساعدت  قول  صمت  اداره  مسوولین 
خبرنگار سخن تازه داده اند ولي متاسفانه تا این لحظه 
هنوز گزارشي از نظارت بر این موضوع به تحریریه سخن 
تازه ارسال نشده است. اي کاش اداره صمت بداند اینجا 
گر صبر کنیم ز غوره حلوا به دست نمي آید بلکه با جان 

انساني را از دست مي دهیم.

      معظمه صادقی نژاد

بررسی مشکالت شارژ کپسول های اکسیژن طبی بیماران حاد تنفسی؛

نفسِ  ایرانی وابسته به کپسولِ چینی

  عکس : سید محسن فروزنده

سفرهای نوروزی محدود می شود؟
ایسنا: ستاد کرونا تبلیغ سفر برای نوروز ۱400 را ممنوع کرده است، 
حاال انگشت اتهام به سمت مردم نشانه رفته و هشدار داده شده که 
اگر سفرهای زمستانی شان مخاطره آمیز و پیک چهارم سخت تر شود، 

ممنوعیت ها و محدودیت ها برای سفرهای نوروزی برمی گردد.
منع تردد بین شهری از 20 دی ماه برداشته شد ستاد کرونا اعالم کرد 
ممنوعیت و جریمه های تردد فقط بین شهرهای زرد و نارنجی برقرار 
است، اما بعد از گذشته یک هفته ستاد کرونا گزارش کرد سفرهای مردم 

به شمال و جنوب کشور نگران کننده شده است.
 رییس ستاد مقابله با کرونا گفت: در روزهای گذشته با توجه به حجم 
گسترده خروجی های شهرها و همچنین ورود بیش از 50 هزار نفر به 
جزیره ای کوچک و مسافرت به شهرهای قرمز ممکن است با بازگشت 
فرم های جدیدی از بیماری را شاهد باشیم.  نمکی؛ وزیر بهداشت اظهار 
کرد: عادی پنداری در شرایطی که سیستم بهداشت و درمان به صورت 
شبانه روزی نهایت تالش خود را کرده تا آمار ابتال و فوتی ها را پایین 
بیاورد، قطعا دوباره ما را به شرایط خطرناک همه گیری کرونا بازمی گرداند. 
علیرضا رئیسی؛ سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، پس از جلسه روز 
شنبه این ستاد در 27 دی ماه، نسبت به وضعیت استان های مازندران، 
گیالن و گلستان ابراز نگرانی کرد و گفت که در چند روز گذشته در 
برخی نقاط کشور شاهد عدم رعایت پروتکل ها بودیم. مسافرت هایی به 
جنوب به ویژه قشم صورت گرفته و مسافرت های زیادی به سمت شمال 
داشتیم. هشدار بسیار جدی است که اگر رعایت ها ضعیف شود متاسفانه 
موج چهارم می تواند اواخر بهمن و اوایل اسفند شکل بگیرد و هر موجی 

شکل بگیرد برابر  8 تا ۱0هزار فوت بیشتر است.
می شود  اعالم  منطقه ای  در  اگر  که  کرد  تاکید  بهداشت  وزیر  معاون 
وضعیت کم خطر شده به معنای از بین رفتن ویروس یا ضعیف شدن آن 
نیست که بار سفر را ببندیم. اگر این اتفاق بیفتد با توجه به این که تجربه 
را داشتیم و ممکن است پیک سهمگینی  تیر  و  اردیبهشت و خرداد 
تکرار شود، به همین دلیل درخواست می کنیم مردم این هشدار را جدی 
بگیرند که اگر رعایت نکنیم متاسفانه موج چهارم شکل خواهد گرفت و 
دوباره محدودیت ها اواخر اسفند و تعطیالت عید نوروز برخواهد گشت.

بار  هر  اما  نروید«  »سفر  می دهند  هشدار  که  است  سال  یک  حدود 
مسؤوالن  مردم،  سفرهای  حجم  می شود  برداشته  محدودیت ها  که 
استراتژی  نداشتن  از  ناشی  وضعیت  این  تکرار  می کند.  شگفت زده  را 
برای »مدیریت سفر« و تکیه بر سیاسِت توصیه و هشدار است. در این 
مدت نیز تنها عامل بازدارنده و یا کنترل سفرها، اعمال تردد فقط برای 
خودروها و جریمه نقدی، تعطیلی مراکز اقامتی و پذیرایی، محدودیت 
۶0 درصدی مسافر برای حمل و نقل عمومی و استعالم بیماران کرونایی 
بوده که صرف نظر از چگونگی اجرای آن ها، به نظر می رسد بیشتر نقش 
سوپاپ را داشته تا راه کار، چون به محض برداشته شدن، انفجاری رخ 

داده است.

    خبر

جناب آاقی

 مهندس ایمان عتیقی
انتصاب بجا و شایسته جنابعالی را به عنوان مدیر عامل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر  که نشان 

از درایت، لیاقت و توانمندی شما دارد را صمیمانه تبریک و تهینت عرض نموده و رجای واثق 

داریم تعهد و کارآمدی های برجسته شما نوید بخش دستیابی هر چه بیشتر به قله های رفیع 

پیشرفت و توسعه خواهد بود. 

دمری عامل و اعضای هیات دمریه رشکت کاوند نهان زمین

جناب آاقی

 مهندس ایمان عتیقی
مدیر عامـل شرکت معدنی و صنعتی گل گهـر که  به عنوان  بجا و شایسته جنابعالی   انتخاب 

نشان از درایت، لیاقت و توانمندی شما دارد را تبریک عرض نموده و رجای واثق داریم تعهد و 

کارآمدی های برجسته شما نوید بخش دستیابی به قله های رفیع پیشرفت و توسعه خواهد بود. 

رشکت تعاونی حمل و نقل و خدمات گل گهر

جناب آاقی

 مهندس ایمان عتیقی
انتصاب شایسته جنابعالی به مسئولیت مدیر عامـل شرکت معدنی و صنعتی گل گهـر را تبریک 
عرض نموده، بدون تردید، ثمره تجربیات گران بهاي جنابعالي در چندین دهه فعالیت در عرصه هاي 
مختلف مدیریتي، خصوصا در عرصه صنعت و معدن می تواند راهگشاي مسیر  رو به پیشرفت این 

مجموعه عظیم معدنی و صنعتی کشور باشد. توفیق و سربلندی تان آرزوی قلبی ماست

هفته انهم سخن اتزه

جناب آاقی

 مهندس ایمان عتیقی
مسرت بخش است نوید حضور شما در سمت مدیر عامـل شرکت معدنی و صنعتی گل گهـر و از 
 این رو بسیار خرسندیم که یک مدیر توانای بومی توانسته است چنین جایگاهی کسب نماید.
امیدواریم که در روزهای آتی با مدیریت شایسته ی جنابعالی شاهد پیشرفت هر چه 

بیشتر شهر صنعتی معدنی سیرجان باشیم.



شماره 634
1 بهمن 1399 شهر

6 مهر: نخستین دوساالنه هنرهای سنتی استان کرمان که از 25 دی آغاز به کار کرده، تا 20 بهمن ماه 
سال جاری در موزه هنرهای معاصر شهر کرمان برپا است. استان کرمان با ظرفیتی بالغ بر 70 هزار هنرمند 
صنایع دستی، یکی از مناطق پیشرو کشور در زمینه دوخت های سنتی و پارچه بافی به شمار می رود و همه ساله 
جمع کثیری از گردشگران به واسطه همین ظرفیت ها، جذب جاذبه های فرهنگی و هنری این شهر شده اند. بر 
بافت ها و دوخت های اصیل استان کرمان به بهانه برپایی نخستین دوساالنه هنرهای سنتی در این منطقه ترمه، 
پارچه ای گران بها از الیاف بسیار لطیف است که با طرح های بسیار متنوعی در نقاط مختلف ایران بافته می شود.   

نخستین دوساالنه 
هنرهای سنتی 
استان کرمان 
برگزار می شود

زمانی  اندک  حتی  یا  و  باشید  سیرجان  شهر  ساکن  اگر 
از  عبور  هنگام  باشید،  نموده  سپری  شهر  این  در  را 
سد  با  ابوریحان  و  مقداد  امام،  خیابان  چون  خیابان هایی 
مشاغلی  شده اید.  روبرو  مختلف  مشاغل  سوی  از  معبر 
فروشان  میوه  و  سبزی  ماشین،  معامالت  بنگاه های  چون 
و تعمیرات یخچال و بخاری؛ به بخش پیاده روها نیز ورود 
کرده اند و این ورود به قدری ست که گاه افراد را  مجبور 
باقی  رفتن  راه  برای  جایی  چون  کرده  رو  پیاده  ترک  به 

نمانده است.
اما تنها همین چند مساله ی بیان شده مشکل ساز نشده 
و باید از زمین ها و ساختمان های در حال ساخت و اجرای 
اشاره ای  هم  آن ها  به  و  برد  نام  نیز  عمرانی  عملیات های 
واضح نمود که در شهر در حال توسعه ای چون سیرجان به 
متعدد دیده می شوند و گاه برای ساکنان و عابران موجب 

دردسر خواهند بود.
این گالیه ها و وضعیتی که هرروز به عنوان یک شهروند 
مصالیی،  سجاد  سید  با  تا  شد  باعث  هستیم  شاهدش 
شهردار ناحیه ۲ سیرجان، گفت و گویی در مورد این سد 

معبرها داشته باشیم؛
وی می گوید: طبق تبصره ۱ ماده 55 قانون شهرداری ها 
بوده  معابر شهرغیرقانونی  این  در  تصرف  و  هرگونه دخل 
ماده  همین   2 تبصره  طبق  و  می شود  محسوب  جرم  و 
قانون  این  ناقضین  با  برخورد  به  موظف  شهرداری ها 

هستند.
وی در پاسخ به این سوال که درشهر بسیار دیده شده که 
میوه فروشی ها پیاده روی جلوی مغازه ی خود را با میز و 
چیدن میوه ها بر روی آن اشغال کرده و به نوعی پیاده رو 
می کنند؛ شهرداری چه  مغازه شان محسوب  از  را جزیی 
موارد  این  گفت:  گونه  این  دارد،  موارد  این  با  برخوردی 
سال های  متاسفانه چون  که  شهرداری ست  قوانین  خالف 
متمادی این روند ادامه داشته به نوعی برای همگان عادی 
را  رو  پیاده  کاسبان  هم  موارد  برخی  در  و  شده  سازی 
جزیی از مایملک خود می دانند اما چنین نیست و ما برای 
مدیریت این اوضاع و همچنین پاکسازی پیاده روها برنامه 

ای مدون داشتیم که به دلیل شیوع بیماری کرونا اندکی 
به تاخیر افتاد.

مصالیی بیان کرد: از 2 ماه گذشته طرح برخورد با چنین 
متخلفانی آغاز شد و در همین راستا با میوه فروشی ها و 
مغازه هایی که در جاده شیراز پیاده روها را بخشی از مغازه 
خود می دانستند و با چیدن وسایل کسب خود عامل سد 

معبر بودند برخورد شد. 
معابری  سد  چنین  شاهد  نیز  جنوبی  امام  خیابان  در 
آینده  روز   ۱0 طی  و  بسته  قرارداد  برشکار  با  هستیم؛ 
برخورد با دیگر متخلفین را نیز آغاز خواهیم کرد و الزم 
دو  هر  و  همگانی ست  طرح  یک  این  کنم  اعالم  می دانم 
آغاز  را  اقدام  این  همزمان   2 و   ۱ ی  ناحیه  شهرداری 

خواهند نمود.
کردن  قرق  از  جلوگیری  برای  شهرداری  برنامه  از  وی 
معابر توسط بنگاه های ماشین گفت: این مورد در مجاور 
به  ابوریحان  خیابان  در  و  سیرجان   2 ناحیه  شهرداری 
کرات دیده می شود و شخصا از این موضوع ناراحتم و به 

با راهنمایی و رانندگی در خصوص  همین دلیل پیش تر 
راهنمایی  ماموران  و  کردیم  مذاکره  آن  حل  همکاری 
رانندگی هم هر ماشینی که در پیاده رو پارک می شد را 
جریمه می کردند اما بنگاه داران قیمت خودرو را با خالفی 
به خریدار می فروختند و عمال تاثیری بر این روند و حل 

آن نداشت. برای همین هم به دنبال دریافت حکم قضایی 
می توان  و  هستیم  شده  پارک  خودروهای  حمل  جهت 
هم  معبر  سد  اینگونه  کاهش  شاهد  سال  پایان  تا  گفت 

خواهیم بود.
مصالیی در مورد مغازه های خدمات تعمیرات یخچال و 
برای  ما  است.  یکسان  برای همه  قانون  بخاری هم گفت 
برای  و  گرفته ایم  جرثقیل  ماشین  بنگاه های  با  برخورد 
خواهیم  استفاده  آن  از  نیز  تعمیرکاران  این  با  برخورد 

نمود.
مانند سیرجان  2 سیرجان گفت: شهری  ناحیه  شهردار 
که در حال توسعه و پیشرفت است و عملیات های عمرانی 
و ساخت و سازها نیز در این شهر امری طبیعی محسوب 
و  رو  پیاده  در  مصالح ساختمانی  و  مواد  ریختن  می شود 
حتی بستن داربست های بزرگ که بازهم مانع رفت و آمد 

آسان عابرین پیاده می شود کار درستی نیست. 
داربست در خیابان های اصلی نباید بیش از یک متر به 
پیاده رو وارد شود و در صورت پیش آمدن بیش از یک 
ساختمانی  مصالح  و  مواد  همین طور  و  دارد  جریمه  متر 
شهروندان  دیگر  آزار  باعث  که  باشد  طوری  باید  هم 
باید  مالک  هم شخص  ساختمانی  نخاله های  برای  نشود. 
با شهرداری هماهنگی و پس از پرداخت هزینه مامورین 
تا  می کنند  ها  نخاله  آوری  جمع  به  اقدام  شهرداری 

مشکلی برای شهروندان ایجاد نشود.
در همین خصوص و برای ارایه ی خدمات هر چه بهتر 
به  ساختمانی  پلیس   ۱400 سال  در  تا  شد  این  بر  قرار 
در  قطعا  موضوع  این  که  شود  واگذار  خصوصی  بخش 
رسیدگی به موارد ساختمانی بسیار مثمر ثمر خواهد بود.

مصالیی در پایان افزود: تا به اینجا هم همکاری و تعامل 
خوبی با مردم داشتیم اما مهمترین نکته در خصوص سد 
جامعه  بستر  در  سازی  فرهنگ  و  عمومی  فرهنگ  معابر 
است؛ اینکه شهروندان از حقوق خود با خبر باشند و در 
گام نخست خود به این حقوق احترام بگذارند و پایبندانه 
همکاری  نیز  رو  پیش  های  طرح  کنند.در  عمل  آن  به 
نتایج  همیاری  این  با  امیدواریم  و  طلبیم  می  را  مردمی 

خوبی برای شهر سیرجان بدست بیاید.

گزارشی پیرامون پیاده روهای قرق شده؛

پیاده رو یا ویترین؟
      زهرا شهسواری پور

 مهر:  علی زینی وند در نشست مشترک با وزیر صمت و معاون اقتصادی وزیر کشور بر لزوم برنامه ریزی دقیق به منظور توسعه کسب و کارهای 
کوچک و خانگی در کنار صنایع معدنی و تبدیلی در مناطق کمتر برخوردار تاکید کرد. زینی وند گفت: ما به همه مدیران تکلیف می کنیم 
که نهایت همکاری را با معین های اقتصادی انجام دهند. علیرضا رزم حسینی، وزیر صمت نیز با تشریح دستاوردهای استفاده از توان بخش 
خصوصی در قالب مسئولیت های اجتماعی در استان خراسان رضوی و قلعه گنج و گلباف در کرمان، خواستار تسریع این الگو در سایر مناطق 
شد. در این جلسه مقرر شد دین پرست معاون وزیر کشور و قائم مقام وزیر صمت در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به اتفاق معاونان وزارت 

صمت به استان کرمان سفر کرده و برای رفع چالش های موجود تصمیم گیری کنند.

خبــر
همه مدیران کرمان مکلف به همکاری با معین های اقتصادی هستند

  عکس ها: سید محسن فروزنده

  از ۲ مـاه گذشـته طـرح برخـورد بـا متخلفـان سـد 
معبـر آغـاز شـد و در همیـن راسـتا بـا میوه فروشـی ها 
و مغازه هایـی کـه در جـاده شـیراز پیاده روها را بخشـی 
از مغـازه خـود می دانسـتند و بـا چیدن وسـایل کسـب 
خـود عامل سـد معبـر بودنـد برخـورد شـد. در خیابان 
امـام جنوبی نیـز شـاهد چنین سـد معابری هسـتیم؛ با 
برشـکار قـرارداد بسـته و طـی ۱۰ روز آینـده برخـورد با 

دیگـر متخلفیـن را نیز آغـاز خواهیـم کرد

بیش از 100 مدل انواع مبلمان راحتی، کالسیک، اِل و سلطنتی تولیدی و بازار مبل امام علی )ع(

 میـــز و صندلی هــای باغــــــــی و ویالیـــی

تاب های ریلکسـی و تابهای سه نفره باغی و ویالیــی

میز LCD تمام MDF به قیمـت درب کارخانــــــه

 لطفا و حتما قبل از خرید 

قیمت ها را مقایسه کنید

تعطیل و روزاهی جمعه  باز هستیم
ایام 

 سرویس چوب کامل ویژه جهیزیه عروس شامل؛

رختکن،جاکفشی
پا تختیمیز جلو مبلیمیز ناهارخوری

کمد لباسی

بوفه بزرگ

تشک طبی فنری سرویس خواب
میز آرایش مبـــل

در این شرایط اقتصادی هوای شما را داریم شرایط نقد و اقساط به مدت محدود

 انتهای بلـوار اصلی حجــت آبــاد  
     تلفـن تماس : 

0 9 1 2 4 1 5 8 0 0 همگی یکجا : 24/500/000 تومان1

آگهي مناقصــه عمومــي
 شمـاره99/54/ع

شرکت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد»تهیــه لـوازم و اجراي چاه هاي 
ارت مورد نیاز )60 چاه ارت(« واقع در مجتمع خود را از طریق برگزاري مناقصه عمومي به 
پیمانکار واجد شرایط  و دارای رتبه حداقل 5 در رشته نیرو واگذار نماید. لذا کلیه متقاضیان 
مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الکترونیکي WWW.GEG.IR  مراجعه و اسناد 
مذکور را به همراه فرم پرسشنامه ارزیابي تأمین کنندگان از بخش مناقصه و مزایده دانلود 
. مهلت تحویل پاکات ساعت 9 الي 14 روز یکشنبه مــورخ 99/11/12 در محــل  نمایند 
دفترکمیسیون معـامالت مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. ضمناً بازدید از 
محل اجراي موضوع مناقصه روز یکشنبه مورخ 99/11/5 مقرر شده است. شرکت معدني و 
صنعتي گل گهر در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران 

خسارت مختار مي باشد.
مدیریـت قراردادها و معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

آگهــي مزایـــده 
شمــاره 99/3/ز

شرکت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد » شصت و پنج هزار تن نرمه و ضایعات 
گندله سنگ آهن با عیار 65 درصد« را از اسکله شهید رجایی بندرعباس با شرایط تحویل FOB و از 
طریق مزایده عمومي به فروش برساند. لذا کلیه متقاضیان مي توانند جهت اخذ اسناد مزایده به  
آدرس الکترونیکي WWW.GEG.IR  مراجعه و اسناد  مذکور را از بخش مناقصه و مزایده دانلود 
پاکات  تولیدي در اسناد موجود مي باشد. مهلت تحویل  آنالیز فیزیکي و شیمیایي محصول  نمایند. 
ساعت 9 الي 14 روز سه شنبه  مــورخ 99/11/14 در محــل دبیرخانه دفتر مرکزی این شرکت 
بازگشایی  تاریخ  باشد.  مي  الله(  )روبروی هتل  پالک 273  فاطمی-  دکتر  خیابان  تهران-  در  واقع 
پاکات رأس ساعت 11 مورخ 99/11/15 در محل دفتر مرکزی این شرکت مقرر شده است.  شرکت 

معدني و صنعتي گل گهر در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار مي باشد.

مدیریـت قراردادها و معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 
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کرمان  استان  دادگستری  کل  رئیس 
قانونی  پزشکی  کارکنان  از  تن  »دو  گفت: 
رشوه  دریافت  اتهام  به  سیرجان  شهرستان 

بازداشت شدند«.
ضعف  از  سوءاستفاده  وی،  گفته ی  به 
از  وجه  اخذ  و  اطالعات حقوقی شهروندان 
ایشان برای انجام وظایف قانونی و نیز تبانی 
برای صدور گواهی های پزشکی قانونی خالف 
تصادفات  پرونده های  در  خصوصاً  واقع، 

ازجمله موارد اتهامی در این پرونده است.
یداهلل موحد در تشریح این خبر بیان کرد: 
با  مردمی  متعدد  گزارشات  وصول  پی  »در 
پزشکی قانونی  گواهی های  صدور  موضوع 
در  جدی  صورت  به  موضوع  خالف  واقع، 
دستور کار حفاظت و اطالعات دادگستری 
قرار  کرمان  استان  در  قضائیه  قوه  ارشد  و 

گرفت«.
کار  مدت ها  از  »پس  داد:  ادامه  وی 
همه جانبه،  بررسی های  و  دقیق  اطالعاتی 
توسط  دالیل  و  مستندات  جمع آوری 
کرمان،  دادگستری  اطالعات  و  حفاظت 
قربانیان  از  تعدادی  همکاری  با  سرانجام 
انقالب  و  عمومی  دادستان  هماهنگی  و 
و  رسیدگی کننده  قضایی  مقام  و  سیرجان 
دو  قضایی،  پرونده ی  فقره  چندین  تشکیل 
شهرستان  قانونی  پزشکی  کارکنان  از  تن 
توسط  رشوه  دریافت  حین  در  سیرجان 
قضائیه  قوه  اطالعات  حفاظت  ضابطین 

دستگیر و بازداشت شدند«.
خاطرنشان  استان  دادگستری  کل  رئیس 
اطالعات  ضعف  از  »سوءاستفاده  کرد: 
ایشان  از  وجه  اخذ  و  شهروندان  حقوقی 

برای انجام وظایف قانونی و نیز تبانی برای 
صدور گواهی های پزشکی قانونی خالف واقع 
ازجمله  تصادفات  پرونده های  در  خصوصاً 

موارد اتهامی در این پرونده است«.
حال  در  متهم  دو  »هر  کرد:  اظهار  موحد 
و  شده اند  بازداشت  قانونی  قرار  با  حاضر 
تحقیقات  تکمیل  جهت  الزم  دستورات 

صادر شده است«.
فساد،  با  جدی  »برخورد  کرد:  تاکید  وی 
جدی  کار  دستور  در  اداری  فساد  خصوصاً 
قرار  تابعه  سازمان های  و  قضایی  دستگاه 
نظارتی،  قضایی،  مراجع  کلیه ی  و  دارد 
انتظامی و امنیتی آماده ی دریافت گزارشات 
مردمی در این خصوص هستند و می توانند 
گزارشات خود را از طریق تلفنی با سامانه ی 
۱580 و یا مراجعه به ستاد خبری حفاظت 

کرمان  استان  کل  دادگستری  اطالعات  و 
ارائه کنند«.

رئیس کل دادگستری استان کرمان یادآور 
بر  عالوه  رشوه  دریافت  بزه  »مجازات  شد: 

ضبط مال مورد ارتشا و انفصال از خدمات 
دولتی، پنج تا ۱0 سال حبس، جزای نقدی 
تا 74 ضربه  و  ماخوذه  مال  یا  وجه  معادل 

شالق است«.

ورزش  از  نقل  به  و  مدال  گزارش  به 
و  پرسپولیس  حساس  دیدار  در  سه، 
رقابت  یازدهم  هفته  چارچوب  در  فوالد 
های لیگ برتر، محمدحسین زاهدی فر 
قاضی این مسابقه در تصمیمی جنجالی 
ها  فوالدی  سود  به  پنالتی  خطای  یک 
اعتراض  با  او  این تصمیم  اعالم کرد که 
و  شد  همراه  ها  پرسپولیسی  شدید 
در  سرخپوشان  مدافع  زادگان  کنعانی 

صدر معترضین قرار داشت.
تلویزیونی مشخص  تصاویر  هر چند در 
بر  مبنی  مسابقه  داور  تصمیم  که  بود 
و  زادگان  کنعانی  دست  به  توپ  اصابت 
اعالم خطای پنالتی به سود فوالد اشتباه 
بود، اما پس از این دیدار زاهدی فر در 
بابت  پرسپولیس  هواداران  از  گفتگویی 
عذرخواهی  اشتباه  پنالتی  این  اعالم 

کرد.
زاهدی فر گفت: »به خاطر این اشتباه 
بود  دید  خطای  خاطر  به  و  سهوی  که 

عذرخواهی  پرسپولیس  هواداران  از 
این  که  می کنم  شکر  را  خدا  می کنم. 
زیادی  تاثیر  بازی  نتیجه  در  تصمیم 
اما به هر حال اشتباهی بود که  نداشت 

باید به خاطرش عذرخواهی کنم.«
اما این عذرخواهی زاهدی فر با واکنش 
سیرجانی  شد.  مواجه  گهر  گل  باشگاه 
های  رقابت  از  فصل  این  در  که  ها 
ثابت  پایه  های  تیم  از  یکی  برتر،  لیگ 
اعتراض به داوری بودند، مدعی هستند 
در رقابت های لیگ برتر، تیم آنها بیش 
از سایرین در امر داوری متضرر شده و 
باید داوران بابت تصمیمات اشتباه شان، 

از آنها نیز عذرخواهی می کردند.
کانال  در  که  پیامی  در  گهری ها  گل 
تیتر  با  اند،  کرده  منتشر  خود  رسمی 

»شش  اند:  نوشته  کجایی؟"  عدالت   "
ناداوری  با  فصل  این  در  گل گهر  امتیاز 
نکرد.  عذرخواهی  کسی  و  سوخت 
اگرچه گل گهر و مردم سیرجان دنبال 
زور  اهل  چون  نیستند  عذرخواهی 

فقط  آنها  نیستند.  تطمیع  و  تهدید  و 
عدالتی  بی  همه  این  بدانند  می خواهند 
چیست؟  برای  شدن  گرفته  نادیده  و 

کسی صدای ما را می شنود؟«
امیر قلعه نویی سرمربی گل گهر پیش 

بازی  همچون  دیدارهایی  در  این  از 
شدت  به  آهن  ذوب  و  نفت  صنعت  با 
نسبت به تصمیمات داوران معترض بود 
در  نیز  او  دستیار  الهویی  سعید  و حتی 
موضوع  این  به  خبری  های  کنفرانس 
اشاره و اعالم کرد که اشتباهات داوری 
قلعه  به دلیل حضور  تنها  علیه گل گهر 
تیم  در  که  چرا  است  تیم  این  در  نویی 
های قبلی او نیز از این دست اشتباهات 

رخ می داد.
به  نسبت  که  هایی  هجمه  به  توجه  با 
به  بیستم  لیگ  در  داوری  های  قضاوت 
وجود آمده و تقریبا می توان گفت تیم 
ها حتی در روزی هم که برنده از زمین 
معترضند،  داوری  به  شوند  می  خارج 
کمیته  واکنش  نهایت  در  دید  باید 
اعتراض چه خواهد  این همه  به  داوران 
بهبود  برای  داوری  دپارتمان  و  بود 
شرایط داوری فوتبال ایران چه چاره ای 

اندیشید. خواهد 

به اتهام دریافت رشوه: 

 2 کارمند پزشکی قانونی سیرجان بازداشت شدند

واکنش گل گهر به عذرخواهی زاهدی فر

سرهنگ  یادگارنژاد اظهار کرد: »در این شگرد مجرمان سایبری با ارسال پیامکی با محتوایی مبنی بر 
این که حکم توقیف خودروی شما در سامانه ی ابالغیه ی الکترونیکی ثبت شد، از شهروندان می خواهند 
وارد سایتی به نام ابالغیه ی الکترونیکی با آدرس اینترنتی خاص شوند«. وی افزود: »این سایت مانند 
سامانه ی خدمات الکترونیک قضایی شبیه سازی  شده است و ابتدا برای ورود به سایت، کد ملی را از 
کاربر دریافت می کند«»سپس از کاربران می خواهند فیلترشکن تجهیزات شخصی خود را روشن کرده 
و بابت هزینه ی اطالع رسانی از طریق درگاه بانکی، مبلغ 20 هزار ریال به  حساب آن ها واریز کنند«. »با 
ورود کاربران به این درگاه بانکی اطالعات بانکی آن ها به سرقت رفته و حساب  آن ها خالی می شود«.     

 فریب پیامک های 
جعلی توقیف 

خودرو 
را نخورید 

دستگیری حفاران  غیرمجاز اشیای تاریخی در ارزوئیه
فرمانده یگان حفاظت اداره کل میراث  فرهنگی، گردشگری و صنایع  دستی کرمان اظهار کرد:  چهار حفار غیرمجاز که قصد حفاری در 
یکی از مناطق غیرثبتی این شهرستان ارزوییه را داشتند، دستگیر و به مقامات قضایی تحویل داده شدند. وی ادامه داد: در این عملیات یک 
دستگاه خودرو سواری به همراه یک دستگاه فلزیاب و آالت و ادوات حفاری کشف و ضبط شد. حسینی خاطرنشان کرد:  نیروهای یگان 
حفاظت میراث  فرهنگی، گردشگری و صنایع  دستی با همکاری سازمان های مردم نهادو همچنین دستگاه های امنیتی و انتظامی به صورت 

شبانه روزی از بناهای تاریخی و محوطه های باستانی محافظت می کنند.

خبــر

کاهش  پیش بینی  به  اشاره  با  کرمان  استانداری  بحران  مدیریت  مدیرکل 
شدید دما در جنوب شرق کشور بین ۱2 تا 20 درجه و وزش باد شدید در 
استان کرمان با سرعت 70 تا 90 کیلومتر در روزهای پایانی هفته ی جاری 
به فعاالن بخش کشاورزی و عشایر توصیه کرد که اقدامات پیشگیرانه را با 

توجه به پدیده های جوی انجام دهند.
باد شدید، استحکام بخشی  با توجه به وزش  وی همچنین تاکید کرد که 
تاسیسات کشاورزی و شهری، تابلوها، داربست ها و باالبرهای ساختمانی باید 

مورد توجه قرار گیرد.
سعیدی 30 دی ماه با اشاره به هشدار سطح نارنجی سازمان مدیریت بحران 
از  دما  شدید  کاهش  و  باد  شدید  وزش  سامانه های  ورود  بر  مبنی  کشور 
بهمن ماه(  پنجشنبه دوم  و  یکم  پایانی هفته ی جاری )چهارشنبه  روزهای 
نسبت به انجام اقدامات پیشگیرانه به ویژه توسط فعاالن بخش کشاورزی 

و عشایر تاکید کرد.
وی با اشاره به احتمال خسارت زا بودن دو پدیده ی جوی پیش  رو، افزود: 
»پدیده ی اول حاکمیت جریان های سرد شمالی همراه با کاهش شدید دما 
و پایداری بر روی استان است و پیش بینی  می شود در مناطق شرق و جنوب 

شرق کشور بین ۱2 تا 20 درجه کاهش دما داشته باشیم«.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمان ادامه داد: »پدیده ی دوم وزش 
باد شدید و خیلی شدید بر روی استان کرمان در روزهای پنج شنبه، دوم 
در ساعت  کیلومتر  تا 90  با سرعت 70  بهمن ماه  و جمعه، سوم  بهمن ماه 

پیش بینی شده است که خسارت هایی را به دنبال خود دارد«.
سعیدی با تاکید بر مدیریت مصرف سوخت در تمام بخش ها توصیه کرد تا 
فعاالن بخش کشاورزی تمهیدات الزم را برای حفظ محصوالت خود داشته 
باشند که خسارت  کمتری به آن ها از جمله مزارع و باغ های کشاورزی وارد 

شود.
داده های کشاورزی  انتقال  مناسب،  کودهای  از  »استفاده  کرد:  اظهار  وی 
به مکان مناسب و تسریع در انتقال محصوالت برداشت شده به مکان های 
گلخانه ها،  قارچ،  پرورش  سالن های  حفاظت  برای  و  گیرد  صورت  مسقف 
مرغداری ها، دامداری ها و استخرهای پرورش ماهی اقدامات الزم در جهت 

تامین سوخت و کنترل دما انجام شود«.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمان گفت: »تهیه ی خوراک پرانرژی 
برای دام ها و ذخیره ی آب آشامیدنی برای مصرف روزانه ی دام ها با توجه به 

احتمال باالی یخ زدگی آب مورد تاکید است«.
سعیدی با تاکید بر این که مرغداران پایش آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان را 
مد نظر داشته و انجام دهند، افزود: »عایق بندی و حفاظت کندوهای زنبور 

عسل در برابر کاهش دما توصیه می شود«.
وی خاطرنشان کرد: »با توجه به وزش باد شدید، استحکام بخشی تاسیسات 
مورد  باید  ساختمانی  باالبرهای  و  داربست ها  تابلوها،  شهری،  و  کشاورزی 

توجه باشد«.

    خبر

کاهش شدید دما و وزش تندباد در استان کرمان

کشاورزان و دامداران مراقب باشند

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

09135320842-09132794372

قالــی محلــی 
دستبـاف سیرجانی

)نو و دست دوم(شما را خریداریم.
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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

مهندس مصالیي شهردار منطقه دو خبر داد:

لزوم فرهنگ سازی برای اجرای طرح زوج و فرد جمع آوری زباله

جمع آوری زباله ها به صورت زوج وفرد )هفتگی(

ارتباطات  مدیریت  رسانه  امور  و  خبر  واحد  گزارش  به 
منطقه  شهردار  مصالیی  سجاد  مهندس  سیرجان؛  شهرداری 
درقالب  زباله  آوری  جمع  طرح  افزود:  خبر  این  اعالم  با   2
 روزهای زوج و فرد هفته  در منطقه دو شهري اجرا می شود.

وی با اشاره به اینکه کار جمع آوری  زباله به صورت شبانه در منطقه 
2شهر سیرجان جمع آوری می گردد گفت: مدیریت شهری برای 
این اقدام هزینه های هنگفتی را متقبل شده که در راستای کاهش 
 هزینه ها طرح جمع آوری زباله به صورت زوج و فرد اجرا می شود.

شهردار منطقه 2 گفت: در طرح جمع  آوری زباله به صورت زوج 
و فرد )هفتگی(  در منطقه 2 شهري به دو منطقه تقسیم شده 
دهیادگار،  آباده،  ثاراهلل،  شهرک  سمنگان،  شهرک  معابر  از  که 

 مکی آباد، روزهای زوج از ساعت ۱0 شب تا 7:30انجام می شود.
جمع  فرد  روزهای  در  که  محالتی  در خصوص  همچنین  وی 
پزشکان،  کوی  غفاری،  گفت:خیابان  گیرد  می  صورت  آوری 
امام  شهرک  ایساکو،  شهرک  فاطمیه،  بلوار  گهر،  گل  شهرک 
بیمارستان غرضی، شهرک نظام مهندسی  حسین)ع(، شهرک 
 روزهای فرد ساعت ۱0 شب تا 7:30 صبح جمع آوری می گردد.

سید سجاد مصالیی خاطر نشان کرد: خیابان های اصلی شهر 
در حوزه منطقه 2 شهری اعم از خیابان امام، خیابان ولي عصر، 
بلوار  غفاری،  خیابان  ۱7شهریور،  خیابان  سینا،  ابن  خیابان 
فاطمیه، بلوار صفارزاده، کمربندی شاهد و بلوار خلیج فارس هر 
روز جمع آوری زباله انجام می گردد.همچنین وي اذعان داشت: 

از شهروندان ساکن منطقه 2 شهري خواهش دارم قبل از ساعت 
 ۱0 شب و بعد از 7:30 زباله هاي خانگي خود را بیرون نگذارند.

این مسئول اظهار داشت: جمع آوری و تفکیک زباله از مبدا در 
سطح شهر نیازمند آگاهی و فرهنگ سازی مناسب است  و در 
این راستا حمایت و همراهی شهروندان در تحقق اهداف مدیریت 
 شهری از جمله داشتن شهری زیبا تمیز و سالم ضروری خواهد بود.

شهردار منطقه 2 اظهار داشت: در این راستا ستاد اجرایی طرح 
زوج و فرد  تشکیل شده و تعدادی نیروی مجموعه شهرداری 
جهت آموزش و فرهنگ سازی به این موضوع به درب منازل 
مراجعه و با توزیع تراکت و نصب بیلبورد و بنر به شهروندان اقدام 

به آموزش می نمایند



ویترین آخر

آقای رییس جمهور! 
نگذارید کاهش قیمت دالر 
با ریزش بورس به چشم نیاید

عصرایران؛ مصطفی داننده- سواد اقتصادی ندارم و از بورس 
سر در نمی آورم. از نظر فنی نمی دانم االن در بورس چه اتفاقی 
افتاده است اما می دانم که بسیار از سرمایه گذاران فعلی در 
بورس به خاطر اعتماد به سخنان رییس جمهور  وارد این 
میدان شدند. شاید برخی بگویند، »چشمشان کور، دندشان 
و  نکنند  گوش  را  جمهور  رییس  حرف  می خواستند  نرم« 
پول شان را وارد بورس نکنند. لطفا در قضاوت های خود کمی 
به این مردم حق بدهیم. سرمایه شان مثل کوه یخ در حال آب 
شدن است. مردم نگران ارزش پول شان هستند. پولی که هر 
روز بی ارزش تر از روز قبل می شود. پولی که نمی شود با آن 
برای فردا برنامه ریزی کرد. مردم ترسیده، پول خود را وارد 

بازارهایی می کنند که سرمایه شان سقوط نکند.
خیلی ها وارد بازار دالر و طال شدند. عده ای دیگر به حرف 
رییس جمهور و دیگر مقامات گوش دادند و وارد بورس شدند. 
حاال همین عده کاسه چه کنم چه کنم دست گرفته اند و قطعا 

دیگر به حرف هیچ مقام رسمی اعتماد نخواهند کرد.
سکوت  دولت در مورد بورس  درست زمانی که دالر در 
حال پایین آمدن است و به نظر می رسد آماده رسیدن به زیر 

20 هزار تومان است، عجیب به نظر می رسد.
آنقدر اوضاع  بورس خراب است و مردم نگران سرمایه خود 
هستند و از این وضیت شاکی هستند که پایین آمدن قیمت 

دالر در حاشیه قرار گرفته است.
نمی دانم در پاستور چه می گذرد اما بهتر است، دولت همین 
اگر  بدهد.  به وضعیت  و سروسامانی  بورس شود  وارد  امروز 
رییس جمهور مردم را تشویق به حضور در بورس نمی کرد، 
آنقدر وضعیت امروز به چشم نمی آمد اما حاال که خودشان 

گفته  اند باید خودشان هم سروسامانی به آن بدهند.
بله، بورس هم مثل دیگر بازارها با باال و پایین است. قطعا 
سود و زیان دارد اما وضعیت به گونه ای شده است که چند 

ماهی است همه در حال ضرر کردن هستند.
زمان  به  را  زمین  بودم،  جمهور  رییس  جای  اگر  من 
می دوختم تا اعتبار حرفم به همین راحتی ها زیر سوال نرود. 
آنهم در زمانی که در حال رسیدن به یک موفقیت نسبی یعنی 
پایین آمدن قیمت دالر و احتماال به آرامش رسیدن اقتصاد 

کشور هستیم.
بورس  مورد  در  اعضای دولت  از  برخی  اختالف  از  شواهد 
حکایت دارد و بهتر است رییس جمهور حداقل در این مورد 
برخالف خیلی از مسائل دیگر، ورود کند و اجازه ندهد اختالف 
که  انشاهلل  بگذارد.  تاثیر  مردم  زندگی  روی  بر  وزارت خانه ها 
اختالف وزارت خانه ها به سیاست خارجی و ترامپ ربط ندارد.

رییس ستاد اجرایی فرمان امام اظهار داشت: با ادامه روند واکسیناسیون ظرف 
سه ماه آتی به تولید ۱2 تا ۱4 میلیون دوز واکسن ایرانی خواهیم رسید. به گزارش 
اسپوتنیک به نقل از ایرنا، محمد مخبر رییس ستاد اجرایی فرمان امام، گفت: سعی 
داریم در این رابطه تا یک ماه آتی تولید را به سه میلیون دز در ماه برسانیم، با 
ادامه این روند ظرف چهار ماه آینده به تولید ۱4 میلیون دز واکسن در یک ماه 

خواهیم رسید.

ایلنا: حسن قالیباف اصل، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، استعفای دوباره 
خود را به دلیل فراهم نشدن شرایط اعالمی، به وزیر امور اقتصادی و دارایی ارایه 
کرد. در متن نامه استعفا قالیباف آمده است: درخواست استعفای اینجانب به تاریخ 
4 آذر 99 به دلیل فراهم نشدن شرایط اعالمی جهت حمایت از صنایع، بازار سرمایه 
و سرمایه گذاران بدینوسیله استعفای خود را از عضویت در هیات مدیره و ریاست 

سازمان بورس و اوراق بهادار مجددا اعالم می نمایم. 

       گوناگون

تولید ماهانه ۱4 میلیون دوز واکسن در ایران

رییس سازمان بورس استعفا داد

ظریف در یک روز »دو کارته« شد

بورس  سنگین  ریزش  بهارنیوز: 
درحالی از مردادماه آغاز شده و همچنان 
ادامه دارد که جمع زیادی از سهامداران 
شخص  و  دولت  دعوت  به  وارد  تازه 
رییس جمهور راهی بازار سرمایه شدند، 
به امید آنکه ارزش پول شان در اقتصاد 
تورمی حفظ شود، اما در نهایت آنچه 
شد  آن  سهامداران  و  بورسی ها  عاید 
پودر شدن سرمایه های شان در ماه های 
در  مردم  درصدی  ضرر 70  بود.  اخیر 
بورس درحالی است که رییس جمهور 
به مردم گفته بود همه دارایی های تان 
را به بورس بسپارید! این گفته حسن 
روحانی موجب شد تا جمعیت زیادی 
از مردم به امید حفظ ارزش پول خود 
وارد بازار سرمایه شوند، ولی نکته مهم 
اینجاست که اتفاقا از روزی که به مردم 
بورس  به  را  چیزتان  همه  شد  گفته 
بسپارید سقوط آزاد بورس شروع شد و 
همچنان هم ادامه دارد. ریزش سنگین 
در  سهامداران  تا  شده  موجب  بورس 
روز های اخیر با تجمع در مقابل سازمان 
بورس و مجلس، صدای اعتراض خود را 
به گوش مسووالن برسانند، ولی تأسف 
بار اینجاست که اتفاقا در روز های قرمز 
بورس، خبری از دولتمردان به خصوص 
نیست!  اقتصاد  وزیر  و  جمهور  رئیس 
آنهم درحالی که آقایان بار ها به مردم 
بودند.  داده  را  بورس  از  حمایت  وعده 
همین سکوت باعث شده تا سهامداران 
در اعتراض به وضع موجود بگویند که 
دولت فقط می خواست کسری بودجه 
خود را تأمین کند و حال که خیالش 

بابت انتخابات امریکا راحت شده، بورس 
را رها کرده و در فکر مذاکره و فروش 

نفت و است.
از  مجلس  توییتری  حمایت های 

بورس/ دولت کجاست؟
حمایت مجلسی ها از بازار سرمایه هم 
در خور تأمل است؛ برخی از نمایندگان 
انتشار پیام های  با  مجلس سعی دارند 
توییتری حمایت خود را از بورس نشان 
دهند، ولی این توییت ها بی فایده است 
و  است  جدی  عالج  منتظر  بورس  و 
کار با جلسه و احضار وزیر و ... درست 
باید ریشه مشکل را یافت  نمی شود و 
و به جای شعار های سیاسی حمایت از 
سرمایه گذاران به معنای واقعی انجام 
اینکه فقط پشت دوربین ها و  نه  شود 
در حد اعالم چند جمله شعاری! تقریباً 
به واسطه ریزش  از مردادماه امسال و 
سهامداران  کشور،  بورس  سابقه  بی 
به  که  تازه وارد ها  بخصوص  بورسی 
بودند  شده  بورس  راهی  دولت  دعوت 
بورس  قبال  در  دولت  رفتار  در شوک 
هستند، مگر می شود دولت مردم را به 
با  از آن  بعد  بورس بخواند و بالفاصله 
سیاست های خواسته یا ناخواسته باعث 
پودر شدن سرمایه های مردم شود؟ این 
از  درحالی است که دولت می توانست 
برای  مردم  حضور  آمده  پیش  فرصت 
سرمایه گذاری در این بازار که مقارن 
با اوج تحریم های ظالمانه آمریکا بود، در 
اقتصادی کشور استفاده  مسیر جهش 
تدبیری  بی  با  متاسفانه  ولی  کند، 
رفت. دست  از  راحتی  به  فرصت  این 

اعتراض ها به وضعیت بورس خصوصاً در 
هفته های اخیر باال گرفته است و در این 
بین واکنش ها به اعتراضات سهامداران 
قابل تأمل است؛ همزمان با ریزش 70 
درصدی بورس، وزیر اقتصاد گفته تمام 
تالشمان را برای بورس می کنیم! آنطور 
که مجلسی ها اعالم کرده اند امروز هم 
به  وزیر  آقای  بورس،  ریزش  دلیل  به 
بعید  ولی  است،  شده  احضار  مجلس 
عماًل دستاوردی  این جلسه هم  است 
برای سهامداران داشته باشد. به گفته 
بازار  فعاالن  و  اقتصادی  کارشناسان 
سرمایه، اگر دولت واقعا دنبال راهی برای 
نجات بورس است، االن باید از ابزار های 
پولی کمک بگیرد و نسبت به کاهش 
نرخ سود بانکی اقدام کند.با کاهش نرخ 
سود بانکی در کنار اجرای سیاست های 
مکملی، چون قانون مالیات بر عایدی 
مجلس  در  تازگی  به  که  سرمایه 
تصویب شده است و همچنین شفافیت 
هدایت  امکان  مالی،  تراکنش های 
نقدینگی به سمت بازار سرمایه وجود 
سیاست  این  معتقدند  بورسی ها  دارد؛ 
باعث رونق دوباره بازار سرمایه می شود و 
از التهاب بازار های مسکن، خودرو و ارز 
جلوگیری خواهد کرد.بازگشت اعتماد 
بازار  رفته سرمایه گذاران در  از دست 
سرمایه نیازمند سرعت عمل در اجرای 
راه حل هایی می باشد که نتیجه آن در 
تابلوی معامالت بازار بورس نشان داده 
شود و باعث بازگشت آرامش به بازار و 
حاکم شدن فضای منطقی در آن باشد.
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   بدون شرح

 ایسنا: فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی گفت: برگزاری رزمایش های 
اخیر برای دشمنان جمهوری اسالمی این پیام جدی و واقعی را داشت که در مقابل 
دشمنان همیشه آماده هستیم و دستان ما به نیابت از ملت عزیز ایران همیشه روی 
ماشه است. سردار سرلشکر پاسدار حسین سالمی ادامه داد: فرزندان انقالبی این 
ملت چه در مرزها و چه در قلب سرزمین و اعماق سرزمین های دوردست آمادگی 

دارند که از این ملت در همه شرایط دفاع کنند. 

نماینده  بشیری  فرهاد  سؤال  فارس،  خبرگزاری  پارلمانی  خبرنگار  گزارش  به 
مردم پاکدشت در مجلس شورای اسالمی از وزیر امور خارجه در نشست علنی روز 
سه شنبه )30 دی ماه 99( پارلمان مورد بررسی وکالی ملت قرار گرفت. نهایتاً وکالی 
ملت با 90 رأی موافق، ۱38 رأی مخالف و ۱2 رأی ممتنع از مجموع 259 نماینده 
حاضر در جلسه از پاسخ های وزیر قانع نشدند. بنابراین وزیر امور خارجه دومین کارت 

زرد خود را در جلسه دیروز از وکالی ملت گرفت.

زوم

سرلشکر سالمی: دست مان روی ماشه است

در  الزهرا  دانشگاه  علمی  هیئت  و عضو  اقتصاد  استاد  راغفر،  بهارنیوز: حسین 
خصوص صحبت های اخیر رئیس جمهور مبنی بر کاهش قیمت دالر تا ۱5 هزار 
تومان و اینکه آیا کاهش قیمت ارز مشروط بر آزاد سازی منابع بلوکه شده ایران 
است یا خیر، گفت: آقای روحانی گفتند در واقع انتظار پایین آمدن قیمت ارز و سکه 
انتظاری واهی نیست قیمت ارز غیر واقعی است و می تواند تا ۱۶ و ۱7 هزار تومان 

هم پایین بیاید.

قیمت ارز می تواند پایین تر هم بیاید

چرا آقای رییس جمهور درباره بورس سکوت کرده است؟
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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 1399/10/24 می باشد.

تاریخ  شنبه  روز   18:00 ساعت  تا  مناقصه  اسناد  انتشار  تاریخ  از  سایت:  از  مناقصه  اسناد  دریافت  زمانی  مهلت 
1399/11/04

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: از تاریخ  دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز سه شنبه  تاریخ 1399/11/14
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 17:00 روز چهارشنبه  تاریخ 1399/11/15 

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 41325077 - 034

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس: 021-41934 
دمرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 85193768-88969737

فراخوان  مناقصــــه عمومــــی یک مرحله ای 
تهیه مصالح و اجرای جدولگذاری معابر سطح شهر شماره 3 سال 1399

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات )شرح مختصر: تهیه مصالح و اجرای 

  2 0 9 9 0 0 5 6 7 4 0 0 0 1 3 جدولگذاری معابر سطح شهر شماره 3 سال 1399 ( به شماره 1

را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

جناب آاقی

 مهندس ایمان عتیقی
را تبریک  مدیر عامـل شرکت معدنی و صنعتی گل گهـر  انتصاب شایسته جناب عالی بعنوان 

عرض می نماییم. بی شک حضور شما دراین مسئولیت بعنوان خادمی صدیق و والیتمدار با کوله 

بار گرانی از تجربه ؛ نوید بخش نشاط و تحرک بیش از پیش در آن مجموعه خواهد گردید. دوام 

توفیقات و مزید عزت و سالمت جنابعالی را از جهاندار جان آفرین مسالت داریم.


