هفتهنامه
خبــری ،تحلیلــی ،فرهنگــی
اجتماعــی ،ادبــی ،ورزشــی
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صفحه 2

گزارش سخن تازه پیرامون مصوبات جدید شورای شهر؛

بمب های ساعتی بیخ جان مردم

ساختوسازبررویمنطقهممنوعه

صفحه5

گفتوگو با منصور محمودآبادی یکی از آن 23نفر؛

ن هستند
بازنده اصلی جنگها مادرا 
صفحه3

میلیونی
اقساط یازد ه
ِ
«کی داد ،کی گرفت»!
صفحه4

عکس:آرشیو /سخن تازه

سید حسن نصراهلل :مسوولیت شرعی
برگزاری مجالس عزاداری در شرایط کرونا
صفحه8

صفحه 7

رسوران رگانقدر جناب آاقیان؛

ن مح
ت
ه
ه
خا واده رم د چا ی

دکتر رضا رسوش نیا ( شهردار خدوم و پرتالش سیرجان)

مح ع

مهندس مد سکری ( عضو محترم شورای اسالمی شهر سیرجان)

مهندس ارباهیم باستانی ( مدیر عامل محترم سازمان عمران شهرداری سیرجان)

ضایعه درگذشت مرحوم محمود دهچاهی را به شما

مجت
مهندس بی حیدری ( مسئول محترم واحد زیرسازی سازمان عمران شهرداری سیرجان)
حس
مهندس ین رکیم الدینی ( مسئول محترم پخش آسفالت و زیرسازی شهرداری سیرجان)

تسلیت عرض نموده ،از درگـــاه ایزدمنان برای آن

مرحوم ،رحمت و مغفرت و برای شما صبر و شکیبایی
مسئلت دارم.

مجتبی پور خسروانی

مح
سم
خانواده اهی ترم؛ رکیم اق ی و ابنا

هم کالسی زعزی ؛ رسکار خانم مهین حسام

مصیبت درگذشت والده گرامی تان را از صمیم قلب به شما و

با نهایت تاسف مصیبت وارده را به شما تسلیت
عرض نموده ،ما را در غم خود شریک بدانید.

خانواده محترم تسلیت عرض نموده ،ما را در غم خود شریک بدانید.

بچه های چهارم تجربی _ سال  ۶۷دبیرستان فاطمیـه

بتول هاشمی  -ابوالقاسم محمود آبادی

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (شرح مختصر :تهیه مصالح و
احداث میدان و آب نمای پارک بلوار قائم ) به شماره  2 0 9 9 0 0 5 6 7 4 0 0 0 0 5 0را 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  1399/05/29می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت  18:00روز دوشنبه تاریخ

1399/06/10

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز پنج شنبه تاریخ 1399/06/20

زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  17:30روز شنبه تاریخ 1399/06/22

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

دمرییت ارتباطات شهرداری سیرجان

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس021-41934 :
دفتر ثبت نام85193768-88969737 :

تجدید مناقصه شهرداری سیرجان ( نوبت  اول )

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای
تهیه مصالح و احداث میـــدان و آب نمـــای پـــارک بلــوار قائــم

بر خود الزم دانستم از شما عزیزان به جهت بهسازی محوطه روبروی دبستان پسرانه صبح امید و رفع
مشکالت عمرانی خیابان گل سرخ کمال تقدیر و تشکر را به عمل آورم .با توجه به نزدیک بودن فصل شروع
مدارس و جای گذاری چندین مدرسه در این خیابان ،بدون شک با انجام این خدمـــات خداپسندانــه
دعای خیر والدین،معلمان مدارس و اهالی خیابان بدرقه راهتان خواهد بود .

صب
پس
با تقدیم احترام؛ وحید ردیابیگی (دمری دبستان راهن غیر دولتی ح امید)

آگهي مناقصه عمومي تجديد شده
شماره /99/13ع

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد «خريد دو دستگاه الكتروموتور ولتاژ

متوسط برند   »VEMمورد نياز خود را به شرح مندرج در اسناد مناقصه از طريق برگزاري مناقصه
عمومي به شركت فروشنده واجد شرايط واگذار نمايد .لذا كليه متقاضيان ميتوانند جهت اخذ
اسناد مناقصه به آدرس الكترونيكي   WWW.GEG.IRمراجعه و اسناد مذکور را به همراه فرم
پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان از قسمت تأمين كنندگان و مشتريان  -مناقصه ها دانلود نمايند.
مهلت تحويل پاكات ساعت  9الي  14روز دوشنبه مــورخ  99/06/17در محــل دفتركميسيون
معـامالت مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد .شركت معدني و صنعتي گل گهر در رد
يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار مي باشد.

مدیریـت قراردادها و معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر

آغاز هیجان
برای سرو قامتان
سیرجانزمین

عصر دوشنبه  ۲۷مرداد ماه  ۹۹تیم والیبال نماينده سیرجان در دیدار دوستانه به مصاف سپاهان اصفهان
رفتند ،در این دیدار هیجانی که در سالن فدراسیون والیبال برگزار شد.دو تیم در چهار ست به رقابت پرداختند
که هر یک در دو ست به پيروزي دست یافتند .در ست های دوم و چهارم تیم سرو قامتان سیرجان به پيروزی
رسیدند و در ست های اول و سوم تیم سپاهان به برتری دست پیدا کرد .نتایج هر ست بد این شرح زیر است:
ست اول ۲۵:بر  ،۲۰ست دوم ۲۶:بر  ،۲۴ست سوم ۲۵:بر  ،۲۰ست چهارم ۲۵:بر  .۱۸الزم به ذکر است دو تیم
روز چهارشنبه در دیدار تدارکاتی دیگر به مصاف هم خواهند رفت .همچنین نماینده سیرجان شهریورماه در
ت چهار جانب ه اروميه شرکت خواهد کرد.
تورنمن 

یادداشت

معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت:

بازگشایی مدارس و دانشگاهها متوقف شود
ایرنا :معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی خواستار توقف برپایی هرگونه
تجمعات و بازگشایی حضوری مدارس و دانشگاهها
در شرایط فعلی کشور شد و گفت« :در صورتی که
این تجمعها و بازگشاییها اجرا شود شاهد شیوع
نگرانکنندهی کرونا در فصل پاییز خواهیم بود».
وی خاطرنشان کرد« :مدارس و دانشگاهها باید به
صورت مجازی بازگشایی شوند و از حضور فیزیکی
دانشآموزان و دانشجویان به شدت خودداری شود».
معاون وزیر بهداشت در پاسخ به این سوال که آیا
برپایی تجمعات در فضای باز هم میتواند عامل انتشار
بیماری کرونا شود ،گفت« :هرچند سرعت انتشار
ویروس در تجمعات فضای بسته بسیار بیشتر است
اما تجمعات حتی در فضای باز هم سبب انتشار بیشتر
بیماری میشود».
وی ادامه داد« :نگرانی اصلی ما برگزاری تجمعات
عزاداری در ماه محرم و بعد از آن بازگشایی مدارس و
دانشگاهها است ،مجموعهی این موارد میتواند بحران
جدی در مورد شیوع کرونا در کشور ایجاد کند».
ملکزاده به مردم توصیه کرد عزاداری را از طریق
فضای مجازی یا به صورت خانگی برگزار و از برپایی
تجمعات عزاداری در فضاهای بسته یا حتی باز
خودداری کنند که این کار میتواند سبب انتشار بیشتر
بیماری کرونا شود.
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت همچنین
از مردم خواست در ایام محرم به عزاداری خانگی
توجه بیشتری کنند و در تجمعی حضور پیدا نکنند،
مخلصین امام حسین (ع) با حضور در تجمعات
عزاداری در فضاهای بسته یا باز ،هم خودشان و هم
خانوادهی خود را در خطر بیماری قرار میدهند.
وی در مورد پخش نذورات هم توصیه کرد که نذورات
در ماه محرم به صورتی توزیع شود تا زمینهی ازدحام
و تجمع مرد م به هیچ وجه فراهم نشود و یکی از
راهکارها در این زمینه ،توزیع نذورات بین مستمندان
است.
ملکزاده ادامه داد« :معضل بزرگ کشور شیوع
بیماری کرونا در فصول پاییز و زمستان است که باید
برنامهریزیهای الزم برای مدیریت آن انجام شود تا از
این فصول با کمترین آسیب و عوارض عبور کنیم».

خـبــــر
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باید یک نفر مسافر از تاکسیها حذف شود

خبــر

گفتارنو :سرپرست سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری کرمان با اشاره به حذف یک نفر مسافر از تاکسیها اظهار کرد:
براساس پروتکل های تعیین شده ،باید یک نفر مسافر از تاکسیها حذف شود ضمن آنکه موضوع افزایش نرخ نامه تاکسیها در شهر
کرمان هنوز نهایی نشده است و هیچ بحث سرشکنی قیمتها با حذف یک نفر مسافر هنوز مطرح نیست .خدادادی درباره وضعیت رعایت
پروتکل های بهداشتی توسط تاکسیها در شهر کرمان گفت :با توجه به شیوع ویروس کرونا و احتمال باالی انتقال ویروس در وسایل
حمل و نقل عمومی ،یکسری پروتکل های بهداشتی تدوین و ابالغ شد که بر این اساس همه تاکسی های سطح شهر موظف هستند
این پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند.

مطابق دستورالعمل برگزاری مراسم محرم امسال؛

توزیع غذای گرم ممنوع است
گروه خبر

شاید یکی از دغدغه های این روزهای
همشهریان با توجه به نزدیک شده ماه محرم
و صفر چگونه برگزار شدن این مراسم با توجه
به وضعیت قرمز سیرجان باشد .طبق شنیدهها
جلسه ای در فرمانداری ویژه برگزار شده که
تصمیماتی برای برگزاری این مراسم و ابالغ آن
به هیئات مذهبی داده شود .طی تماسی که با
دکتر محمد موقری؛ سخنگوی ستاد کرونای
سیرجان گرفتیم وی اینگونه عنوان کرد :با
توجه به دستورالعمل ستاد ملی مقابله با کرونا
که به سازمان تبلیغات داده شده اجرا میکنیم.

مدیر کل تبلیغات استان برای اجرای این
دستورالعمل اینگونه عنوان کرد:
غالمحسین حقانی؛ مدیر کل تبلیغات استان
با اشاره به آغاز جلسات توجیهی با هیاتهای
مذهبی استان کرمان برای برگزاری مراسمات
ماه محرم گفت :طبق پروتکل های ابالغی از
سوی ستاد ملی مقابله با کرونا ،مراسم ایام محرم
امسال در فضاهای باز برگزار خواهد شد.
مدیر کل تبلیغات اسالمی استان کرمان با
تاکید برآنکه با جدیت بر نحوه اجرا پروتکلهای
بهداشتی در اماکن تحت پوشش این نهاد،
نظارت میکنیم ،اظهار کرد :در هفته گذشته
دو مسجد که پروتکلهای بهداشتی را رعایت
نکردند تعطیل کردیم .با کسی در رعایت
مسائل بهداشتی تعارف نداریم و معتقدیم اگر
سختگیریهای که ما داریم را سایر ارگانها نیز
داشتند ،اکنون باید برخی از مکانها و ادارات در
سطح استان تعطیل میشدند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا در امامزادهها
نیز مراسم عزاداری ماه محرم برگزار خواهد شد؟
تاکید کرد :مراسم عزاداری اباعبداهلل الحسین
(ع) امسال در فضای باز برگزار خواهد شد.
پخش نذورات به صورت خشک

حقانی درباره پخش نذورات در این ایام نیز
عنوان کرد :به هیاتهای مذهبی توصیه کردیم
که پخش نذورات صرفا به صورت خشک بین
مردم توزیع شود و پخت و پزی در این به منظور
رعایت مسائل بهداشتی در ایام صورت نگیرد.
این مقام مسوول خطاب به مردم نیز گفت:
مردم به ویژه گروه های در معرض خطر جامعه
(افراد سالمند و کسانی که دارای بیماری های
زمینه ای میباشند) سعی کنند امسال بیشتر از
طریق فضای مجازی و صدا و سیما عزاداریها را
دنبال کرده و در فضای اجتماعی کمتر شرکت
کنند و آنهایی که هر ساله پذیرای هیاتهایی
در خانههای شان بودند ،تالش کنند مراسم
خود را در فضای باز برگزار کنند اما تاکید داریم
که این پروتکلهای بهداشتی فقط مختص
هیاتهای مذهبی نبوده و هر کسی که قصد
برگزاری مراسم عزاداری را دارد ،ملزم به رعایت
این دستورالعملها هستند.
ثبت نام در سامانه بهداشت
مدیر کل تبلیغات اسالمی استان کرمان افزود:
افرادی که قصد برگزاری مراسم ماه محرم را
دارند حتما در سامانهای که از سوی وزارت
بهداشت اعالم میشود باید ثبتنام کرده تا به
آنها ایرادی مبنی بر اینکه چرا مراسم برگزار
کردهاند گرفته نشود .حقانی امر به معروف و نهی
از منکر را یکی از رسالتهای امام حسین(ع)
دانست و ادامه داد :به هیات های مذهبی توصیه
کردهایم که در هیات داری امسال شاهد اجرای
پروتکلهای بهداشتی و تذکر دادن در باب
رعایت شیوهنامه بهداشتی باشیم.
نظارت تیم های بهداشتی
وی با ابراز امیدواری از اینکه این ویروس
منحوس به زودی از بین رود ،عنوان کرد:
کارشناسانی که پروتکلهای بهداشتی برای سایر
اماکن فعال همچون بازارها ،مطبها ،رستورانها
و  ...تدوین کردهاند همان تیمهای کارشناس
شیوه نامه بهداشتی برای اماکن مذهبی را آماده

کرده بنابراین باید به شیوهنامهها ایام محرم
همانند شیوهنامههای سایر اماکن اعتماد
کرده و به آن عمل باید کرد.
حقانی با تاکید بر اینکه سالمت مردم
همواره برای هیات های مذهبی مهم
است خاطر نشان کرد :همه دغدغه هیات
ها ،سالمتی مردم است لذا شیوهنامههای
بهداشتی که توسط پزشکان و کارشناسان
خبره نوشته شده را رعایت خواهند کرد.
در دستورالعمل ستاد ملی مقابله با کرونا
درباره برگزاری مراسم عزاداری ایام محرم و صفر
امسال ،در بخش مربوط به ضوابط اجرای این
مراسم در شهرها با توجه به روند بیماری آمده
است :کارگروه مراسم عزاداری با توجه به نکات
ذیل نسبت به مدیریت و برنامه ریزی برگزاری
مراسم عزاداری حسینیه ها ،تکایا ،مساجد و
هیات های مذهبی در کشور اقدام مینمایند:
برنامه ریزی برگزاری مراسم دارای مجوز
کارگروه بند پنج دستورالعمل صرفا در اماکن و
فضاهای باز با رعایت فاصله گذاری (از هر طرف
حداقل دو متر) و تجمعات حداقلی.
رعایت کاهش ساعات برگزاری مراسم
(حداکثر دو ساعت).
جابجایی هیاتها و دسته روی ممنوع
میباشد.
استفاده از طبل ،سنج و وسایل مشابه در
برگزاری مراسم ممنوع میباشد .بدیهی است
مراسم سینه زنی و زنجیرزنی (با زنجیر شخصی)
در محل مراسم بدون جابجایی مجاز میباشد.
ضرورت رعایت فاصله گذاری اجتماعی در
مراسم عزاداری.
استفاده از ماسک به صورت مستمر.
پیش بینی استفاده از راهکارهای جایگزین در
مناطق و شهرهایی که امکان برگزاری حضوری
مراسم وجود ندارد (با هماهنگی کارگروه
استانی).
اجرای دقیق پروتکل های بهداشتی مرتبط با

مراسم و نذورات.
تشدید نظارت بر اجرای پروتکل های
بهداشتی مرتبط با عزاداری در شهرهای دارای
وضعیت حاد بیماری توسط کمیته های نظارت
استانی و شهرستانی.
در بخش مرتبط با نذورات این دستورالعمل آمده
است :با عنایت به مخاطره جدی نسبت به توزیع
نذورات به شکل سنوات گذشته الزم است ذیل
اقدام و نظارت الزم معمول گردد:
ممنوعیت هر گونه پذیرایی در جریان برگزاری
مراسم عزاداری.
نذورات برابر نکات مندرج در دستورالعمل
بهداشتی مرتبط صرفا در قالب مواد غذایی
خشک و یا خام توزیع گردد.
برپایی هر نوع ایستگاه های صلواتی توزیع
نذورات و چای (موکب ها ،خیمه ها ،چادر و )...
در تمامی استانها و شهرستانها ممنوع است.
دریکی از تبصره های این بخش تاکید شده است
که نذورات خاصی که امکان تغییر نذر به دلیل
مسائل شرعی وجود ندارد ،با نظارت کارشناسان
بهداشتی طبخ و بسته بندی میشود .توزیع
این نذورات باید در سایر اماکن انجام شود تا از
تشکیل تجمع ،صف و تراکم جمعیت خودداری
شود.
در بخش مرتبط با بهداشت محیط این
دستورالعمل آمده است:
با عنایت به اهمیت حفظ بهداشت محیط در
محل های برگزاری مراسم سوگواری ،الزم

است نسبت به توجیه هیات امنا و متولیان امر
و مداحان مبنی بر رعایت دستورالعمل های
ضمیمه و فراهم نمودن اقالم بهداشتی ،مواد
ضدعفونی ،نصب پالکاردهای آموزشی ،توجیه
عدم حضور افراد مسن و دارای بیماری زمینه
ای ،رعایت فاصله گذاری اجتماعی ،استفاده از
ماسک ،مدیریت ساعت و زمان برگزاری و سایر
موارد ،اقدام الزم قبل از فرا رسیدن ماه محرم و
همچنین در حین ایام سوگواری ،صورت پذیرد.
 .۲مسوول برگزاری مراسم نسبت به رعایت
کامل ضوابط بهداشتی ،تعداد شرکت کنندگان،
زمان برگزاری و رعایت نکات مرتبط با پذیرایی
متعهد بوده و الزم است به شیوه مناسب اطالع
رسانی و توجیه صورت پذیرد.
 .۳مراسم صرفا در اماکن و فضاهایی دارای مجوز
از سازمان تبلیغات اسالمی برگزار شود.
در این دستورالعمل همچنین وظایف دستگاه
هایی مانند وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی،سازمان تبلیغات اسالمی ،شورای
سیاست گذاری ائمه جمعه و جماعات ،مدیریت
حوزه های علمیه ،دفتر تبلیغات حوزه علمیه،
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،سازمان
صدا و سیما ،نیروی انتظامی ،دادستانی کل
کشور،سازمان بسیج ،وزارت صنعت ،معدن و
تجارت ،وزارت آموزش و پرورش ،وزارت ورزش
و جوانان ،وزارت کشور (کمیته امنیتی ،اجتماعی
و انتظامی) ،ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا
و رسانهها تشریح شده است.

معاون مدیر کل امور مالیاتی استان کرمان و مدیر حسابرسی شهرستان سیرجان خبر داد:

روز شنبه اول شهریور؛ آخرین مهلت تسلیم اظهار نامه های مالیاتی
محمد خواجویی – معاون مدیر کل امور مالیاتی استان کرمان و مدیر
حسابرسی شهرستان سیرجان آخرین مهلت تسلیم اظهار نامه های
مالیاتی را طبق اطالعیه ذیل اعالم نمود:
بنا به اختیار حاصل از تبصره ماده ( )100اصالحی مصوب  94/4/31قانون
مالیاتهای مستقیم و با توجه به بند (ه) تبصره  8قانون بودجه سال 98
و مصوبات ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا و به منظور تکریم مودیان و
تسهیل وصول مالیات و ایجاد هماهنگی رویه در تعیین مالیات عملکرد

سال  98برخی از صاحبان مشاغل گروه اول ماده  2آیین نامه اجرایی

مودیان عزیز در فرصت اندک باقیمانده ،نسبت به تسلیم اظهار نامه خود

موضوع ماده  95قانون فوق مودیان محترم مالیاتی می توانند تا روز شنبه

اقدام نمایند .ضمنا مودیان حقوقی تا پایان شهریور ماه مهلت دارند

 1399/06/01با مراجعه به معاونت مالیاتی سیرجان نسبت به تسلیم اظهار
نامه خود اقدام نمایند .در این مدت همکــاران اینجانــب تا ساعت 19
( 7عصر) بصورت یکسره در محل کار خود حاضرند و پاسخگوی مودیان
عزیز مالیاتی می باشند .در صورت عدم تسلیم اظهار نامه مالیاتی ،مودیان
مشمول جریمه سنگین غیر قابل بخشودگی خواهند شد .توصیه میکنم

بخش دندانپزشکی درمانگاه خیریه فاطمیـه واقع
در خیابان امیر کبیـر بازگشایی شـد

با رعایت پروتکل های بهداشتی

اظهارنامه مالیاتی خود را تسلیم نمایند .مودیان محترم از فرصت پیش
آمده جهت خود اظهاری و قطعی شدن مالیات سال  98خود استفاده
نمایند .در پایان از مودیان گرامی درخواست می گردد هنگام مراجعه به این
معاونت  ،نکات کامل بهداشتی (ماسک و سایر موازین) را رعایت نمایند.

از تعدادی فروشنده آقا و خانم با سابقه
فروشندگی جهت همکاری در
لوازم خانگی توس چینی دعوت به عمل می آید.
مراجعــه حضــوری
بلوار سیدجمال ،نرسیده به مشعل گاز

از دو نفر همکار خانم (مجرد)
جهت همکاری پاره وقت در
عکاسی دعوت به عمل می آید.
(در صورت نیاز آموزش داده می شود)
0913 345 5542

قالــی محلــی
دستبـافسیرجانی

یک منزل مسکونی گنبدی نیمه کاره
 3قصبی واقع در انتهای ولیعصر،
کوچه روبروی گاوداری خلیلی زیر قیمت
کارشناسی به فروش می رسد.
0913 379 6004

شما را خریـداریم.

09917665969

جناب آاقیان حاج جواد حسام
و حاج غالمعلی اسدی

مصیبـت وارده را به شما و خانـواده محترمتان تسلیت

عرض نموده ،از درگـــاه احدیـت برای آن مرحومـه،

علو درجات و برای عموم بازماندگان صبر مسئلت داریم.

هیئت مدیره  ،مدیرعامل و کارکنان
شرکت تعاونی پستــه سیرجان

« فروش خانه باغ »

باغ میوه بزرگ در منطقه چهارگنبد
( روستای پل پروست)
به همراه یک ساختمان دو خوابه ( 80متری)

به قیمت کارشناسی به فروش می رسد.
باغ به مساحت حدود  100قصب و در جای دنج واقع

شده است .دارای  200اصله انواع درختان میوه از
قبیل :آلبالو،زردآلو،سیب ،انجیر ،انگور ،گیالس و گردو
( درخت گردو 40سال به باال) می باشد.

0913 247 6785

گفتوگو با منصور محمودآبادی یکی از آن 23نفر ،به بهانه سالروز بازگشت آزادگان به میهن؛

بازنده اصلیجنگها
ن هستند
مادرا 

سمیرا سرچمی

آن زمان که به اسارت سربازان عراقی درآمده ،سیزده سال
داشته .یک ماه کم .هشت سال را در اردوگاه اطفال بغداد
گذرانده و هنگام آزادی و بازگشت به ایران در سن بیست و
یک سالگی بوده .هشت سال پرماجرا و پرمشقت که برایش
خاطرات تلخ بسیاری را رقم زده است .منصور محمودآبادی
یکی از آن بیست و سه نفریست که شرح روزگار اسیریشان
در یک فیلم و یک کتاب گنجانده شد ه و معرفی جزییات آن
در این مقال نمیگنجد.
میگوید« :هر صبح زود که از خواب بیدار میشدم از
پنجرهای که با بلوک ساخته شده بود به بیرون نگاه میکردم.
رویا میبافتم که روزگاری از بند رها شدیم آنقدر این رویا
ملکهی ذهنمان شده بود که وقتی خبر دادند آزادیم،
برایمان شبیه یک شوخی بود که نباید جدی میگرفتیماش.
روزهای ابتدایی اسارت یک بلوک را از پنجره برداشته بودند
تا بتوانیم بیرون را ببینیم .نفس کشیدن سخت و دشوار بود.
 60نفر بودیم در یک سولهی تقریبا کوچک .نمیدانم شاید
دلشان سوخت و چند بلوک دیگر را برداشتند تا بیشتر
ببینیم و بهتر نفس بکشیم ».سولهای که منصور محمودآبادی
توصیفش میکند ،وسایل سرمایش و گرمایشش در حد یک
فضای نسبتا بزرگ با جمعیت شصت نفری نبوده .سه پنکه و
دو عالالدین داشته و یکیشان از کار افتاده بوده .او میگوید:
تابستانهای عراق گرم هستند با طوفانهای شنی سنگین و
زمستانهایش سرد و استخوانسوز .دو ساعتی یک بار نوبت
آزادیمان بود که میتوانستیم به حیاط برویم .برای اینکه
خودمان را از گرما نجات دهیم تنها راه دوش حمام بود که
آنهم با وجود آن جمعیت نوبتت نمیشد و وقت آزادیات
تمام بود و میبایست برمیگشتیم .زمستان هم آب حمام
سرد بود و ما بعد از گذشت چند وقت؛ دیگر به سردی آبها
عادت کردیم و دوش میگرفتیم .اما مشکل بیشتر سرویس
بهداشتی بود که همیشه شلوغ بود و عدهی زیادی باید در
صف میایستادند تا نوبتشان شود.
وقتی شب میشد دیگر نباید از سوله بیرون میآمدی برای
همین پردهای از جنس گونی را همان گوشهی سوله آویزان
کردند و بعد یک حلبی را گذاشتند برای وقتی که نصف شب
نیاز به دستشویی رفتن پیدا کنی!» محمودآبادی میگوید:
«بدنمان بعد از ماهها و سالها به این نبود بهداشت و بعد
نبود مواد مقوی غذایی عادت کرده بود .اما بسیاری که
بدنشان ضعیف بود تاب نمیآوردند و مریض میشدند .آن
سالها بسیاری بر اثر اسهال و نبود پزشک درست و حسابی
آب بدنشان را از دست دادند و فوت کردند .بعدها شنیدیم
که میگفتند بر روی بستههای گوشتی که برای آشپزخانه

اردوگاهها آمده بود ،سالهای  ۱۹۴۹یا  ۵۲نوشته شده بوده.
این یعنی گوشتهای فاسد تاریخ انقضا گذشته را که از
سالها قبل مانده بوده به خورد اسرا میدادند .من خودم
آنقدر الغر و نحیف بودم که هنگام بازگشت به ایران مادرم
شبها باالی سرم میخوابید و میترسید من چون نحیف و
زارم ،نفسم در برود .بر مادرم در سالهایی که اسیر بودم
بسیار بد گذشته بود ،شنیدم که شیرینی نمیخورده چون
من نبودم .غذا از دهانش پایین نمیرفته .بعدها به همهی
بیماریها مبتال شد اما من تمام سعیام را کردم تا آخرین
روزها و ساعتهای عمرش کنارش باشم».

چه سالی به جبهه اعزام شدید؟ سال  1360کالس
سوم راهنمایی بودم به جبهه اعزام شدم .بهمنماه رفتم
آموزش .اوایل اسفند اعزام شدم به جبهه .تا اردیبهشت سال
 61جبهه بودم که در عملیات بیتالمقدس اسیر شدم.
پس در  13سالگی تجربهی تلخ اسارت را چشیدید.
لحظهای که اسیر شدید ،چه احساسی داشتید؟ هیچ
ترسی توی دلم نبود هیچ حسی نداشتم چون دربارهش
هیچی نمیدونستم .تصوری از اسارت نداشتم که معنیش
چیه .توی ذهنم شهادت بود اما اسارت نبود .تا وقتی که اسیر
شدم از همون بدو اسارت تعدادی از اسیران کوچک بودیم.
کوچکترینشون من بودم .عراقیهایی که ما را اسیرکردند در
اوایل اسارت با اینکه دشمن بودند ،گاهی دلشون به رحم
میاومد و یواشتر از بقیه ما رو میزدن.
چند سیرجانی در میان اسیران بود؟ هفت هشت نفری
بودیم .در همون روزی که ما اسیر شدیم چند تا همشهری
دیگه هم اسیر شده بودن .چون گردانهامون فرق داشت .هم
رو نمیدیدیم .توی بصره بعدها هم رو دیدیم .از همهی اینها
7تا از همه بچهتر بودند .چون قیافهها کوچک بود7 .تا از اون
 23نفر سیرجانی هستند.
اسارت چطوری بود؟ اول اسارت با کتک از ما استقبال
کردند .با قنداق تفنگ و لگد و مشت .چون اونها (عراقیها)
از بین دوست و رفیقاشون خیلی کشته داده بودند ،در
دلشون حس انتقامی بود که میخواستند از ما بگیرند .این
دشمنیشون رو مضاعف کرده بود .بزرگترها رو بیشتر اذیت
میکردند و ما رو کمتر .دستامون رو با چفیه و بند و هرچه
بود بستند و بردند مقر فرماندهیشون .مقداری نگهمون
داشتند و بعد بردند به سمت بصره .وقتی رسیدیم شهر بصره
سوار ماشینهای نفربر شدیم .ما رو بردند به یک پادگان .در
مسیری که میرفتیم مردم بصره صف کشیدند و زنانشان
هلهله میکشیدند و بقیه یا تف میکردن رومون یا وسیله
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پرت میکردن به ما.
هلهل ه برای چه؟ چه وسایلی پرت میکرند؟ هلهله
برای خوشحالی از پیروزی سربازان خودشون .هرچیزی که
به دستشون میرسید پرت میکردند .سنگی لنگ کفشی.
در پادگان چه گذشت؟ دم پادگان دوربین گذاشته
بودند و پروژکتور .ما رو به صف کردند .بعد سربازان عراقی
به ما اسیران آب میدادند یا یکی سیب و نون میداد
بهمون .ما اینها رو میگرفتیم .اینها رو جلو دوربین
میدادند .بعد از گذشتن از دوربین ،سربازهای بعدی این
خوراکیها رو ازمون میگرفتن! که آن رفتار خوب جلوی
دوربین فقط برای این بود که در رسانهها بگن ما با اسرامون
این طوری رفتار میکنیم.
بعد چه شد؟ وارد یه سوله شدیم که نشون میداد خوابگاه
سربازانشون بوده قب ً
ال .توی یک سوله ما رو نگه داشتند .پتو
و چیزی نبود .دویست نفر بودیم .اسرای جدیدی هم بعد
از چند روز اضافه شدند و بعد ما را به بغداد بردند .بعد از
دو سه روز نگه داشتنمون در زندان بغداد برایمان پرونده
درست کردند .اطفال را از از این دویست نفر جدا کردند و
با بقیه اسیرا بردند .زندان شبیه دو نیم دایره بود که یک
طرف ما بودیم ،آنطرف زندانیان خودشان که نظامی بودند.
بیست و سه تا نوجوان ایرانی بودیم که صدام وانمود میکرد
که دلش برای ما که سنمان پایین است ،میسوزد اما یک
مانور تبلیغاتی بود .هفده نفرمان از لشکر ثارهلل و باقی هم
از بقیه لشکرها .بعد از اینکه صدام وعدهی آزادسازی ما رو
داد ،شروع کردند به گرفتن اندازه لباس تا برایمان لباس نو
بدوزند .لباسهای نظامیمان را گرفتند .کفش بهمان دادند.
ما هم باورمان شده بود که البد میخواهند آزادمان کنند اما
بعد فهمیدیم که همهی اینها جنبهی تبلیغاتی دارد و ما
طعمه بودیم برای اینکه از خودشان چهرهی خوبی به دنیا
نشان دهند .از همین جا بود که مخالفت ما با خبرنگاران
شروع شد .هنگام فیلمبرداری سرمان را پایین میانداختیم.
جوابها را درست نمیدادیم.
مثال من یادم هست یک خبرنگار زن از مجلهای به نام الفبا
که چیزی شبیه به مجلهی جوانان خودمان بود و -در بین
عراقیها محبوب بود -برای مصاحبه پیش من آمد .بعد که
گفتوگو را دیدم نوشته بود منصور نه سال دارد و کالس دوم
است یعنی سن من را که سیزده سال بود به نفع خودشان
تغییر دادند .عراقیها هم باور میکردند چون ما ریزنقش
بودیم .بعد از اینکه از نقشهشان سر در آوردیم ،برای طفره
رفتن از پاسخگویی به خبرنگارها بسیار شکنجه شدیم و
کتک خوردیم.

عکس :الناز پیشیار /سخن تازه

جریان دیدارتان با صدام و دخترش چه بود؟ یک
روز که حدودا بعد از آزادی خرمشهر بود ،گفتند لباسهای
جدیدتان را بپوشید چون صلیب سرخ میخواهد شما را
ببیند و اسمهایتان را بنویسد برای آزادی .ما خوشحال
شدیم و دوست داشتیم از خانواده با خبر بشیم .ما را سوار
مینیبوس کردند و به سمت قسمتی از بغداد بردند که االن
نامش منطقه سبز است .منطقهی دیپلماتیکی که مخصوص
سفارتخانهها و وزارتخانهها و مجلس و کاخ صدام است.
وارد ساختمان عجیب غریبی شدیم و از گیت مخصوص
کنترل رد شدیم که ساختمان مجلس وزرا بود .دور یک میز
ال شکل روی صندلیها نشستیم .یک افسر بلند پایه اومد و
گفت که االن صدام وارد میشه .ما منتظر نمایندهی صلیب
سرخ بودیم .صدام آمد و صحبتهایی کرد .دخترش هم به
نام هال همراهش بود .گفت بیایید عکس یادگاری بگیریم.
بعد از آن همین عکس شد عکس یک مجالت و روزنامهها و
تلویزیون با یک جمله از صدام که تیتر شده بود« :کل اطفال
عالم اطفالنا ».یعنی تمام بچههای دنیا بچههای ما هستند.
این جمله بولد شد .ما از این اتفاقی که افتاده بود عصبانی
و ناراحتی بودیم .تنها راهمان هم امتناع از کارهایی بود که
میخواستند .راه دیگری که به ذهنمان رسید اعتصاب غذا
بود .چون نمیخواستیم قربانی تبلیغات صدام باشیم .برای
همین مدام میگفتیم ما اصال بچه نیستیم ،اگر بودیم جبهه
نمیاومدیم.
چند روز اعتصاب غذا کردید؟ پنج روز اعتصاب غذا
کردیم .بعد از  5روز مطالبهی ما این بود که ما را از زندان
بغداد به اردوگاه رومادی ببرند .این اردوگاه را به عنوان اردوگاه
اطفال تشکیل داده بودند که بعدها اسرای جدیدی آوردند که
بچههای کوچکتری هم در میان آنها وجود داشتند .به تدریج
تعداد اسرا افزایش یافت و مجبور شدیم به اردوگاه جدیدی
به نام بینالقسین برویم که آن هم اردوگاه اطفال بود و دیگر
تمام این هشت سال آنجا بودیم تا سال  69که آزاد شدیم.

تفریحتان در این سالها چه بود؟ سالهای اول قلم
و کاغذ ممنوع بود .یعنی اگر مغز مدادی یا خودکار را پیدا
میکردند جرم سنگینی بود و مجازات بدی هم داشت.
جرمی در حد داشتن اسلحه .یواش یواش کاغذ و قلم را
آزاد کردند و بعد کتاب آوردند اما کتاب قرآن داشتیم .کتاب
دیگر سرگرمی خوبی برایمان بود و حتا بسیاری از زبانها
مثل انگلیسی عربی و آلمانی را از طریق کتابهای مربوطه
و شیوهی شفاهی آموختیم .تلویزیون هم نداشتیم .در واقع
خودمان گفته بودیم که نمیخواهیم.
چرا؟! به خاطر باورهایی که داشتیم و هم معتقد بودیم
اختالف نظرهایمان برای تماشای برنامههای مختلف،
دوستیمان را از بین میبرد.
غذایی که برای خوردن به شما داده میشد ،چه بود؟
تمام هشت سال صبحانهمان آش شوربا بود و اگر پنیر
میخواستیم بایستی میخریدیم و ماهی یک و نیم دینار
معادل چهل و پنج تومن خودمان به ما حقوق میدادند .به
خاطر اسیر بودنمان که با آن پنیر شیرین عسل و قالب یخ
میتوانستیم بخریم .در واقع یخ یک امتیاز ویژه بود که آن را
هم میبایست بخریم .آن هم در آن تابستانهای طاقت فرسا.
بستنی و فالوده هم که هیچی.
بدترین خاطرهای که از دوران اسارت دارید ،چیست؟
یک روز یکی از اسیران ایرانی با تیغ ریشتراشی گردن یک
سرباز عراقی را برید .زخم عمیق نبود اما به مدت یک هفته
همهی ما شکنجه شدیم و کتک خوردیم .من رو از بین
جمعیت بیرون کشیدند و خواستند جمالتی را بگویم که
دوست نداشتم بر زبان بیاورم .جملهی مورد نظر رو غلط
گرفتم تا معنی خوبی پیدا کند .یکی از عراقیها فارسیاش
خوب بود و فهمید .به حدی لگد مالم کردند که شب
نمیتونستم بنشینم چه برسد به اینکه بخوابم.

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

« تامین لوله پلی اتیلن  pe100با فشار  pn10به قطر  500میلیمتر»

مورد نیاز خود جهت اجرای پروژه طرح خط انتقال آب از انشعاب مخزن  45000متر مکعبی
خلیج فارس به کارخانه جدید هماتیت را از طریق برگزاری مناقصه عمومی خریداری نماید.

لذا از متقاضیان دعوت به عمل میآید جهت اخذ اسناد مناقصه از تاریخ  1399/05/25به
سایت این شرکت به آدرس  www.geg-area.comمراجعه نمایند.

شرایط شرکت در مناقصه:
 _1آخرین زمان ارائه پاکتها و پیشنهادات :ساعت  13:30مورخ 1399/06/02
_2شركت در قبول يا رد پيشنهادات مختار است.
_3سپرده شرکت در مناقصه  4،240،876 ،150 :ریال
_4هزينه درج آگهي به عهده ي برنده مناقصه مي باشد.
_5كليه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذكر گرديده است.
_6محل تحويل اسناد و پيشنهادات :سيرجــــــــان_كيلومتر  50محور سيرجــان _شيــــــــراز
شركت معدني وصنعتـــــي گل گهر _ساختمـــــان هاي هلدينگ مستقـــــر بر تپـــه ،بلـــوك 5
(شركت توسعه ،عمران و مديريت منطقه گل گهر)
_7تلفن جهت هر نوع هماهنگي  - 0913 142 0642 :آقای بلوردی

دمرییت امور حقوقی و رقار داداه

خبــر

 554نفر مبتالی بیماری کرونا با نمونه آزمایشگاهی مثبت در سیرجان

سیرجانخبر :رئیس روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی سیرجان گفت :از ابتدای شیوع بیماری کرونا در سیرجان نمونه آزمایشگاهی کرونا
بیش از  ۱۵۳۵نفر مثبت شده است که از این تعداد  ۵۵۴نفر در دو بیمارستان امام رضا ع و دکتر غرضی سیرجان بستری شدند .وی اذعان
کرد :خوشبختانه از ابتدا شیوع کرونا تا کنون بیش از  ۱۲۰۰بیمار قطعی کرونا به صورت سرپایی بهبود یا با شرایط بهبودی از بیمارستانها
مرخص شدهاند اما متاسفانه تا کنون ۲۶بیمار قطعی کرونا در سیرجان در گذشتند .وی به وضعیت قرمز سیرجان اشاره کرد و گفت :شهرستان
سیرجان در رنگ بندی وضعیت شیوع بیماری همانند بسیاری از شهرهای استان هنوز در وضعیت قرمز است اما خوشبختانه به نقطه بحرانی
این وضعیت نرسیدهایم و با تکمیل ظرفیت تخت های ویژه بیماران کرونایی در بیمارستان های سیرجان ،مشکل تا حدودی برطرف شده است.

جامعه

4
شماره 614
 29مرداد1399

اهدای پالسما از
سویبهبودیافتگان
کروناداوطلبانه
است

فردای کرمان :دکتر مهدی شفیعی با بیان اینکه اهدای پالسما داوطلبانه است ،توضیح داد که در پی
تفاهمی که با سازمان انتقال خون دارند ،اسامی و شماره تماسی از بهبودیافتگان را در اختیار این سازمان
قرار میدهند تا از طریق پیامک از آنها برای اهدای پالسما دعوت شود که اگر تمایل داشتند ،برای این امر
خداپسندانه که میتواند جان بیمارانی را نجات دهند ،شرکت کنند .وی اظهار کرد« :پالسمای خون اهدایی
است و از طریق سازمان انتقال خون این کار انجام میشود .فرد باید داوطلبانه مراجعه کند و اگر سالمت او
تایید شد؛ یا خون یا فقط پالسما از خون او جدا شده و در بانک خون نگهداری میشود و براساس گروه خونی
که دارد ،به بیمارانی که نیاز دارند داده میشود».

تاثیر افزایش قیمت سکه بر افزایش آمار طالق به خاطر گرفتن مهریه:

اقساط یازد ه
میلیونی "کی داد ،کی گرفت"!
ِ

گروه جامعه

مهریه را کی داده و کی گرفته از یک جملهی
معمول و روتین در مراسم مهریه هم اکنون به
یک چالش بزرگ و کاسبی پر درآمد تبدیل شده
است .حال با افزایش قیمت سکه میزان حضور در
دادگاههای خانواده افزایش یافته و به یک شانس
بزرگ برای خانوادههای نیمه پاشیده تبدیل شده
است.
ملیحه میگوید :قصد طالق ندارد و میخواهد
با همسر و فرزندش زندگی کند اما این دلیل
نمیشود که مهریهاش را نگیرد و نخواهد .مهریه
عندالمطالب ه است و وظیفهی همسرش است که
بپردازد« :همسرم به لحاظ مالی شرایط خوبی
دارد و میتواند حداقل پول سکههایم را در شرایط
فعلی پرداخت کند تا زمانی که سکه دوباره ارزان
نشده است .این جوری من پول بیشتری دارم
و میتوانم آن را در بانک بگذارم و با سودش
استقالل مالی داشته باشم».
زنی دیگر اما قصد طالق دارد .او میگوید
زندگیاش هیچ پایه و اساسی ندارد که بتواند
بر آن تکیه کند« :من بارها به دادگاه رفتهم و
برگشتم اما االن میخوام مهرم را به اجرا بگذارم
تا حداقل از ده سال زندگی کوفتی چیزی عایدم
بشود».
سامانه تصمیم مانع رشد آمار طالق است
روزانه  ۵۰۴واقعهی طالق در ایران به ثبت
میرسد .نهادهای دولتی به دنبال ایجاد
محدودیتهای قانونی برای جلوگیری از افزایش
آمار طالق هستند .مثل بحث سهمیهبندی طالق
که طی یک پرونده در نشریه به آن پرداختیم
و سامانهای به نام «تصمیم» که در  ۱۰استان
راهاندازی شده است .مقامهای دولتی میگویند
که این سامانه مانع رشد آمار طالق شده است.
رئیس کانون دفترداران ازدواج و طالق اما معتقد
است« :کاهش ازدواج موجب روند نزولی آمار

طالق شده است .تنها در شش ماه نخست امسال
 ۸۰هزار طالق در ایران به ثبت رسیده است».
علت افزایش آمار طالق
آمار طالق سال به سال در حال افزایش است به
گونهای که اغلب بنیان خانواده در ایران را دچار
آسیب های جدی کرده است.
وکال و جامعهشناسان در بررسی عوامل طالق به
مواردی از قبیل :عوامل اقتصادی اعتیاد ،خیانت،
عدم رضایت جنسی و امثالهم اشاره میکنند.
اما به نظر میرسد آن جوک قدیمی که دلیل
اصلی طالق را ازدواج میدانست حاال به یک امر
واقعی تبدیل شده است.
ازدواج بیشتر از آنکه یک پیوند دو نفره و تعهد به
یکدیگر باشد ،تجارت و معامله است.
مرد و خانوادهی او قبل از رفتن به خواستگاری
و دختر و خانواده او قبل از دادن پاسخ مثبت یا
منفی چرتکه میاندازند و در نهایت پس از برآورد
هزینه و فایده تصمیم به پذیرش یا عدم پذیرش
طرف مقابل میگیرند.
ازدواج ،معامله اقتصادی
دختری از یک طبقهی ثروتمند سیرجانی این
حرف را تمام و کمال قبول دارد و میگوید:
«زمانی که هنوز ازدواج نکرده بودم یک روز
تلفن خان ه زنگ زد و زنی از پشت تلفن به مادرم
گفت قصد دارین دخترتونو عروس کنین؟ مادرم
پاسخش منفی بود .چون من قصد ازدواج نداشتم.
زن گفته بود پس یک خانواده ثروتمند دیگر سراغ
ندارین که به ما معرفی کنین! در کمال ناباوری
هدفش از خواستگاری را گفت و قطعش کرد.
او میگوید در واقع داماد و خانوادهاش در حال
طراحی معاملهی اقتصادی پر سودی بودند که
کاله سرشان نرود .او میخندد و میگوید برای
همین من خواستگار زیاد داشتم چون پولدار
بودم».
شاید این امر یک موضوع زیاد جدید ه م نباشد
از قدیماالیام هم در همین سیرجان در هیچ
خواستگاری از میزان فهم و شعور طرف مقابل

پرسیده نمیشود ،هیچگاه از او پرسیده نمیشود
که آخرین کتابی که خوانده چیست یا شاعر و
نویسنده مورد عالقه او چه کسی است و اصال برای
بررسی این مسائل زمانی سپری نمیشود .بلکه
شغل ،ماشین ،خانه و حساب بانکی اولویتهای
آقای داماد است و بعد از آن میزان مهریهی
عروس خانم بر اساس جهیزیهاش حساب و کتاب
میشود .اینکه جهیزیه در چند ماشین جای بگیرد
مساویست با مهریهی بیشتر.
در این شکل از ازدواج احتماالً یکی از طرفین
معامله یا هر دو پس از مدتی احساس مضر بودن
در معامله را خواهد کرد و با این نگاه که کاله
سرش رفته است ،سعی در به هم زدن معامله
خواهد داشت.
افزایش قیمت سکه و آمار طالق
ت پیش هم خبرگزاری ایسنا از اتفاق
چند وق 
جدیدی در راهروهای دادگاه خبر داد و نوشت:
«روند افزایش کمسابقه قیمت سکه از سال
گذشته آغاز شد و در ماههای اخیر به اوج رسید.
یکی از اقشاری که این مساله بر زندگیشان تاثیر
مستقیم گذاشته ،آن دسته از زوجهایی هستند
که به دلیل طالق و به اجرا گذاشته شدن مهریه،
باید مهریه زوجه را پرداخت کنند».
عرف دادگاههای خانواده این است که با توجه به
وضعیت درآمدیِ مرد ،شیوه پرداخت مهریه  -که
به صورت یک رسم ،عمدتاً در قالب تعدادی سکه
بهار آزادی تعیین شده است  -را قسطبندی
میکنند .با این حال ،کسانی که مثال با سکه سه
میلیون تومانی درخواست تقسیط کرده بودند،
حاال با سکه  ۱۱میلیونی مواجهند و همین مساله
مراجعه به دادگاههای خانواده را افزایش داده
است.
مهریه مختص به روابط یکسویه است
یادم هست یک مدت پیش در جمع زنانی
تحصیلکرده ،خواستم برای جلب توجه با
ذهنشان بازی کنم ،با تمسخر گفتم« :زنان این
روزها کاسب شدن» .البته منظورم فقط مهریه

ن مح
ت
ح
خا واده رم سام

همکار گرامی ؛

رسکار خانم ژمگان خوارزمی

درگذشت برادر گرامی تان را به شما و خانواده محترمتان

مصیبت وارده را به شما بزرگواران تسلیت عرض نموده،

شما و سایر بازماندگان صبر و اجر مسئلت داریم.

بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت داریم.

برای آن مرحومه مغفوره ،رحمت واسعه الهی و برای عموم

تسلیت عرض نموده ،برای آن مرحوم غفران الهی و برای

رئیس و پرسنل
کتابخانه های عمومی سیرجان

هفتــه نامه سخن تــازه

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)

سپتوپالستی ( جراحی انحراف بینی )

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

پروتز چانه و گونه

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

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

لیزر موهای زاید

بلفاروپالستی ( جراحی پلکها )

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

نبود .شاکی شدن آنها که مذهبی بودن به آیات
قرآن اشاره زدند که مهریه و خرج کردن برای
زن جزو حقوقی است که خداوند تعیین کرده و
آنهایی هم که تا اندازهای به دنبال حقوق برابر
بین مرد و زن بودند برگشتند گفتند« :با شرایط
نابرابری که در بازار کاره همین مونده مهریه هم
حذف شه ،مردا دیگه خیلی خوش به حالشون
میشه».
ظاهرا در ایران از یک طرف ،مهریه یک حقوق
دینی – سنتی است و از طرف دیگر موقعیتی
که زنان آن را دستآویزی قرار میدهند تا
کم کم قوی شوند برای یک موقعیت برابر
در میدانهای قدرت .این روزها قیمت
سکه باال رفته و قلبهای زن و مردی که
مشکالت ساختاری در کانون خانواده
دارند میتپد یکی برای رسیدن به پول
کالن و تقریبا بادآورده و دیگری حتا
اگر پول هم داشته باشد و قرار نباشد
راهی زندان شود ،ترس از دست
دادن سرمایهاش را دارد .به راحتی
نمیتوان یک خط علت -معلولی بین
قیمت سکه و افزایش درخواست طالق
کشید .چون آن مشکالت ساختاری
بین عاشقان دیروز به راحتی حل
کردنی نیستند .سوال من اینجا است
چرا زنان در رابطه با مردان در چارچوب
خانواده حتا بیشتر به دنبال مسائل حقوقی
هستند؟ آیا بخشی از این حقوقخواهی یا ترس
از دست دادن حقوقشان به لحاظ روانشناختی
به این برنمیگردد آنها نمیخواهند یا نمیتوانند
مسوولیتپذیر باشند؟ البته
در جامعۀ مصرفگرایی مثل
ایران نه تنها زنان بلکه همگی،
ظاهرا حقوقخواه شدند و نگران
این هستند دیگران و دولت در
حال پایمال کردن حقوقشان
هستند .ما خیال خودمان را

راحت میکنیم و تصور میکنیم قدرت در دستان
دیگری است و ما باید با کنشگری آن را پس
بگیریم اما برای این که مسوولیتپذیر شویم نیاز
به شناخت عمیق خودمان ،دیگری و موقعیتمان
داریم .چرایی بودن ما در این موقعیت هم
برمیگر د د
به این

که از سالها پیش که شاید حتا به دوران قاجار و
صفویه برسد تا امروز که تقریبا  40سال از انقالب
میگذرد ،هیچ وقت دخلمان به خرجمان نرسیده
است .راحت نفت و منابع کشور را فروختیم و با
واردات نه با تولید خرج کردیم .دقیقا هر زمان ما
توانستیم تولید داشته باشیم یعنی یاد گرفتهایم
مسوولیتپذیر هم باشیم آن وقت شاید
موضوع مهریه هم منتفی شود چون
زنان هم یاد گرفتهاند وارد یک
رابطۀ دو سویۀ با مردان
شوند.

ُ

مناقصه اس ختراج  200زهار تن سنگ آهک

یک شرکت صنعتی و معدنی تصمیم دارد استخــراج  200هـزار تُن سنـــگ آهـک را در کیلومتــر

 45جاده سیرجان  -شیــراز از طریق مناقصه به افراد یا شرکت های واجد شرایط که توانایی انجام این
کار را دارند ،واگذار نماید.
لذا از متقاضیان دعوت به عمل میآید رزومه خود را به آدرس ایمیل:

eamiri 563 @gmail.com

ارسال نموده و جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 0912 600 3271 :تماس حاصل فرمایند.

گرمای هوا
همچنان
ادامه دارد

مهر :رئیس مرکز پیش بینی هواشناسی استان کرمان ثبت دمای  ۴۰درجه طی چند روز اخیر در کرمان
را بی سابقه دانست و گفت :روند گرم شدن هوا در استان کرمان همچنان ادامه دارد .وی گفت :طی چند روز
گذشته کرمان دمای هوای  ۴۰درجه را پشت سر گذاشت که بی سابقه بوده است .حبیبی با بیان اینکه در تیرماه
امسال هوای خنکتری نسبت به مدت مشابه سال قبل داشتیم ،افزود :ولی در مرداد هوا گرمتر بود و این وضعیت
همچنان ادامه دارد و پیش بینی میشود شهریور گرمی را داشته باشیم .وی در بخش دیگری از صحبتهای خود
با بیان اینکه متأسفانه سهم کرمان از بارشهای پاییزی همیشه کم بوده است ،گفت :پیش بینی میشود مهر ماه
امسال هم شاهد بارندگی چندانی در استان کرمان نباشیم.

شهر
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خبــر

دو اداره به دادسرا معرفی شدند

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سیرجان؛ مسئول تیم بازرسی فرمانداری با بیان این خبر افزود  :طی بازدید های
میدانی صورت گرفته توسط تیم های بازرسی ۱۲۰ ،واحد صنفی در  ۲۴ساعت گذشته مورد بازدید و بررسی قرار گرفتند .رضا
عرفانی افزود :این بازدیدها بصورت مشترک باحضور نمایندگانی از فرمانداری ،دادسرا ،مرکز بهداشت ،صمت و نیروی انتظامی
صورت میگیرد و تذکر های بهداشتی الزم از سوی بازرسان ابالغ میگردد .مسئول تیم بازرسی فرمانداری با اشاره به اینکه دو اداره
این شهرستان بدلیل عدم رعایت پروتکل های بهداشتی به دادسرا معرفی شد،تصریح کرد :از تعداد  120بازدید صورت گرفته8 ،
واحد صنفی اخطار کتبی 30،اخطار شفاهی صادر شد و دو واحد به علت عدم رعایت پروتکل بهداشتی پلمب شد.

گزارش سخن تازه از جلسه دوشنبه شورای شهر؛

معظمه صادقی نژاد

جلسه شورای شهر سیرجان این هفته باز هم با
انتقاد به مجموعه شهرداری آغاز شد؛ جلسهی۶
نفره باغیبت محمد عسگری و نبود اکثریت
اهالی رسانه ،خلوت بود اما پرازدحام از انتقاد و
پیشنهاد برای هیئت رئیسهی این شورا .بازهم
سمت پیکان سوی شهرداری بود ،جلسه حاوی
درخواست مهمی نیز از شرکت توزیع نفت در
جهت تصمیم برای جابه جایی مخازن سوخت
بود .که گزارش آن توسط خبرنگار سخن تازه
در پی میآید.

پیشنهاد جابه جایی مخازن سوخت
مدت زیادی از انفجار وحشتناک بیروت به
واسطه  ۲۷۵۰آمونیوم نیترات که به دلیل۶سال
نگهداری در گمرک بندر بیروت بدون ایمنی
کافی نمیگذرد .اتفاق ناگواری که شورای شهر
تهران را به فکر فرو برده است و به تبع آن نیز
شهرستان های آبستن این خطر را نیز به چاره
جویی انداخته است.
دوشنبه هفته جاری این مهم توسط امین صادقی؛
ریاست شورای شهر سیرجان مطرح گردید ،او
چنین گفت :پیشنهاد جابه جایی مخازن سوخت
سیرجان اولین مرتبه در شورای چهارم مطرح
شد .این طرح با مخارج و مرارت زیادی همراه
خواهد بود اما اگر عملی نشود ،میتواند اتفاقات
ناگوارخسارات جانی و مالی جبران ناپذیری را در
پی داشته باشد .پس اداره مسکن و شهرسازی
و نیز شرکت نفت باید تدابیر جدی بیاندیشند.
زیرا این مخازن به مثابه بمب های ساعتی در بیخ
جان مردم آن منطقه هستند.
زمانی که این مخازن احداث شدند شهرک های
مجاور وجود نداشتند .حال باید با پیشرفت
شهرسازی برای جابه جایی شان اقدام جدی
صورت گیرد.
ترمینال بعثت اندر خم تعلل
ترمینال بعثت سیرجان سال هاست که جز

بمب های ساعتی بیخ جان مردم

انتظارات مردم سیرجان جهت سهولت در امر
سفر بوده است .اما این انتظار هنوز هم انتظار
نوشته و خوانده میشود .جالب است که بر روی
المان تنها ترمینال شهرمان درج شده است
که ساختمان ترمینال در سال ۱۳۹۹در زمان
شهرداری سروشنیا افتتاح گردید.
حال در شرف ششمین ماه این سال هستیم اما
حتا خبری از افتتاحیه ی موقت این مجموعه
نیست .در همین راستا امین صادقی گفت:
با تماسی که روز یکشنبه با رضا سروش نیا
داشتم پی بردم که شهرداری هیچ برنامهای
برای افتتاحیه ترمینال بعثت در دستورکار ندارد
و این موضوع بسیار لوث شده و پرداختن به آن
از حوصله خارج شده است.
ابوذرزینلی نیز در تایید صحبت های رییس شورا
گفت :به تعویق انداختن افتتاحیه توسط ستاد
کرونا قابل توجیه نیست زیرا آقایان ستادکرونا
خودشان در حال انجام برنامه هایشان هستند
و فکر نمی کنم مانعی باشد .و میتوان گفت
افتتاحیه این پروژه توسط محمد باقر قالیباف
رییس مجلس ،بازی بود.
زینلی در ادامه از همکاران خود خواست که
بخاطر عدم تمکین شهردار در این رابطه تذکر
مفصلی به وی بدهند تا به پرونده رضا سروش
نیا الصاق شود .وی افزود درست است که تعویض
جداول و لکه گیری آسفالت مورد نیاز فضای
شهری است اما پروژه ای از خود به یادگار بگذارد
اما به نظر میرسد ،عدم افتتاح ترمینال و توجیه
کردن اشتباه است.
امین صادقی درپی صحبت های ابوذرزینلی اضافه
کرد :جا به جایی تعاونیها به مکان ترمینال بعثت
و شروع به کار آنها نیز در حیطه پروژهی اجرایی
به حساب میآید که شهردار میتواند با اهدا بسته
های تشویقی تعاونیها را به کار بیاورد نه اینکه
کار را به جایی برسانند که انگار به شورا خندیده
اند .درانتها تذکر ذکر شده با۴رای تصویب وبه

عکس /:سخن تازه

شهرداری فرستاده شد.
عالج واقعه پیش از وقوع باید کرد.
هرساله با شروع سال آبی شاهد آب گرفتگی
معابر در روزهای متوالی بارانی هستیم گاها این
آب گرفتگی تا جایی پیش میرود که خدمات
شهرداری در این وقت سال در پی کاسه چه
کنم ،چه کنم ،باشد اینکه این موقع نقاط مهم
که هرساله مشکل ساز هستند؛ اصالح شوند،
بهتر است تا این که نیروهای شهرداری نیمه شب
زمستان در پی پمپاژ آب و باز کردن کانالها
باشند.
مصطفی اسفندیار پور عضو دیگرشورای اسالمی
شهرسیرجان در این موضوع گفت :بلوارهای
هجرت ،والیت ،فاطمیه و خیابان های تخت
جمشید و محلهی آباده نقاط شناسایی شده از
جهت آب گرفتگی هر ساله هستندکه باید رفع
آگهی فقدان سند مالکیت

آقای امیر حسین پورکیانی با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره  45سیرجان مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک
 4213فرعی از  2312اصلی واقع در بخش  35کرمان بنام آقای امیر حسین پورکیانی ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده که به علت
جابجایی مفقود گردیده است لذا به دستور تبصره یک اصالحی ماده  120آیین نامه قانون ثبت ،مراتب جهت اطالع مردم آگهی میشود تا
هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد میتواند 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 679 .م الف تاریخ انتشار :روز چهارشنبه 1399/05/29

محمد آرمانپور -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت

آقای محمد مهدی محسنی با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره  149سیرجان مدعی است که سند مالکیت ششدانگ
پالک  1فرعی از  2334اصلی واقع در بخش  35کرمان بنام آقای محمد مهدی محسنی ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده که
به علت جابجایی مفقود گردیده است لذا به دستور تبصره یک اصالحی ماده  120آیین نامه قانون ثبت ،مراتب جهت اطالع مردم آگهی
میشود تا هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد میتواند ظرف مدت  10روز از تاریخ انتشار روزنامه ،گواهی

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

09135320842 -09132794372

فروش انواع کولر گازی اسپلیت
فروش  -نصب  -سرویس  -تعمیر
09132477057 -09136360013

آگهی تغییرات موسسه عظیم پیشه عدالت گستر شرق

موسسه عظیم پیشه عدالت گستر شرق موسسه غیر تجاری به شماره ثبت  412و شناسه ملی 14008486325
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ  1399/02/21تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
 - 1خانم سهیال پور حسینعلی شماره ملی  3071478666ـ خانم فرزانه پور حسینعلی شماره ملی 3071440901
 خانم سحرپور حسینعلی شماره ملی  3060071152به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدودانتخاب گردیدند.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری سیرجان (شناسه آگهی)943396 :

آگهی تغییرات موسسه عظیم پیشه عدالت گستر شرق
موسسه عظیم پیشه عدالت گستر شرق موسسه غیر تجاری به شماره ثبت  412و شناسه

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

محمد آرمانپور -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

175سیرجان مبلغ  240000ریال سهم الشرکه خود را به خانم سحر پور حسینعلی شماره ملی

آقای محمد مهدی رضایی با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره  123سیرجان مدعی است که سند مالکیت سه دانگ

شرکا ء پس از نقل وانتقال سهم الشرکه  :ـ خانم فرزانه پور حسینعلی دارای 240000ریال

آگهی فقدان سند مالکیت

مشاع از ششدانگ پالک  1597فرعی از  6518اصلی واقع در بخش  37کرمان بنام آقای محمد مهدی رضایی ثبت و سند مالکیت صادر
و تسلیم گردیده که به علت جابجایی مفقود گردیده است لذا به دستور تبصره یک اصالحی ماده  120آیین نامه قانون ثبت ،مراتب جهت
اطالع مردم آگهی میشود تا هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد میتواند 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 677 .م الف تاریخ انتشار :روز چهارشنبه 1399/05/29

محمد آرمانپور -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی تغییرات شرکت دارچین سمنگان

شرکت دارچین سمنگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  2483و شناسه ملی  10860061665به استناد صورتجلسه
مجمع عمومی عادی مورخ  1399/02/28تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :اعضاء هیئت مدیره عبارتند از  - :علی نادری نسب
شماره ملی  - 3071076101اعظم رادمان شماره ملی  - 3070665519احمد نادری نسب شماره ملی 3070849891
برای مدت دوسال انتخاب گردیدند  .ب  -خانم سلطنت اسفندیارپور شماره ملی  3070078362بعنوان بازرس اصلی
و آقای مرید رادمان شماره ملی 3070558224به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری سیرجان (شناسه آگهی)943554 :

آگهی تغییرات شرکت فرآورده های نسوز سیرجان
شرکت فرآورده های نسوز سیرجان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت  843و
شناسه ملی  10860526401به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/11/16
 -1میرابوالفضل حسنی به کدملی 6239790370به سمت رئیس هیئت مدیره
 -2محمدحسین پور به کدملی  1375627422به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
برای مدت نامحدود انتخاب شدند .و سعید ثابت به کدملی  1380895758به سمت
مدیر عامل ( خارج از شرکت ) به مدت یک سال انتخاب شدند - .کلیه اوراق و اسناد
بهادار و تعهدآور شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره

ملی  14008486325به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1399/02/21همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیر عامل یا یکی از اعضای
تصمیمات ذیل اتخاذ شد  - 1 :آقای عظیم پور حسینعلی شماره ملی  3071966611که هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

دارای 240000ریال از سهم الشرکه موسسه میباشد با رعایت مفاد ماده  103قانون تجارت

صادر خواهد شد 674 .م الف تاریخ انتشار :روز چهارشنبه 1399/05/29

جوشکـاری سیــار

تکلیف شوند .اما متاسفانه پیمانکار در این بابت
کوتاهی میکند.
شهرداری بی نیرو؟
اسفندیارپور؛ عضو شورا در رابطه با پلیس های
ساختمانی انتقاد کرد که درحال حاضر وظایف
خود را انجام نمی دهند و ساخت وسازهای بی
رویه در حال انجام است و سروش نیا که خود
شورا را به عدم دانستن قوانین متهم میکند
خود معتقد است که این امالک متعلق به دولت
هستند و شهردار دخیل نیست و از هر طرفی
دیگر بهانه دارد که کمبود نیرو دارد.
امین صادقی به دفاتر پر از نیروی شهرداری اشاره
کرد و گفت :شهرداری همیشه از نداشتن نیروی
کارگالیه دارد و از وظایف خود شانه خالی میکند
درصورتی طبق قانون ماده۱۰۰شهرداریها
مالكين اراضی و امالک واقع در محدوده شهر يا

حريم آن بايد قبل از هر اقدام عمرانی يا تفكيک
اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ
نمايند .وشهرداری میتواند از عمليات ساختمانی
ساختمانهای بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه
بوسيله مأمورين خود اعم از آنكه ساختمان در
زمين محصور يا غيرمحصور واقع باشد جلوگيری
كند .پس شهرداری میتواند از خیل عظیم
کارمندان خود به عنوان پلیس ساختمان استفاده
کند .و در پروژه های احیای آسفالت شهری هم
کمبود نیرو بهانه است .با چند نیرو هم میتوان
کار کرد واینکه پیمانکاران بعد از پیشرفت درصد
قابل توجهی از پروژه از ادامه آن عقب نشینی
میکنند هیچ توجیهی ندارد.
شهرداری بذرفرهنگ نکاشته که برداشت کند.
در ادامه ی جلسه ی روز دوشنبه شورای شهر
سیرجان به مسائل فرهنگی پرداخته شد .حسن

خدامی با اشاره به ایام سوگواری محرم طرح
نذورات خشک که در عید غدیر نیز اجرا شد را
مطرح کرد .که همشهریان میتوانند با رعایت
پروتکل های بهداشتی به دست نیازمندان برسانند.
وی در ادامه از بسته شدن سرویس های بهداشتی
به بهانه کرونا انتقاد کرد و گفت :آیا برای شهرداری
مقدور نبود برای رعایت پروتکل هایی بهداشتی
اجازه باز بودن سرویس های بهداشتی را بدهد زیرا
این محدودیت برای راحتی حال شهرداری زیرپا
گذاشتن حقوق شهروندان و مسافران گذری است.
خدامی در ادامه افزود وظیفه شهرداری بوده است
که به ارتقای فرهنگ شهرنشینی کمک کند که
حال به بهانه عدم فرهنگ در جامعه به جای
غرس درختان میوه مانند استانها و شهرستان
های همجوار درختانی مثل اکالیپتوس میکارد.
افسوس که متوجه نیستند میراثی باالتر از فرهنگ
نیست.
در ادامه طاهره جهانشاهی نیز خواستار نصب نحوه
صحیح استفاده وسایل تندرستی در پارکها و
فضاهای سبز شد .همچنین نیاز احداث پارک ویژه
سالمندان را بسیار مهم دانست .جهانشاهی تنها
زن عضو شورای شهر در ادامه ی صحبت های
خود به اعتراض هایی برسر المان گلیم با نماد
بادگیر در ترمینال افتتاح نشده ی سیرجان اشاره
کرد وگفت :بهتر است که اصالح گردد وی در
ادامه افزود با توجه به طرح های تغییر کاربری آثار
تاریخی تغییر کاربری یخدان های دوقلو سیرجان
به مکانی که جهت تولید و فروش صنایع دستی
استفاده گردد.
جهانشاهی در پایان افزود تبدیل خانه مطبوعات
به فرهنگسرای دوم شهر نیاز مبرم مردم مرکز و
حاشیه ی شهر است و باید بررسی شود.
از دیگر موارد اشاره شده در جلسه علنی شورا
که بسیار حایز اهمیت است تخصیص وتصویب
۱۲۰میلیون ریال بودجه جهت خرید اقالم
بهداشتی برای رانندگان تاکسی بود.

و بموجب سند صلح شماره  13028مورخ  1399/02/16صادره از دفتراسناد رسمی شماره
 3060071152واگذار نمایدواز موسسه خارج و دیگر هیچ گونه حق وسمتی در موسسه ندارد.
سهم الشرکه ـ خانم سهیال پور حسینعلی دارای 520000ریال سهم الشرکه  -خانم سحرپور
حسینعلی دارای 240000ریال از سهم الشرکه

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری شهربابک (شناسه آگهی)943398 :
آگهیتغییراتشرکتخدماتفرهنگیآموزشینیکاندیشانسیرجان

شرکت خدمات فرهنگی آموزشی نیک اندیشان سیرجان شرکت تعاونی به شماره ثبت 1060
و شناسه ملی  10860532474به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ
 1399/02/21و منضم به نامه شماره  99/1361مورخ  1399/04/01اداره تعاون کار ورفاه

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری شهربابک (شناسه آگهی)943397 :

آگهی تاسیس شرکت خدمات مسافرتی گردشگری ارژن نوین برنا آراتا
شرکت سهامی خاص خدمات مسافرتی گردشگری ارژن نوین برنا آراتا درتاریخ  1398/10/26به

شماره ثبت  4814به شناسه ملی  14008924366ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه

آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت :تصدی به انجام خدمات مربوطه

به ایرانگردی و جهانگردی از قبیل تنظیم مسافرت گروهی و گشتهای داخلی و خارجی و به طور کلی
هرگونه فعالیت و خدمات ایرانگردی و جهانگردی وطرحهای گردشگری مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت
به مدت نامحدود مرکز اصلی  :استان کرمان  ،شهرستان سیرجان  ،بخش مرکزی  ،شهر سیرجان،

خیابان قدس  ،کوچه دکتر صادقی[2فتاحی زاده]  ،بلوار دکتر صادقی  ،پالک  ، 33طبقه همکف

کدپستی  7815615437سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ  100000000ریال نقدی
منقسم به  100سهم  1000000ریالی تعداد  100سهم آن با نام عادی مبلغ  100000000ریال توسط

موسسین طی گواهی بانکی شماره  402/4354مورخ  1398/10/16نزد بانک کشاورزی شعبه سید

جمال الدین اسدابادی با کد  2027پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره خانم فرزانه حجازی مقدم

اجتماعی شهرستان سیرجان  - 1اعضاء اصلی و علی البدل هیئت مدیره به شرح زیر به مدت

به شماره ملی 3060050635و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت  2سال آقای احمد حجازی مقدم

خانم مهدیه خوارزمی به شماره ملی  -3071085540خانم مهین دخت جانی پور به شماره

به شماره ملی 3071162308و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال خانم مریم حجازی

سه سال انتخاب گردیدند- :خانم اشرف السادات شهیدی به شماره ملی - 3071733305
ملی  3070150871به عنوان اعضای اصلی و تعداد دو نفر به شرح زیر به سمت عضو
علی البدل هیئت مدیره -1 :آقای حسین متقی به شماره ملی - 3070183298خانم شهال
اسدی پور به شماره ملی  - 2 3071021445آقای مجتبی احمد زاده سیرجانی به شماره

به شماره ملی 3070382444و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال آقای حمید حجازی مقدم

مقدم به شماره ملی 3071216432و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت  2سال خانم مهدیه حجازی

مقدم به شماره ملی 3071284667و به سمت مدیرعامل به مدت  2سال خانم فاطمه حجازی مقدم

به شماره ملی 3071890818و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت  2سال دارندگان حق امضا  :کلیه
اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک،سفته،بروات،قراردادها عقود اسالمی و همچنین

ملی  3071205791به عنوان بازرس اصلی و خانم فاطمه پورشهسواری به شماره ملی

کلیه نامه های عادی و اداری با امضا احمد حجازی مقدم همراه با مهر شرکت معتبر میباشد اختیارات

وضعیت مالی منتهی به تاریخ  1398/12/29توسط بازرس قرائت و مورد تصویب مجمع

بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم فرزانه آموده به شماره ملی  3071912374به سمت

 3179161681به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند- 3 .صورت
عمومی قرار گرفت .با انتقال سهام آقای جوادصادقی گوغری به شماره ملی 3130686347
دارنده  5سهم از  50سهم شرکت فوق که کلیه سهام و حق عضویت خود را به خانم شهال
اسدی پور کدملی  3071021445موافقت شدو ازشرکت خارج گردید .

مدیر عامل  :طبق اساسنامه بازرسان خانم شهال نژاد خراسانی به شماره ملی  3071592477به سمت

بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر االنتشار سخن تازه جهت درج آگهی های شرکت

تعیین گردید .بموجب مجوز شماره  3700/137/982مورخ  1398/07/08اداره کل میراث فرهنگی
و گردشکری و صنایع دستی استان کرمان تاسیس گردید .مجوز شماره  982/137/6079مورخ

 1398/10/19اداره کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان کرمان.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان

مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری سیرجان (شناسه آگهی)943355 :

مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری سیرجان (شناسه آگهی)936066 :

ورزش
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گلگهر ،قهرمان را ثانیههای
آخر نقره داغ کرد؛

مرتضی شول افشارزاده

هفته بیست و نهم لیگ برتر دو تیم گلگهر و
پرسپولیس در ورزشگاه امام علی (ع) به مصاف
هم رفتند .دیداری که تیم گلگهر برای ماندن
در لیگی که در دو هفتهی پایانی  7تیم برای بقا
تالش دارند از اهمیت بسیار برخوردار بود .در
این بازی ابتدا گلگهر با  2گل زیبا جلو افتاد،
در ادامه با  3گل مغلوب و در نهایت  3بر  3و
گرفتن  1امتیاز از قهرمان پوکر به پایان رسید.
کالس فرهنگ سیرجانی
باشگاه فرهنگی ورزشی گلگهر سیرجان در
دیدار گلگهر  -پرسپولیس روی قسمتی از
سکوهای خالی از تماشاگر بَنر نوشتهی «هوادار
جای تو اینجا خالیست» نصب کرده و با این
حرکت فرهنگی ورزشی یاد هواداران با تعصب
باشگاه را گرامی داشت .یحیی گلمحمدی
سرمربی پرسپولیس بعد از بازی عنوان کرد:
«بابت استقبال خوبی که از تیم پرسپولیس
در شهرستان سیرجان شد تشکر و قدردانی
میکنم ،همچنین از میزبانی خوب باشگاه
گلگهر سیرجان هم کمال تشکر را داریم».
قهرمانی گلگهرها» را داد
«تونل
پیروانی پاسخ
ِ
ِ

گلگهر قبل از بازی مقابل پرسپولیس با تشکیل
صف بازیکنان و صف کادر و مسوولین تونل
جشن قهرمانی برای بازیکنان پرسپولیس درست
کرد؛ بازیکنان پرسپولیس با عبور از «تونل جشن
قهرمانی پوکر» خود را مهیای بازی کردند.
افشین پیروانی سرپرست پرسپولیس عنوان کرد:
«وظیفه خودم میدانم از طرف همه اعضای
تیم پرسپولیس تشکر خالصانهای از مدیران و
مسووالن گلگهر سیرجان به ویژه آقایان محمد
جواهری مدیرعامل ،مجید جاللی سرمربی و
کادر فنی این تیم بابت تشکیل تونل قهرمانی
قبل از بازی با ما داشته باشم.
این کار ماندگار و ارزشمندی بود که گلگهر
سیرجان انجام داد .اما این کارهاست که
در فوتبال میماند .شما دیدید تیم گلگهر

سیرجان برای قهرمانی ما تونل زد و جدا از
بازیکنان اعضای کادر فنی این تیم هم ایستادند
و ما را تشویق کردند .با شروع مسابقه ،اما دیدید
با چه انرژیای مقابل ما بازی کردند و این کارها
اخالقی و ارزشمند است».
ِ
بزرگ
جاللی ،بازی گلگهر-پرسپولیس فینال
گلگهر

سید
سه گل از دو ّ

احمد بکام وعلیرضا راموس

تنها  5دقیقه بعد از اخراج کمال تیم گلگهر
دقیقه  20روی ارسال کرنر زندهروح (احمد
بکام) توسط سید ابراهیمی (علیرضا راموس)
مدافع پیش تاخته با ضربه سری زیبا به گل
دست مییابد .یک یار بیشتر و یک گل جلوتر
انگیزه عجیبی به بازیکنان گلگهر داده بود تا
آنها خیلی سریع دقیقه  38روی ارسال بلند
بیرون پای احمد بکام توسط سید احمد موسوی
به گل دوم دست پیدا کنند .گلگهر با همین
 2گل بدون دریافت گلی نیمه اول را به پایان
رساند و به رختکن رفت.

لیگ رو به اتمام است تنها دو هفته مانده به
پایان فصل نوزدهم ،گلگه ِر در حال سقوط باید
ی میکرد ،تیمی
در خانه مقابل قهرمان لیگ باز 
که از بازیکنان بزرگ تیم ملی بهره میبرد .حتی
گرفتن حداقل امتیاز ( 1امتیاز) در ورزشگاه امام
علی (ع) مقابل تیم قهرمان پوکر به نوعی متوقف
کردن این تیم به حساب میآمد.
هفته  29لیگ برتر در حالی برگزار شد که 7
تیم برای سقوط نکردن به لیگ یک کشور تالش
عجیبی داشتند؛ تیمهایی چون ذوب رده ،10
گلگهر رده  ،11سایپای رده  ،12ماشین رده
 ،13پیکان رده  ،14پارس رده  15و شاهین
رده  .16از این رو جاللی پیش از رویارویی با
پرسپولیس در یک هفته قبل از دیدار پایانی
فصل برابر ذوبِ میزبان عنوان کرد؛ بازی
هفته  29گلگهر  -پرسپولیس «فینال بزرگ
گلگهر» است.

پرسپولیس نیمه مربیان را با تغییراتی در زمین
بسیار خوب ادامه میداد تا اینکه دقیقه 48
توسط علیپور و دقیقه  70توسط نوراللهی بازی
 2بر  0باخته را با نتیجه  2بر  2مساوی کردند.
نتیجهای که برای دو تیم به نوعی خیلی بد
نمیتوانست قلمداد شود.

پس از پایان هفته  26لیگ برتر ،تیم پرسپولیس
ِ
شکست  2بر  1نفت
تحت هدایت یحیی با
سلیمان میزبان ،قهرمانیاش مسجل شد.
مسجد
ِ
تا  4بازی آخر فصل برای پرسپولیس به نوعی
تشریفاتی به حساب آید.
پرسپولیس بعد از قهرمانی ،هفته  27برابر تیم
نساجی  1-1مساوی ،هفته  28برابر ذوب آهن
 1-0باخت تا قبل از رویارویی با گلگهر دو هفته
بدون برد داشته باشد ،این نبردنهای متوالی
قهرمان ،کار را کمی برای گلگهر سخت و دلیلی
شد تا یحیی یکی از بهترین چیدمانهای فصل
خود را برابر گلگهر تازه لیگ برتر و در معرض
سقوط داشته باشد.

صحبتهای یحیی کادرفنی پرسپولیس در
رختکن
تغییر سیستم  3دفاع پرسپولیس
تعویض سید جالل حسینی بازیکن پا به سن
گذاشته با سعید حسینپور
غفلت و اشتباهات فردی در فاز دفاعی و دروازه
گلگهر؛ تیم آبیپوش سیرجانی این فصل در
بخش دفاع و دروازه اشتباهات فردی داشته.
چند بار نوشتیم بار دیگر هم مینویسیم تیم
گلگهر اشتباهات فردی فاحشی دارد که اگر
این اشتباهات فردی کم و از بین برد تیم در
روند نتیجهگیری رشد قابل توجهای خواهد
داشت.

صف آرایی قوی یحیی برابر گلگهر

رفتن بازی
نیمه دوم و به تساوی
ِ

گل گلگهر درنیمه دوم
علل دریافت ِ 2

تاثیر گذاری سجاد آشوری بازیکن ریز نقش
تعویضی گلگهر که روی گل آخر ریز نقشی
را به نمایش گذاشت .شم گلزنی اکثر بازیکنان
تیم گلگهر سیرجان ،که در این بازی باز در دو
نیمه به فوتبال ایران به نمایش و ثابت شد.

سر بر تبلیغات نهادن و خم شدن کمر!!!

 90دقیقه با نتیجه  2بر  2تمام شده سید علی
داور بازی  5دقیقه وقت اضافه اعالم کرده،
بازیکنان با شور و حال خاصی بازی را ادمه
میدهند تا اینکه دقیقه  91سید ابراهیمی توی
محوطهی جریمه به بازیکن پرسپولیس در حال
حمل توپ پا میندازد و پس از سرنگونی بازیکن
داور نقطه پنالتی را اعالم میکند.
تصمیمی که آه از نهاد همه بازیکنان گلگهر،
کادرفنی ،هواداران پای گیرنده و علی الخصوص
سید ابراهیمی بلند میکند؛ در حدی که علیرضا
ابراهیمی بازیکن خطا کننده به بیرون زمین
رفته و سر بر تبلیغات کنار دروازه میگذارد،
ترابی دقیقه  93ضربه پنالتی را میزند و توپ از
زیر دستان فراهانی وارد دروازه گلگهر میشود
و این بار جاللی کمر خم کرده و دو دست بر زانو
و غم چهرهاش را فرا میگیرد.
همهی نگاهها به توپ و سوت

در ادامه وقتهای تلف شده دو تیم ره به جایی
نبردند و  5دقیقه وقتهای تلف شده هم تمام
شده و تاسفی برای «بازی برده را با باخت عوض
کرده».
گلگهریها هنوز ناامید نشده و روی دروازه
پرسپولیس حمله ور شده به طوری که از چپ و
راست و روبرو شوت و ارسال دارند ،همه نگاهها
به توپ و سوت و گل ،گل گل گل ،پاس سید
موسوی و گل دقیقه  95:33راموس پیش تاخته
و تمام.
چه شد در وقتهای تلف شده

پنالتی که نباید سید میداد .امید واهی بازیکنان
گلگهر در واپسین لحظات بازی ،امیدی که
همیشه جاللی سرمربی تیم برای بازیکنان و
خبرنگاران از آن دم میزند.

سید احمد بهترین بازیکن
دیدار گلگهر  -پرسپولیس

بهترین بازیکن زمین سید احمد موسوی با
 1گل زده ،یک پاس گل 4 ،تکل موفق54 ،
لمس توپ و نمره  . 8/22سید احمد بازیکن تیم
گلگهر در حالی نمره باالی  8داشت که همهی
بازیکنان دو تیم نمره زیر  8کسب کردند.
سیدهای گلگهر در تیم منتخب هفته 29

در تیم برتر منتخب هفته تنها  4بازیکن نمره
باالی  8داشتند که سید احمد گلگهر جز این
 4نفر هست ،سید در واقع نفر سوم تیم منتخب
از لحاظ کسب نمره باال هست.
گلگهر صدر جدول «نرخ تبدیل شوت به گل»

تیم گلگهر در هفته بیست و نهم لیگ برتر
با  25درصد نرخ تبدیل شوت به گل باالتر از
همهی تیمهای لیگ قرار گرفت بعد از گلگهر،
تیمهای پرسپولیس ،پیکان و صنعت با 20
درصد در رتبه دوم قرار گرفتند.
گلگهر بعد از صنعت باالترین شوت در چارچوب

صنعت نفت با  9شوت در چارچوب باالتر از 15
تیم دیگر قرار گرفت و تیم گلگهر و تراکتور
هم بعد این تیم جنوبی با  6شوت در چارچوب
باالترین از  13تیم دیگر قرار گرفت.
گلگهر فقط شوت در چارچوب بیشتری داشت

در دیدار گلگهر  -پرسپولیس؛ مالکیت توپ
 46درصد گلگهر و  54درصد پرسپولیس،
تعداد پاس  313پاس گلگهر و  483پاس
پرسپولیس ،دقت پاس  80درصد گلگهر و 86
درصد پرسپولیس ،شوت  12تا گلگهر و  15تا
پرسپولیس ،شوت در چارچوب  6تا گلگهر و
 5شوت پرسپولیس .شوت در چارچوب خیلی
مهم هست و نتیجه بخش که گلگهر یک شوت
بیشتر در چارچوب داشت؛ شوتی زیبایی که

منشا بازیکن تعویضی در ثانیههای پایانی بازی
شلیک کرد و رادو آن را مهار کرد.

سرخابیهای پایتخت فقط  1امتیاز در سیرجان

هفته بیست و یکم لیگ برتر پنجشنبه 8اسفند
 ساعت  16:00تیم استقالل مقابل گلگهردر ورزشگاه امام علی سیرجان با نتیجه  1بر
 0باخت و به تعطیالت کرونایی رفت؛ حاال پس
از گذشت  8هفته ،دیگر تیم تهرانی در ورزشگاه
امام علی (ع) به مصاف گل گهر آمد ،در نهایت
بازی با نتیجه  3بر  3به پایان رسید ،تا دو تیم
سرخابی پایتخت روی هم رفته  1امتیاز از 6
امتیاز ممکن در سیرجان بگیرند.
شاهین به کما رفته پرواز کرد

در هفته بیست و هشتم لیگ برتر تیم شاهین
با تساوی مقابل تیم تراکتور کار برای ماندنش
در لیگ خیلی تا خیلی سخت شد و تیتر زدیم
که شاهین به که رفت ،هفته بیست و نهم هم
شاهین به کما رفته در آبادان مقابل صنعت
نفت به میدان رفت و با نتیجهی  3بر  1بازی را
واگذار کرد ،با این باخت شاهین به کما رفته به
لیگ یک برواز کرد.
ته جدولیها در هفتهای که گذشت

هفته بیستونهم و یک هفته مانده به هفتهی
پایان لیگ رقابت حساسی بین  7تیم ته
جدولی در معرض سقوط بود .دیدارهای که دو
تیم ماشین رده  13برابر تراکتور مدعی کسب
سهمیه آسیا با نتیجه  2بر  1و شاهین رده آخر
با نتیجه  3بر  1برابر صنعت نفت میزبان واگذار
کردند ،دیگر ته جدولی های لب مرز افتادن
با تساوی بازیهای خود را به پایان رساندند؛
ذوب رده  10برابر نساجی به تساویی  0بر 0
رسید ،گلگهر رده  11برابر پرسپولیس قهرمان
به تساوی  3بر  3رسید ،سایپای رده  12برابر
نفت سلیمان به تساوی  0بر  0رسید ،پیکان رده
 13برابر استقال میزان به تساوی  1بر  1رسید،
پارس رده  15برابر فوالد مدعی کسب سهمیه
به تساوی  0بر  0رسید .تا کار برای تکلیف دیگر
تیم سقوطی به هفته آخر کشید شود.

فروش ،نصب ،سرویـس،شارژ گاز و لولـه کشی زیرکار

کولرهای گـازی اسپلیت
خیابان وحید  -روبروی فروشگاه  افق  کوروش

فروشگاه اسپلیت صالحی

42338788 - 09164458335

مب
تولیدی و بازار ل امام علی (ع)

نق
د و اقساط

لوله بازکنی اعتماد

بازکردن لوله های فاضالب
توالت  ،آشپزخانه و . . .

بیش از  10مدل انــــــــــــواع مبلمـــــــان

تاب های ریلکسـی و تابهای سه نفره باغی و ویالیــی

 -0913 669 6216رضایی

میـــز و صندلی هــای باغــــــــی و ویالیـــی

میز  LCDتمام  MDFبه قیمـت درب کارخانــــــه

کارگاه بلوک زنی اعتماد
تحویل در اسرع وقت و در محل کار شما

سرویس چوب کامل ویــژه جهیزیـه عروس شامل؛

0913 669 6216

کمربندی ،بعد از مکی آباد،نبش بلوار غدیر،
جنب آهن فروشی نورمندی

رختکن،جاکفشی

میز ناهارخوری

میز جلو مبلی

میز آرایش

سرویس خواب

پا تختی

بوفه بزرگ

کارخانه کارتن فرزان سیرجان
تولیدانواع جعبه کارتن(معمولی -لمینت)

مبـــل

جهت بسته بندی محصوالت کشـــاورزی و صنعتـــی
کمد لباسی

تشک طبی فنری

جم هس
همگی یکجا  17/800/000 :تومان
تعطی
ت
ی
ع
ایام ل و روزاهی ه باز م

سیرجان  -انتهـای بلـــوار اصلی حجــت آبــاد

تلفـن تماس 0 9 1 2 4 1 5 8 0 0 1 :

شهرک صنعتی شماره  1خیابان پنجـم ،پالک 5

 0913 145 2248اندایـش

خبــر

«اصالح الگوی کشت» راه چاره بحران آب کرمان

مهر :مدیرعامل سابق آب منطقهای یزد در تشریح بیشتر فاز اول پروژه که در حال اجرایی شدن است ،عنوان کرد :این فاز از دو بخش اساسی
آبگیری از خلیج فارس و شیرین سازی و ایستگاههای پمپاژ و خطوط انتقال از سایت شیرین سازی بندرعباس تا سیرجان ،مس سرچشمه
و اردکان یزد و چادرملو حدودا ً به طول  ۹۷۵کیلومتر تشکیل شده و میزان پیشرفت واقعی بخش اول این فاز نزدیک به  ۶۰درصد است .وی
ادامه داد :پیشرفت در بخش دوم این فاز که خود مشتمل بر سه قطعه کلی است ،متفاوت است به نحوی که قطعه اول به طول تقریبی ۳۰۰
کیلومتر حدود  ۶۰درصد ،قطعه دوم حدود  ۱۵۰کیلومتر از معدن گلگهر سیرجان تا مجتمع مس سرچشمه کرمان بیش از  ۹۰درصد و
قطعه سوم به طول تقریبی ۳۷۰کیلومتر از ایستگاه شماره ۳قطعه دوم تا مجتمع فوالدی اردکان یزد بیش از ۸۶درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

شهر

7
شماره 614
 29مرداد1399

باید آب شرب را
از آب بهداشتی
جدا کنیم

ایسنا :رییس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان با تاکید بر اینکه اگر در کشور به
سمت تفکیک آب شرب از آب بهداشتی نرویم ،عمال محکوم هستیم آب های پاک و اجتماعات را بعدا با آب
فاضالب اداره کنیم پس باید االن تدبیری اندیشیده شود گفت :باید آینده را ببینیم و بدانیم  ۲۰سال دیگر
مشکل حل شده است .با بحران پیش رفتن الزم است اما کافی نیست باید بحران را مدیریت و برای آینده
برنامه ریزی کرد .وی اظهار کرد :هر آبی به هر دلیلی که مردم احتیاج دارند ،باید با کیفیت متناظر با آن
در اختیارشان قرار بگیرد و نباید همه اینها در حد شرب و باالترین استانداردها تصفیه شود و بیاید به در
کولر که روزانه تا  ۶۰۰لیتر آب مصرف میکند ،استفاده شود و از سوی دیگر در روستائی آب شرب نباشد.

گزارش سخن تازه از ساختوساز بر روی سفرههای آبی؛

ساخت و ساز بر روی منطقه ممنوعه

گروه شهر

کارهای کارشناسی نشده در شهری مثل سیرجان که با مشکل
کم آبی مواجه است باعث شده سفرههای آب زیرزمینی این
شهرستان با ساختوسازهای نامناسب در معرض خطر نابودی
قرار بگیرند .چندی پیش نیروگاه سیکل ترکیبی و جایگاه
سوخت هماشهر را بر روی زون آب احداث کردند و شرط این
احداث را راهاندازی سیستم تصفیه فاضالب این مراکز عنوان
نمودند در حالی که هنوز از راه اندازی این سیستم خبری
نیست و این چرخه متاسفانه همچنان در حال تکرار است تا
جایی که منازل مسکونی شهرک برق را نیز بر روی سفرههای
آب زیرزمینی احداث نمودهاند و نه فکری به حال این سفرهها
کردهاند و نه دغدغهای برای راهاندازی سیستم تصفیه فاضالب
آن دارند.
شرط سند گرفتن اهالی
راهاندازی سیستم تصفیه فاضالب است
رسولیان رییس اداره محیط زیست سیرجان که اداره متولی
در صدور مجوز ساختوساز بر روی مناطق آبی شهرستان
است در خصوص ساختوسازهای شهرک برق میگوید:
ساکنین ملزم به جمعآوری و تصفیه فاضالب شدند .در کمیته
حفاظت منابع آب استان هم مصوب شده و البته هنوز مجوز
قطعی و کاملی به ما ندادند .یک مجوز مقطعی و ابتدایی
صادر شد و گفتند ضمن جمعآوری و احداث تصفیهخانه
فاضالب میتوانند مجوز سند را به ساکنین منطقه بدهند
که هنوز اقدامی نشده .داخل پرانتز سخنان رییس محیط
زیست باید اشاره کرد به این نکته که ساکنان شهرک برق
همچنان با مشکل گرفتن سند خانههایشان روبه رو هستند
که آن هم به دلیل واقع شدن این منازل بر روی سفرههای
آب زیرزمینی تاکنون محقق نشده .از رسولیان میپرسم پروژه
فاضالب شهرستان چند سال است که شروع به کار کرده ،با
اینکه میدانستید شهرک برق بر روی سفرههای آب زیرزمینی
واقع شده چرا ابتدا از این شهرک برای طرح فاضالب شروع
نکردید تا هر چه سریعتر فاضالب این منطقه جمعآوری
شود؟ پاسخ میدهد :باید متولیان امر مثل محیط زیست،
امور منابع آب ،آب و فاضالب شهری ،فرمانداری و ...این کار
را انجام میدادند .باید در کمیته حفاظت منابع آب مطرح
شود که زودتر این اقدام صورت پذیرد .سعی میکنیم این
برنامهی بازدید از  10پروژهی در دست اقدام
شهرداری سیرجان با دعوت از اصحاب رسانه،
روز پنجشنبه با حضور اعضای شورای اسالمی
شهرستان ،شهردار سیرجان و شهرداران مناطق
یک و دو و معاونین شهردار برگزار شد.
هدف از اجرای این برنامه ،اطالعرسانی درخصوص پروژه ها
و عملکرد شهرداری در برهه ایست که اقتصاد در سراسر
کشور تحت تاثیر عوامل بسیار و در آخرین مورد :کرونا
قرار گرفته ،و پیمانکاران ،مطالبات کارهای عمرانی خود را
به صورت نقدی درخواست میکنند؛ اما شهرداری سیرجان
در این مدت از پای ننشسته و عملیات های عمرانی اش
همچنان ادامه دارد .در این برنامه بازدید از سایت جمعه
بازار ،پروژه عمرانی و پارک سازی بلوار قائم ،ساخت
فضای یادبود مشاهیر ،جمع آوری و هدایت اصولی آب
های سطحی ،ترمینال مسافربری ،احداث راه میانبر از
کمربندی تا بلوار سیدجمال ،پروژه جدول گذاری و
آسفالت شهری و همینطور سامان بخشی به نقاط مختلف
شهر ،صورت گرفت.
رضا سروش نیا ،شهردار سیرجان نیز در رابطه
با کارهای انجام شده بیان داشت :با توجه به شرایط
اقتصادی کشور و اخیرا در پی بیماری کرونا ،کارهای
خوبی در مجموعه ی شهری و پروژه های عمرانی و زیر
ساختی در سطح شهر اتفاق افتاده است .سختی های
کار در این شرایط بر کسی پوشیده نیست ،با این حال
کارها و پروژه هایی که از سوی سازمان شهرداری انجام
شده ،بیشتر در بخش زیرسازی شهری بوده که این نکته
را برگ برنده برای عملکرد شهرداری و همینطور شهر
خود میدانیم؛ در صورتی که شهرداریهای کالن شهرها
حتی در پرداخت حقوق ،مزایا ی پرسنل و هزینه های
خود ماندهاند ،در شهر ما خدمت به شهروندان و ادامه ی

مساله را مصوب کنیم و هرچه سریعتر سیستم جمعآوری
و تصفیه فاضالب از این منطقه شروع شود .یک صحبتی که
در خصوص منازل مسکونی شهرک برق چندی پیش رایج
شده بود ،توقف ساختوساز در این منطقه و کاشت درختان
زیتون در ضلع شرقی بلوار قائم بود .این قضیه را از رییس
اداره محیط زیست جویا میشوم ،رسولیان اظهار بیاطالعی
کرده و میگوید :مصوبهی این موضوع را تاکنون ندیدهام و
در جریان آن نیستم.
باید پرونده این شهرک بررسی شود .اما هنوز مجوز قطعی
برای واگذاری سند به اهالی داده نشده به این دلیل که منازل
اهالی بر روی سفرههای آب زیرزمینی واقع شده .گرفتن
سند اهالی منوط شده بر اینکه نسبت به جمعآوری و تصفیه
فاضالب اقدام نمایند و بعدا ً در مورد وضعیت این شهرک
تعیین تکلیف شود.
امور آب فقط محدوده آب شرب را تعیین میکند
توساز بر
یکی دیگر از ادارههای متولی صدور مجوز ساخ 
روی زون آب در سطح شهرستان ،اداره امور آب است .اسدی
رییس این اداره در خصوص صدور مجوز شهرک برق میگوید:
بر اساس قانون؛ حفاظت از محدودههای آب شرب بر عهده
اداره محیط زیست است و راهکارهای حفاظت از محدوده
آب شرب و کیفیت منابع آب زیرزمینی توسط این اداره ارائه
میشود و ما نمیتوانیم هیچ دخالتی در این زمینه داشته
باشیم .تنها تعیین محدوده آب شرب بر عهده امور آبیاری
شهرستان است .ما محدوده آب شرب را مشخص میکنیم و
به ادارات مربوطه اعالم میکنیم .این که صنعتی آالینده روی
این ناحیه مستقر نشود را محیط زیست باید بررسی و اجرایی
نماید .وی در خصوص اینکه چرا طرح فاضالب با توجه به
وضعیت شهرک برق ابتدا از این منطقه شروع نشده ،میگوید:
مجری فاضالب اداره امور آب نیست .این را باید مسئوالن امر
پاسخ بدهند .ما تنها وظیفه تعیین محدوده آب شرب در سطح
شهرستان را بر عهده داریم.
اولویت حفاری تا قبل از راهاندازی
تصفیهخانه تفاوتی نمیکند
پروژه فاضالب شهرستان چند سالی است شروع به کار کرده
و حفر کانال در بسیاری از مناطق شهرستان را انجام داده اما
سوالی که مطرح میشود این است که چرا این حفاری را از
شهرک برق که در شرایط خاصی قرار داشته و بر روی زون
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تا امروز هم این منطقه
آب واقع شده شروع نکرده؟
مسائلی داشته که اهالی
امانی مدیر پروژه فاضالب
به دنبال رفع آن بودهاند.
شهرستان در پاسخ به این اسـدی؛ رئیـس ایـن اداره آب در خصوص صـدور مجوز
هماهنگی بین ادارات
سوال میگوید :در حال
شـهرک بـرق میگویـد :بـر اسـاس قانـون؛ حفاظت از
هم باید انجام میشده.
آوری
حاضر شبکه جمع
محدودههـای آب شـرب بر عهـده اداره محیط زیسـت
سرمایهپذیر ما که کرمان
فاضالب در محدوده شهرک
اسـت و راهکارهـای حفاظـت از محـدوده آب شـرب و
بوده باید به ما مجوز رفتن
برق با پیشرفت  ۴۰درصدی
کیفیـت منابـع آب زیرزمینـی توسـط ایـن اداره ارائه
به منطقه را میداده که
در دست اقدام است .در
میشـود و مـا نمیتوانیـم هیـچ دخالتی در ایـن زمینه
اخیرا ً مجوز صادر شده
آینده هم برای اتصال منازل
و ما کار حفاری شهرک
به شبکه ،این محدوده را در
داشـته باشیم.
برق را شروع کردهایم .وی
اولویت اول قرار دادیم .مجدد
در خصوص زمانبندی
میپرسم چرا شهرک برق را
آمادهسازی تصفیهخانه
در محدوده اولیه حفاری
قرار ندادید؟ میگوید :تا تصفیهخانه آماده نشود خیلی تفاوتی میگوید :تصفیهخانه طرح فاضالب تا پایان سال جاری آماده
نمیکند شبکه جمع آوری را روی کدام محدوده اول از همه بهرهبرداری میشود و برای انشعابپذیری هم پیمانکار در
انجام دهیم .یعنی منطقهای که یک سال قبل حفاری شده با آن حوزه از اول مهرماه شروع به کار میکندو شهرک برق
منطقهای که االن انجام میشود یکسان هستند .ضمن اینکه هم یکی از اولویتهای ماست .به محض اینکه تصفیهخانه

آماده شود و امکان اتصال پیش بیاید شهرک برق اولویت اول
برای انشعاب است .کارهای زمانبر انجام شده .در خصوص
اتصاالت هم مردم شهرک باید خودشان به اداره آب مراجعه
کنند ،اشتراک بخرند و به شبکه وصل شوند .آن بخش کار
دست مردم منطقه است و با توجه به اینکه این شهرک بر
روی سفرههای آب زیرزمینی واقع است به ساکنین گفتند به
محض اینکه انشعاب وصل شود سند منازل اهالی هم صادر
میشود و مشکل آنها مرتفع میگردد.
شهرداری مورد نظر در دسترس نمیباشد!
این گزارش دو بعد را بررسی میکند؛ بعد اول عدم آغاز طرح
فاضالب از شهرک برق و مساله واگذاری مجوز ساختوساز بر
روی زون آب و بعد دیگر اتمام ساختوساز در ضلع شرقی بلوار
قائم و کاشت درختان زیتون به جای منازل در این محدوده
است .متاسفانه به دلیل تعامل بسیار ضعیفی که شهرداری با
رسانههای سیرجان دارد و برای گفتگو با مسووالن مربوطه
در این مرکز بایستی هفتخوان رستم را پشت سر گذاشت؛
علیرغم تماسهایی که طی یک هفته گذشته با معاون فنی
و شهرسازی شهرداری گرفته شد و علیرغم مراجعه حضوری
برای گفتگو با معاون و عدم حضور وی در شهرداری ،این
بخش از گزارش بی پاسخماند و نتوانستیم به اطالعات معاون
فنی و شهرسازی شهرداری در خصوص کاشت درختان زیتون
در این محدوده دست پیدا کنیم .میطلبد مسووالن شهرداری
با توجه به اینکه بسیاری از سوژههای نشریات شهرستان
پیرامون مسایل شهری کار میشود تعامل خود را با نشریات
بیشتر کرده و پاسخگوی سواالت آنان باشند.
از اینها که بگذریم یک نظارت کلی و جمعی از سوی مسووالن
ارشد شهرستان نیاز است تا مناطق حساس شهرستان به
ویژه سفرههای آب زیرزمینی با دقت بیشتری حفاظت
شوند و شاهد ساختوسازهای نامناسب بر روی این مناطق
آبی نباشیم .دیروز جایگاه سوخت و نیروگاه سیکل ترکیبی
بر روی مناطق آبی ساخته میشود ،امروز منازل مسکونی
شهرک برق بر روی این سفرهها ساخته میشود و فردا معلوم
نیست کدام یک از سفرههای آب زیرزمینی شهرستان هدف
طرحهای غیرکارشناسانه مسووالن قرار گرفته و رو به نابودی
بگذارند .فراموش نکنیم منابع آب زیرزمینی در شهر کویری
مثل سیرجان بسیار محدود است و باید در حفظ و حمایت از
آنها با دقت نظر بیشتری وارد عمل شد.

عملیات های عمرانی و زیرسازی شهر بی وقفه ادامه دارد
مسیر عمرانی شهری متوقف نشد و از این تالش بی وقفه
خشنودیم .شهروندان سیرجانی با شورای شهر همکاری و
تامل خوبی دارند و ما با توجه به همین نکته و دلگرمی از
اینکه مردم ما را درک و برای پروژه های زیرساختی با ما
نهایت همکاری را دارند ،توانستیم با قدرت هر چه بیشتر
پروژههای عمرانی در دست اقدام خود را ادامه دهیم.
برای ما مهم این است که در هر شرایط و با هر میزان
دشواری به خصوص شرایط نه چندان آسان اقتصادی
امروز ،خدمت رسان مردم باشیم و با توجه به همین
هدف ،امروز در جای جای شهر سیرجان شاهد
پیشرفتها و توسعهی زیر ساختی بسیار با تولیگری
شهرداری و همکاری پیمانکاران ،دیده میشود.
سروش نیا اضافه کرد :ای کاش شهرداران قبل و بعد از
من کارهای زیرساختی در سطح شهر را جزو مشق شب
خود بدانند ،تا روزی در هیچ نقطهای از شهر ما کوچه
خاکی وجود نداشته باشد.در این سه سال که به عنوان
شهردار خدمتگزار همشهریان بوده ام ،هر سال مبلغ
قابل توجهی از بودجه سازمان شهرداری را در زمینه ی
زیرساختهای اولیه شهر مانند آسفالت ،جدول و پیادهرو
و ...تخصیص داده ام و از این بابت که گامی در جهت
توسعه و آبادانی سیرجان برداشته شده است خرسندم.
نخستین بازدید از پارک در حال ساخت بلوار قائم بود
و سروش نیا در رابطه با این پروژه توضیح داد :شاید
اگر تالش و کارهای شهرداران ادوار گذشته در کاشت
درختان این مسیر نبود ،ما نمیتوانستیم کار خاص و
چشمگیری در این محل انجام دهیم .اما اکنون با احداث

این پارک اشخاص بسیاری که در نزدیکی این مکان
ساکن هستند ،از فضای پارک برای تفریح و ورزش بهره
میبرند ،هدف ما نیز خدمت به شهروندان و شهر است و
خوشحالیم که در مسیر کاری ،راه خود را به درستی پیدا
نموده و با قدرت هر چه بیشتر آن را ادامه خواهیم داد.
وی افزود :این بلوار  ۳کیلومتری که در آن سرویس
بهداشتی ،نمازخانه و مکانی برای تفریح شهروندان
ساخته شده است ،بی شک حاصل تالش و عملکرد
عوامل در سازمانهای شهرداری است و انجام پروژه در
این مسیر در دو فاز انجام شده که یک فاز آن از میدان
نیروی دریایی تا ابتدای بلوار عباسپور و فاز دوم نیز از
بلوار عباسپور تا دانشگاه آزاد اسالمی است و همچنان
در دست کار است .کارهای عمرانی این پارک کم و بیش
ادامه دارد و امیدواریم در اسرع وقت کارها پایان پذیرد
و بهره برداری از این مکان نیز با ظرفیت صددرصدی آن
باشد.سیرجان از جمله شهرهایی ست که بازار هفتگی
دارد و احداث مکان دائمی برای جمعه بازار شهرستان
به یکی از دغدغه های هر شهروند و کاسب سیرجانی،
خصوصا در سال های اخیر بدل شده بود.
با درخواست و مطالبه ی مردم و تدابیر شورای شهر و
شهرداری فضایی برای برپایی دائمی این بازار جانمایی
شد و در بازدید از مکان جدید جمعه بازار شهردار
اظهار داشت :این مساله که جمعه بازار در شهر بزرگ
ما ،با وجود بیش از  10سال سابقه ی برپایی و خدمات
رسانی به شهروندان جای مشخصی نداشت و در چند
ساله ی اخیر مدام در حال تغییر مکان بود ،دغدغهای

برای شهروندان و مسوولین ایجاد گشت تا برای این بازار
هفتگی فکری شود .ما هم در اندیشه ی جانمایی محل
دائمی جمعه بازار و نمایشگاههای دیگر بودیم و اکنون
میتوانیم به راحتی بگوییم این مکان که برای حدود 400
غرفه در خصوص خدمات به شهروندان در نظر گرفته
شده و تا کنون برای روشنایی ،جدولگذاری و آسفالت
این پروژه تا کنون  ۳میلیارد تومان هزینه شده است،
آماده شده و تنها حصارکشی و چندکار جزیی آن باقی
مانده است .عالوه بر جمعه بازار ،میخواهیم اینجا محلی
دائمی برای نمایشگاههای فصلی نیز باشد و برای همین
موضوع فضایی آماده شد تا پاسخگوی تمام ابعاد این
درخواست باشد.
محوطه سازی سایت جهانبخش صادقی نیز تا امروز
هزینه ی یک میلیارد و  ۳۰۰میلیون تومانی برای سازمان
شهرداری داشته ،اما این پروژه نیز در حال گسترش
است و تنها به هنرمند مرحوم ،صادقی تعلق ندارد بلکه
مجموعه ی مشاهیر در دستور کار شهرداریست.
این عملیات فرهنگی عمرانی شهرداری ،ابتدا با مجموعه
جهانبخش صادقی آغاز شده و در حال انجام است.
پروژه ی ۱۸میلیارد تومانی ترمینال مسافربری بعثت با
مساحت  ۳۲۰۰مترمربع را میتوان به عنوان بزرگترین
پروژه ی این بازدید قلمداد که در پایام بهمن ماه سال
پیش آماده ی راه اندازی و بهره برداری بود که متاسفانه
به دلیل وجود بیماری کرونا افتتاح و بهره برداری آن به
تعویق افتاد.این مکان مجهز برای سهولت حمل و نقل و
مسافرت شهروندان ،دارای  ۱۰غرفه است که تا امروز ۴

تعاونی آن در مزایده شرکت کرد ه و مابقی تاکنون اقدام
نکردهاند .حسن ختام این برنامه ،بازدید از جدولگذاری
و آسفالت برخی معابر شهری از قبیل بلوارمالک اشتر،
خیابان حمزه سیدالشهدا مکی آباد ،خیابان طالقانی،
شهرک سمنگان و بلوار موسی بن جعفر(ع) بود که به
چند دلیل این پروژه در سیرجان اجرا شد و مهمترین این
دالیل را میتوان جمع آوری و هدایت آب های سطحی
دانست که به یک مشکل در فصول بارندگی بدل شده
بود ،اما با این اقدام تالشی برای جمع آوری و استفاده ی
مفید از این منابع شده است.
این عملیات عمرانی که برای آسفالت و جدولگذاری
بخش شهرک سمنگان مبلغی حدود  ۳میلیارد تومان
هزینه داشته است ،در برخی مناطق به اتمام رسیده و
در مناطق دیگری همچون بلوار مالک اشتر حدود ۹۰
درصد پیشرفت داشته و تا آغاز فصل بارندگی این روند در
جای جای شهر پایان خواهد یافت.پروژه هدایت آبهای
سطحی بلوار عباسپور و والیت که شهردار و اعضای
شورای شهر و اصحاب رسانه در ادامه بازدید خود از آنجا
نیز دیدن کردند ،پروژه ای امید بخش برای رفع مشکل
هدایت آب های سطحی حاصل از بارندگی به خصوص
بارش های فصلیست که این معضل در بلوار عباسپور
و والیت دیر زمانی وجود داشت و شهرداری برای حل
آن اقدام به انجام پروژه جمعآوری هدایت آبهای
سطحی کرد ۲ .میلیارد و  ۳۰۰میلیون تومان نیز برای
این عملیات هزینه شد .از مهندسی خوب در این پروژه
میتوان به این نکته اشاره کرد که در قسمتهایی که آب

حجم کم دارد به صورت چهارگوشه جدولگذاری و برای
قسمتهایی که حجم آب زیاد میشده به صورت ذوزنقه
جدولگذاری انجام شده است.
شهردار در خصوص این پروژه نیز گفت :قصد داریم تا در
دو ماه آینده و قبل از شروع بارندگیها پروژه به نتیحه
رسیده تا مشکل آبها در سطح بلوار والیت و عباسپور
برطرف گردد و مشکل همیشگی آب گرفتگی های پس از
بارندگی به فرصتی برای استفاده از این منابع آبی باشد.
امین صادقی ،رئیس شورای شهر در این بازدید با
شاره به این نکته که آبادانی و عمران شهری را باید در
تمام قسمتهای شهر انجام داد بیان داشت :اکنون که
فرصتی دست داده جا دارد ضمن تبریک روز خبرنگار
از زحمات و تالش های بی دریغ دوستان در سازمان
شهرداری و همچنین معاونت فنی و عمرانی آن تقدیر
کنیم.
پیشرفت و توسعه امریست که به دنبال آن هستیم و
این اقدامات در جهت آبادانی شهر از جمله اتفاقات خوب
است ،اما نباید رسیدگی عمرانی و زیر ساختی شهر را
محدود نمود و در این میان از دیگر نقاط شهر غافل
شد و تنها به مرکز شهر توجه داشت ،درخواست ما هم
از شهرداری و عوامل آن توجه به این نکته است که
همانگونه در تالش برای اجرای این قبیل طرحها و پروژه
ها در سطح شهر هستند توجه و زاویه ی دید خود را به
قسمتهای حاشیهای شهر هم معطوف سازند که خدای
ناکرده منطقه و محله ای مهجور نمانند.
نکته قابل توجهی که میدانیم این است که در آن
قسمتها نیز پتانسیل و ظرفیتهای خوبی وجود دارد
و توجه به آن قسمت ها باعث میشود که شاهد رشد
و پیشرفت در تمام قسمتهای شهر ،صورت مساوی و
عادالنه باشیم.
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طرح دو فوریتی خروج ای ران از برجام کلید خورد

جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی یک طرح دو فوریتی با عنوان
خروج خودکار از برجام در صورت فعال سازی مکانیزم ماشه را تدوین کردند.
آفتابنیوز :علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل  ۹۰مجلس از ارائه طرح
دو فوریتی مجلس برای خروج خودکار از برجام در صورت فعال شدن مکانیزم
ماشه که چند روز پیش دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا آن را رسانهای کرده
بود خبر داد.

اف راد بدون ماسک ج ریمه م یشوند
ایرنا -رئیس سازمان نظام پزشکی گفت :جامعه پزشکی با برنامه دولت برای جریمه
افرادی که ماسک نمیزنند و پروتکلهای بهداشتی را رعایت نمیکنند موافق است
و کمیته انتظامی ستاد ملی کرونا و شورای امنیت ملی در حال تدوین دستورالعمل
اجرایی این اقدام است .محمدرضا ظفرقندی افزود :همه امور با نصیحت و توصیه
امکانپذیر نیست ،در دنیا نیز این پروتکلها را با توصیه اجرا نمی کنند و باید مکانیزمی
عملی برای آن تدوین و اجرا شود.

آغاز ف رایند برگزاری کنکور از امروز

ایسنا :سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور از صدور کارت ورود به جلسه
 ۵۰۱هزار داوطلب آزمون سراسری خبر داد و گفت :اولین روز این آزمون با رقابت
داوطلبان گروه آزمایشی هنر آغاز می شود .فاطمه زرین آمیزی افزود :فرایند برگزاری
آزمون سراسری سال  ۹۹از صبح چهارشنبه  ۲۹مرداد شروع و تا صبح شنبه اول
شهریور ادامه دارد .بر این اساس گروه آزمایشی هنر با شرکت  ۱۱۳هزار و ۷۳۲
داوطلب اولین گروه شروع کننده فرایند آزمون سراسری سال  99خواهد بود.

قیمت طالی سیاه کاهش یافت
قیمت شاخص نفت خام برنت ،با  ۶سنت کاهش به  ۴۵دالر و  ۳۱سنت و قیمت
شاخص دبلیوتیآی آمریکا با  ۸سنت کاهش به  ۴۲دالر و  ۸۱سنت رسید.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز ،قیمت نهایی شاخص نفت خام برنت روز
دوشنبه ( ۲۷تیرماه)  ۴۵دالر و  ۳۷سنت و قیمت شاخص دبلیوتیآی آمریکا  ۴۲دالر
و  ۸۹سنت بود .قیمت نفت امروز تنها کمی کاهش یافت و به افزایش قیمت معامالت
پایانی دیروز نزدیکتر باقی ماند

رضا صادقیان-بهارنیوز :آغاز به کار مجلس یازدهم و اعالم
مواضع برخی نمایندگان مجلس شورای اسالمی تا امروز همراه
با حاشیههایی بوده است که در نوع خود ک م نظیر است .گویا
مجلس جدید زمینه ساز شکاف در میان نیروهای اصولگرا را
فراهم کرده است.
یک :مجلس یازدهم برآمده از دل مخالفت با سیاستهای
دولت و دولتمردان است .در واقع اکثریت نمایندگان مجلس
بیش از آنکه به مسائل ایجابی در حوزههای انتخابیه خود
پرداخته باشند ،برآمده از یک حرکت سلبی هستند .آنان نوک
تیز انتقادات را به کم کاری دولت ،نبود سیاستهای اقتصادی
مشخص ،رها کردن نیازمندان نمودند ،حال و پس از شروع به
کار مجلس حرکتی از سوی نمایندگان و راستای سخنان خود
اتفاق نیفتاده است.
دوم :موضعگیری میرسلیم علیه قالیباف و سخن گفتن از
نحوه مدیریت وی در دوره شهرداری تهران بخش دیگری
از جدال اصولگرایان را به نمایش گذاشته است ،مهمتر آنکه
در کمتر دورهای شاهد آن بودیم که یکی از نمایندگان علیه
رییس مجلس در نشریات و رسانههای عمومی سخن بگوید.
در واقع جایگاه حقوقی ریاست مجلس به ترتیبی بوده است که
نمایندگان مجلس ،خود را موظف میدانستند که از این کرسی
حقوقی و با اهمیت حراست کنند .با شکایت رییس مجلس
و نماینده جهرم از مصطفی میرسلیم این جدلها به مسیری
دیگر میرود .گویی وضعیت درونی نمایندگان اصولگرا در داخل
مجلس به گونهای رقم خورده است که از گفتگو و رسیدن به
یک نتیجه نسبتا مشخص در داخل جریان سیاسی مطبوع خود
ناتوان هستند.
سوم :سخنان برخی از نمایندگان مجلس بیش از آنکه برآمده
از دغدغههای ملی و کالن باشد ،حکایت نگرشهای جزئی است.
به عنوان مثال؛ تاکید کردن به استفاده از حمل و نقل عمومی و
سوار مترو شدن برای آشنایی با خواستههای شهروندان ،سخن
گفتن درباره استیضاح وزیران و پرسش از رییس دولت که با
سخنان مقام رهبری این رویه به حاشیه رفت ،بریک تولد فرزند
یکی از نمایندگان زن مجلس ،انتخاب رییس دیوان محاسبات
و حواشی که همچنان در میان جوانان و سایر نیروهای اصولگرا
در شبکههای اجتماعی وجود دارد و...
پایان :بیشک رفتار و موضعگیری بسیاری از نمایندگان
مجلس شورای اسالمی با توجه به درک وضعیت کشور و
آشنایی بیشتر با حدود اختیارات دولت و شناخت دقیقتر
امکانات مالی کشور تغییر خواهد کرد .حداقل آنکه کمتر شاهد
رفتارهای هیجانی در ماههای آینده خواهیم بود ولی این همه
زمینهساز وحدت اصولگرایان نخواهد شد.

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (شرح مختصر:تهیه مصالح و
اجرای کارهای فوالدی سطح شهر سال  )1399به شماره 2 0 9 9 0 0 5 6 7 4 0 0 0 0 4 2

را 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  1399/05/22می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت  18:00روز دوشنبه تاریخ

1399/06/03

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز پنج شنبه تاریخ 1399/06/13

زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  17:30روز شنبه تاریخ 1399/06/15

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 034 - 41325077

تجدید مناقصه شهرداری سیرجان ( نوبت  دوم )

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای
تهیه مصالح و اجرای کارهای فوالدی سطح شهر سال 1399

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس021-41934 :

دمرییت ارتباطات شهرداری سیرجان

دفتر ثبت نام85193768-88969737 :

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (شرح مختصر :خرید پایه دوربین
نظارتی سطح شهر ) به شماره  2 0 9 9 0 0 5 6 7 4 0 0 0 0 4 3را 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  1399/05/22می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت  18:00روز دوشنبه تاریخ

1399/06/03

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز پنج شنبه تاریخ 1399/06/13

زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  18:00روز شنبه تاریخ 1399/06/15

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 034 - 41325077

دمرییت ارتباطات شهرداری سیرجان

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس021-41934 :
دفتر ثبت نام85193768-88969737 :

سید حسن نصراهلل :بیتوجهی به شیوع کرونا از گناهان کبیره است

در شرایط کرونا برگزاری مجالس عزاداری مسوولیت شرعی دارد
نصراهلل :کل مراجع تقلید ما بر لزوم
توجه و پایبندی به اصول بهداشتی به
دلیل کرونا تاکید دارند.
دبیر کل حزب اهلل لبنان گفت
هرکسی که میخواهد در ایام محرم
مجلس عزاداری در شهری که کرونا
در آنجا شیوع دارد برگزار کند ،باید
مسؤولیت شرعی آن را هم به عهده
بگیردو بی توجهی به شیوع کرونا در
شرایط کنونی از گناهان کبیره است.
به گزارش ایسنا" ،سید حسن
نصراهلل" دبیر کل حزب اهلل لبنان در
سخنرانی روز دوشنبه خود به مناسبت
نزدیک شدن ایام محرم و نحوه عزاداری
امسال به خاطر کرونا ،با تاکید بر لزوم
رعایت دستورالعملهای بهداشتی الزم
برای برپایی عزاداریهای این ماه اعالم
کرد :در لبنان طرفهایی سالروز عاشورا
را زنده نگه میدارند و تعداد بیشتر
مجالس عزاداری معموال در مجالس
مرکزی حزباهلل لبنان و جنبش امل
برگزار میشوند .ایام محرم برای ما
مجموعهای از مسؤولیتها ،وظایف و
تعامل است به طوریکه محبان اهل
بیت در سراسر جهان به اشکال مختلف
مراسم عاشورا را برگزار میکنند".
سید حسن نصراهلل تاکید کرد :همواره
شیعیان به ائمه خود برای اطالع از
اصول و نحوه برگزاری عاشورا مراجعه
میکردند و کسانی هم بودند که به علما

و فقها مراجعه میکردند.
سید حسن نصراهلل اظهار کرد ،امروز
استفتاهایی برای کل مراجع ما درباره
نحوه برگزاری مراسم عاشورا در سایه
کرونا فرستاده میشود .کل مراجع تقلید
ما بر لزوم توجه و پایبندی به اصول
بهداشتی به دلیل کرونا تاکید دارند.
او افزود :از یک ماه و نیم پیش ما
و برادرانمان در جنبش امل رایزنی
درباره نحوه برگزاری مجالس عزاداری
را شروع کردیم دو فرضیه وجود داشت
اول شیوع محدود کرونا و اتخاذ تدابیر
و احیای سالروز عاشورا به طور عادی
و فرضیه دوم شیوع گسترده کرونا و
به این ترتیب سختی برگزاری مجالس
عزاداری و تجمعات.
سید حسن نصراهلل خواستار تقویت
انواع اظهار حزن و اندوه با سیاه پوش
کردن شهرکها و روستاها و برافراشتن
پرچمهای سیاه و افزایش ابتکارعملهای
فردی از طریق افزایش سیاهپوش
کردنها و برافراشتن پرچمهای سیاه
شد.
او درباره نقش رسانهها تاکید کرد:
رسانهها میتوانند توجه بیشتری به
سالروز عاشورا داشته و برنامهها و
مجالس بیشتری را پوشش دهند.
همچنین میتوانند شیوه پخش سالروز
عاشورا را برای بیشتر آشنا کردن مردم
با این رویداد و ارتباط آنها با آن متحول

کنند .اما شبکههای اجتماعی میتوانند
به صورت انفرادی برای نحوه احیای این
سالروز عمل کرده و تمام صفحات و
حسابهای کاربری را به منبر حسینی
بدل کنند.
سید حسن نصراهلل در این راستا بر
اجتناب از خصومت و فتنه و غیره تاکید
کرد.
دبیرکل حزباهلل لبنان تاکید کرد:
هرکسی که میخواهد مجلس عزاداری
در شهری که کرونا در آنجا شیوع دارد
برگزار کند باید مسؤولیت شرعی آن را
به عهده بگیرد .وظیفه اخالقی و انسانی
این است که به جان ساکنان و مردم
توجه داشته باشیم و عدم پایبندی به
تدابیر و بیتوجهی به شیوع کرونا از
گناهان کبیره است.
سید حسن نصراهلل تصریح کرد:
وضعیت بهداشتی لبنان از کنترل خارج
شده و وزیر بهداشت امروز فریاد زد و
کامال منظورش مشخص بود براساس
اطالعات ما هیچ مبالغهای درباره ارقام
ابتال به کرونا وجود ندارد بیمارستانها
جا ندارند کمبود دارو داریم و مردم
به تدابیر بهداشتی توجهی ندارند
و االن وارد فاجع ه و وضعیت بسیار
دشواری شدهایم و اگر کل کشور و تمام
موسسات بهداشتی برای کرونا بجنگند
اما مردم به تدابیر پایبند نباشند ،تدابیر
لحاظ شده فایده ندارند.

آگهي مناقصه عمومي شماره /99/27ع
شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد « راهبری و اجراي عمليات نقشه
برداري هوايي در محدوده پيت معدن و دپوهاي اطراف و تعمیر ،نگهداری و تأمین قطعات يدكي

 2فروند پهپاد ملكي» خود را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به شركت هاي داراي مجوز
نقشه برداري هوايي از اتحاديه صنايع هوايي و فضايي كشور واگذار نمايد .لذا پيمانكاران
ميتوانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الكترونيكي  WWW.GEG.IRمراجعه و اسناد

مذکور را از قسمت تأمين كنندگان و مشتريان  -مناقصه ها دانلود نمايند  .مهلت تحويل پاكات
ساعت  9الي  14روز دوشنبه مــورخ  99/6/10در محــل دفتركميسيون معـامالت مجتمع و يا
دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد .ضمنا ً بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه روز شنبه
مورخ  99/6/1مقرر شده است .شركت معدني و صنعتي گل گهر در رد يا قبول هر يك از
پيشنهادات بدون نياز به ذكر دليل و بدون جبران خسارت مختار ميباشد.
مدیریـت قراردادها و معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر

تجدید مناقصه شهرداری سیرجان ( نوبت  دوم )

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای
خرید پایــــه دوربیـــــن نظارتــــی سطح شهر

ضدعفونی تاالر افضل دانشگاه باهنر کرماندر آستانه برگزاری کنکور سراسری

عکس :ارسالی مخاطبان

استاد شج ریان همچنان در بخش م راقب تهای ویژه

بیمارستان جم در اطالعیه ای اعالم کرد که استاد محمدرضا شجریان در
بخش مراقبتهای ویژه این بیمارستان تحت نظر تیم پزشکی قرار دارد.
به گزارش ایرنا ،در اطالعیه بیمارستان جم که روز سه شنبه انتشار یافته،
آمده است« :در راستای اطالع رسانی به مردم هنردوست و هممیهنان عزیز
باستحضار می رساند ،علی رغم شایعات متعدد ،شرایط استاد شجریان نسبت
به روز قبل تغییری نداشته اند و در حال حاضر در بخش مراقبتهای ویژه
بیمارستان جم تحت نظر تیم پزشکی می باشند.

خروجیهای خاص مجلس

آگهي مناقصه عمومي شماره /99/28ع
شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد پروژه « خدمات مشاوره ،شناخت ،تجزیه
و تحليل وضعيت موجود و مطلوب نيازمنديها و طراحي وضعيتهای مطلوب ،معماری ،طراحی  ،تست و

ارزیابی ،دریافت و تحویل ،استقرار ،پشتیبانی و نگهداری سامانه سیستم های یکپارچه» خود را از طريق
برگزاري مناقصه عمومي به شركت مشاور واجد شرايط واگذار نمايد .لذا كليه متقاضيان ميتوانند
جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الكترونيكي  WWW.GEG.IRمراجعه و اسناد مذکور را از

قسمت تأمين كنندگان و مشتريان  -مناقصه ها دانلود نمايند  .مهلت تحويل پاكات ساعت  9الي
 14روز چهارشنبه مــورخ  99/06/12در محــل دفتركميسيون معـامالت مجتمع و يا دبیرخانه دفتر
مرکزی تهران مي باشد .ضمنا ً بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه و حضور در جلسه پرسش و پاسخ
روز يكشنبه مورخ  99/06/02براي متقاضيان بالمانع مي باشد .شركت معدني و صنعتي گل گهر در
رد يا قبول هر يك از پيشنهادات بدون نياز به ذكر دليل و بدون جبران خسارت مختار ميباشد.

مدیریـت قراردادها و معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر

