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بلوار شاهد سیرجان، لبریز از مشکالت و خطرات چند وجهی؛

گذرگاهی که دیگر کمربندی نیست!
 مسووالن شهر ما در این سال ها برای حفظ جان بچه های خانواده های شهرک های مسکونِی دو سوی بلوار شاهد حاضر نشده اند پله برقی خریده و در پل های عابر پیاده ی کمربندی نصب کنند تا شاهد تصادف کمتری باشیم. مسووالن شهر ما در این سال ها برای حفظ جان بچه های خانواده های شهرک های مسکونِی دو سوی بلوار شاهد حاضر نشده اند پله برقی خریده و در پل های عابر پیاده ی کمربندی نصب کنند تا شاهد تصادف کمتری باشیم.

  مسوولی گفته بود توقف تریلرها در مسیر کمربندی باعث تصادفات دلخراش شده و وعده ی راه اندازی باند دوم آزاد راه سیرجان- بندرعباس را داده بود تا دیگر هیچ تریلری از داخل شهر عبور نکند.   مسوولی گفته بود توقف تریلرها در مسیر کمربندی باعث تصادفات دلخراش شده و وعده ی راه اندازی باند دوم آزاد راه سیرجان- بندرعباس را داده بود تا دیگر هیچ تریلری از داخل شهر عبور نکند. 
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آگهي مناقصــه عمومـــي 
شمـــاره  1401/65/ع

شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد پروژه»پیـاده سازی سیستم مدیریـت امنیت اطالعات« 
عالی  گواهی شورای  دارای  و  واجد شرايط  مهندسین مشاور  به شركت  عمومي  مناقصه  برگزاري  از طريق  را  خود 
با رتبه حداقل 3 در رشته امنیت فضای تولید و تبادل اطالعات و گواهی افتا در گرايش مشاوره و  انفورماتیک 
استقرار استانداردهای امنیت اطالعات و ارتباطات از سازمان فناوری اطالعات كشور واگذار نمايد. لذا متقاضیان 
مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به وب سايت اين شركت به نشانی  WWW.GEG.IR بخش مناقصه و مزايده 
مراجعه و اسناد مذكور را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمین كنندگان دانلود نمايند. آخرين مهلت تحويل پاكات 
يا دبیرخانه دفتر  و  مــورخ 1401/11/16 در محــل دفتركمیسیون معـامالت مجتمع  ساعت14:00 روز يکشنبه 
مركزی تهران مي باشد. بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه و حضور در جلسه پرسش و پاسخ روز شنبه مورخ 
1401/11/08 مقرر شده است. شايان ذكر است فرمت ضمانت نامه های مورد تهیه می بايست عینأ مطابق با فرمت 
ارائه شده در اسناد مناقصه باشد. شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول يا رد هر يک از پیشنهادات بدون نیاز 

به ذكر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد. 

                       كمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر 

ل (
 او

ت 
نوب

ن ) 
ـا

رج
 سی

ری
ردا

هـ
ه ش

ـد
زای

د م
دی

تج

کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir به آدرس  الکترونیکی دولت )ستاد(  تدارکات  درگاه سامانه 
مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مزایده محقق سازند.
تاریخ انتشار مزایده در سامانه: تاریخ 1401/10/28 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایـده از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مزایده  تا  ساعت 18:00 روز چهارشنبـه  تاریخ 1401/11/05
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مزایده تا ساعت 19:00 روز سـه شنبـه  تاریخ 1401/11/18

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 12:30  روز چهارشنبــه  تاریخ 1401/11/19 
اطالعات تماس دستگاه مزایده گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- بلوار شهید زندی نیا، مجتمع سازمانی،سازمان مدیریت آرامستانها  تلفن:   0521  4234 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان تجدید مزایــده عمومــی 

واگذاری امور مربوط به حمل اموات)داخل و خارج شهر(
 شهرداری سیرجان در نظر دارد مزایده عمومی خدمات 

)شرح مختصر؛ واگذاری امور مربوط به حمل اموات» داخل و خارج شهر« ( 
5001096398000004  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 
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کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir به آدرس  الکترونیکی دولت )ستاد(  تدارکات  درگاه سامانه 
مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مزایده محقق سازند.
تاریخ انتشار مزایده در سامانه: تاریخ 1401/10/28 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایـده از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مزایده  تا  ساعت 18:00 روز چهارشنبـه  تاریخ 1401/11/05
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مزایده تا ساعت 19:00 روز سـه شنبـه  تاریخ 1401/11/18

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 13:00 روز چهارشنبــه  تاریخ 1401/11/19 
اطالعات تماس دستگاه مزایده گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- بلوار شهید زندی نیا، مجتمع سازمانی،سازمان مدیریت آرامستانها  تلفن:   0521  4234 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان تجدید مزایــده عمومــی اجاره دو قطعه زمین

 جهت  اجاره غرفه های آرامستان در بهشت رضا )ع(
دو  اجاره  مختصر؛  خدمات)شرح  عمومی  مزایده  تجدید  دارد  نظر  در  سیرجان  شهرداری   

قطعه زمین جهت اجاره غرفه های آرامستان در بهشت رضا»ع«( 
5001096398000005  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 
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کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir به آدرس  الکترونیکی دولت )ستاد(  تدارکات  درگاه سامانه 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1401/10/28 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 19:00 روز چهارشنبـه  تاریخ 1401/11/05
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز سه شنبـه  تاریخ 1401/11/18

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 12:00 روز چهارشنبــــه  تاریخ 1401/11/19 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- بلوار شهید زندی نیا، مجتمع سازمانی،سازمان مدیریت آرامستانها  تلفن:   0521  4234 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان تجدید مناقصه عمومی خرید تجهیزات و 
نصب و راه اندازی دوربین مداربسته آرامستان

 شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی

)شرح مختصر؛ خرید تجهیزات و نصب و راه اندازی دوربین مداربسته آرامستان سیرجان( 
2001096398000005  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 



2
شماره 727
28 دی1401 خبر

توسط  هویتی  مدارک  کپی  هرگونه  »دریافت  گفت:  کشور  احوال  ثبت  سازمان  رئیس   
دستگاه های اجرایی و بانک ها تخلف و غیرقانونی است«.هاشم کارگر تاکید کرد: »طبق قانون 
هیچ دستگاهی حق ندارد تصویر مدارک افراد را دریافت کند«.وی اظهار کرد: »سازمان ثبت 
احوال تمام نیازمندی های دستگاه های گوناگون برای استعالم اطالعات هویتی افراد را ارائه 
داده و ضرورتی ندارد هیچ دستگاهی کپی مدارک هویتی را اخذ کند«. وی  گفت: »کلیه 
مدارکی که توسط دستگاه های دولتی صادر می شود دارای اعتبار است و  به هیچ وجه نباید 

کپی آن ها اخذ شود«. 

دریافت کپی 
مدارک هویتی 
توسط ادارات و 

بانک ها تخلف است

خبــر راه اندازی راه اندازی ۵۵ دفتر خدمات مسافرتی در استان کرمان دفتر خدمات مسافرتی در استان کرمان
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان گفت: از ابتدای سال جاری تا کنون پنج دفتر خدمات مسافرتی 
در این استان راه اندازی شده است.فریدون فعالی امروز ۲۷ دی ماه در این رابطه اظهار کرد: این دفاتر در کرمان، شهربابک 
)میمند( و سیرجان ایجاد شده که بتوانند خدمات الزم را به مردم و گردشگران ارائه کنند.وی افزود: استان کرمان دارای ۱۴۲ 
دفتر خدمات مسافرتی است که ۷۰ دفتر آن در شهر کرمان وجود دارد.وی بیان کرد: متاسفانه در دوران کرونا آسیب زیادی به 
تاسیسات گردشگری به ویژه دفاتر خدمات مسافرتی وارد شد که امیدواریم دوباره شاهد رشد این دفاتر در استان کرمان باشیم.

استان  به  امروز  از  بارشی جدید  سامانه  ورود  پی  در 
هشدار  کرمان  استان  هواشناسی  کل  اداره  کرمان، 

نارنجی صادر کرد.
اواخر وقت روز دوشنبه ۲۶  از  این اطالعیه،  براساس 
دی ماه با ورود سامانه بارشی از غرب استان، موج جدید 

بارش ها آغاز و تا روز چهارشنبه ادامه خواهد داشت.
و  غرب  در  و  شنبه  سه  روز  بارش  شدت  بیشترین 
جنوب غرب استان برآورد می شود. همچنین با توجه به 
استقرار هوای سرد، بارش برف در برخی مناطق غربی، 

شمالی و مرکزی دور از انتظار نیست.
در این اطالعیه آمده است: از سه شنبه شب در بعضی 
ساعات مه و کاهش دید و از روز پنجشنبه کاهش قابل 
مالحظه دمای کمینه و یخبندان شبانه رخ خواهد داد.

در سطح  آینده  هفته  اواسط  تا  زمستانی  دمای سرد 
استان کرمان حاکم خواهد بود. لذا شرایط برای ایجاد 
خسارت سرمازدگی در محصوالت کشاورزی و باغی به 

ویژه در جنوب استان فراهم است.
بردسیر،  بافت،  انار،  ارزوئیه،  کرمان،  های  شهرستان 
بم، جیرفت، رابر، راور، راین، رفسنجان، رودبارجنوب، 
صفاییه،  شهربابک،  شهداد،  سیرجان،  زرند،  ریگان، 
عنبرآباد، فاریاب، فهرج،  قلعه گنج، کهنوج، کوهبنان، 
و  جیرفت  میانده  منوجان،  ماهان،  الله زار،  گلباف، 

نرماشیر از سامانه بارشی جدید متاثر خواهند بود.
معابر،  آبگرفتگی  کرمان  استان  هواشناسی  کل  اداره 
احتمال ایجاد رواناب، لغزندگی و احتمال کاهش شعاع 
به  شهری  بین  سفرهای  در  اختالل  جاده ها،  در  دید 

پیش بینی  را  کوهستانی  گذرگاه های  از  عبور  در  ویژه 
از سفرهای غیر ضروری  استانی ها  و توصیه کرده هم 
همراه  به  شهری،  برون  سفرهای  در  احتیاط  پرهیز، 
داشتن تجهیزات زمستانی و سوخت کافی هنگام سفر، 

عدم صعود به ارتفاعات، عایق بندی لوله های انتقال آب 
کانال های  و  آبراهه ها  الیروبی  و  پاکسازی  سوخت،  و 
آب رسانی، مدیریت در مصرف انرژی را مورد توجه قرار 

دهند.

صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی برای استان کرمان

کاهش شدید دما 

مهمی  اقدامات  گفت:  سیرجان  شهردار 
در هسته مرکزی شهر در راستای اجرای 
و  اراضی  تملک  آزادسازی،  پروژه های 
انجام  شهرداری  امالک  تکلیف  تعیین 

شده است.
علی اکبر  ایمنا،  خبرنگار  گزارش  به 
امام جمعه جدید  با  کریمی پور   در دیدار 
حضور  کرد:  اظهار  سیرجان،  شهرستان 
افتخار  مایه  امام جمعه جدید شهرستان 
به  توجه  با  است،  برکت  و  خیر  منشأ  و 
سوابق ارزنده و درخشان او به امید خدا 
و  شهر  سطح  در  خوبی  اتفاقات  شاهد 

شهرستان خواهیم بود.
روند  گذشته  سال  یک  طی  افزود:  وی 
در  کار  انجام  چگونگی  و  فعالیت ها 
تدوین شد  و  بررسی  مجموعه شهرداری 

که انگیزه کارکنان را باال می برد.
شهردار سیرجان خاطرنشان کرد: تعصب 
میان  تبعیض  رفع  و جانبداری سازمانی، 
هوشمندسازی  شهروندان،  و  مراجعان 
اصالح  مردمی،  مالقات  شهرداری، 
شد  انجام  شفافیت  سامانه  و  فرآیندها 
ولگرد،  سگ های  موضوع  پیگیری  و 
اولویت  عنوان  به  سبز  فضای  و  آسفالت 

در دستور کار قرار گرفت.
مهمی  اقدامات  کرد:  اضافه  کریمی پور 
در هسته مرکزی شهر در راستای اجرای 
و  اراضی  تملک  آزادسازی،  پروژه های 
انجام  شهرداری  امالک  تکلیف  تعیین 

شده است.
استفاده از نظرات کارشناسان مجرب در 

دوره ششم شورای اسالمی شهر

حسن خدامی پور، رئیس شورای اسالمی 
برنامه های  کرد:  تصریح  سیرجان  شهر 
از جمله  تعیین مشاور  علمی و تخصصی 
آب های  هدایت  و  ترافیک  جامع  طرح 

با  ششم  اسالمی  شورای  در  سطحی  
استفاده از تجارب کارشناسان و مشاوران 
انجام شده است و این روند همچنان در 

دستور کار قرار دارد.

دوره  اسالمی  شورای  داد:  ادامه  وی 
ارزش های  تبیین  با  را  خود  کار  ششم 
با  و  شهر  توسعه  راستای  در  اجتماعی 
انجام  تجربه  با  افراد  نظرات  از  استفاده 
رهنمودهای  از  داریم  آمادگی  و  می دهد 
بهره مند  شهرستان  جدید  جمعه  امام 

شویم.
مسلمی زاده،  عباس  حجت االسالم 
اینکه  بیان  با  نیز  سیرجان  جمعه  امام 
موضوع هایی که مطرح شد بشارت خوبی 
زمان  در  که  دارم  نظراتی  نقطه  و  است 
کرد:  اظهار  کرد،  خواهم  مطرح  مقتضی 
رویکرد تخصصی و علمی شهرداری قابل 
رضای  برای  باید  کارها  و  است  تقدیر 

خداوند باشد.

شهردار سیرجان خبر داد:

ورود شهرداری به حوزه آزادسازی و تعیین تکلیف امالک کاروان سالمت گل گهر در مناطق کم برخوردار
کاروان سالمت شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در پنجمین برنامه خود 
در سال ۱۴۰۱ به مناسبت والدت حضرت زهرا)س(، روز زن و روز مادر، 
با شعار گل گهر، همدلی، سالمت این هفته در مناطق کم برخوردار منطقه 
در  و چاه گله  اسالم آباد  روستاهای چاه عمیق عشایری،  بنه شامل  قطار 

بخش مرکزی سیرجان به ارائه خدمات رایگان سالمت پرداختند.
این تیم سالمت به همت مدیریت سالمت، ایمنی و محیط  زیست شرکت 
شامل ۱۷ نفر از متخصصین شامل فوق تخصص گوارش، متخصص داخلی، 
متخصص ارتوپدی، متخصص اطفال و... و نیز کارشناسان حوزه بهداشت 
و درمان شرکت گل گهر و همکاری بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا)س( 
درمانی  اولیه  مراقبت های  و  ویزیت  جمله  از  خدماتی  که  بودند  کرمان 

ارائه کردند.
داروهای تجویز شده توسط تیم درمانی کاروان سالمت و واحد بهداشت 
و درمان شرکت گل گهر از طریق داروخانه ها تهیه و تحویل بیماران مذکور 
می شوند. همچنین کلیه ارجاعات درمانی انجام شده، تا حصول نتیجه از 

طریق مراکز درمانی طرف قرارداد شرکت گل گهر پیگیری خواهد شد.
مناطق  سایر  در  دوره ای  صورت  به  کاروان  این  درمانی  تیم  است  قرار 

کم برخوردار شهرستان نیز حضور یابند.

 تودیع و معارفه رئیس اتاق اصناف سیرجان برگزار شد
مراسم تودیع و معارفه رئیس اتاق اصناف شهرستان سیرجان با حضور 
اصناف  اتاق  روسای  از  تعدادی  و  بسیج  مقاومت  ناحیه  فرماندار،فرمانده 
استان،مسئولین،روسای اتحادیه های صنفی و کارکنان اتاق اصناف برگزار 

شد.
دکتر یعقوبی فرماندار ویژه شهرستان سیرجان در این جلسه،گفت: رهبر 
انقالب اسالمی در مورد نامگذاری سال های اخیر، عنوان راهبردی تولید را 
در شعار سال گنجانده اند تا به صراحت اعالم کنند که تولید، کلید جدی 

حل مشکالت کشور به ویژه مشکالت اقتصادی است.
تولید مبتنی بر  یا  و  از دانش بنیان  افزود:اگر صحبت   فرماندار سیرجان 
دانش داریم تفاوتی میان صنعت و صنف وجود ندارد و تولید دانش بنیان 
برای همه فعالین است اگر چه اصناف سهم عمده ای در اشتغال کشور را 
در اختیار دارند و می توانند پیشگامان تولید دانش بنیان در کشور باشند 
و اگر می خواهیم تولید دانش بنیان را توسعه دهیم، باید از ظرفیت های 

اصناف و اتحادیه های صنفی بهره ببریم.
دکتر یعقوبی در ادامه گفت: از واحد های صنفی شهرستان انتظار داریم 
و  هوشمندسازی  سمت  به  و  بگیرند  فاصله  خود  سنتی  ساختار  از  که 
حرکت در جهت فناوری گام بردارند و با استفاده از ظرفیت دانشگاه ها 
برای حل مسائل، عملیاتی شدن ایده های تولید و برای تحقق شعار سال 
وارد میدان شوند تا گام های جدیدی در مسیر تولید دانش بنیان بردارند.
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دکتــر سعدالـه صمدی )عضو انجمن جراحان پالستیک و زیبایـی ایران(
انجام کلیه جراحی های پالستیک شامل رینوپالستی) جراحی بینی( 

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

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

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

بلفاروپالستی ) جراحی پلک ها ( 
باال بردن ابروها

جراحی پیشانی 
پروتز چانه و گونه 

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

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

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

کلیه جراحی های ترمیمی شامل پیوند اعضا و ناهنجاریهاری مادرزادی 

کرمـــان ،بلــوار جمهوری ، بعد ار سه راه هوا نیـــروز، برج اول ، طبقه ۷ ، واحد ۱ 
۰ ۹ ۱ ۳ ۱ ۴ ۱ ۰ ۱ ۲ ۹   - ۳ ۲ 6 5 8 ۳ ۱ 6 تلفــن: 

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

    سالی گذشت و باغ دلمان برگ و بَر نداشت
    ما ماندیم و شبی که هوای سحر نداشت

ضمن تشکر از سروران گرانقدری که طی  یک سال گذشته 
در مراسم سوگواری

زنده یاد رنگس اهشمی )بازنشسته بیمارستان غرضی(
شرکت نمودند به اطالع می رساند مراسم

 اولین سالگــرد آن مرحومه عصر پنج شنبــه ۲۹ دی  از ساعت ۲ الی ۴  
در جوار آرامگاه ابدی اش در قطعه فردوس 4 آرامستان برگزار می گردد.
 حضور شما عزیزان جهت قرائت فاتحه موجب شادی روح آن عزیز و تسلی 

خاطر بازماندگان خواهد بود.

گان خانواده اهی:  اهشمی، زیدآبادی و ساری بست

جناب آاقی امیر ازیدآبادی
بدینوسیله مصیبت درگذشت مادر بزرگ گرانقدرتــان را 
از  نموده،  عرض  تسلیت  محترم  خانواده  و  جنابعالی  حضور 
درگاه ایزد متعال برای آن مرحومه رحمت الهی و برای شما 

صبر و شکیبایی مسئلت داریم.

خانواده فروزنده

شرکت سنگ آهن گهرزمین در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی و توجه ویژه به امور فرهنگی خصوصا ادای احترام به 
مقام شامخ شهیدان گرانقدر میهن اسالمی ، همچون شهدای جنگ تحمیلی، شهدای مدافع حرم، شهدای گمنام، شهدای سالمت 

همواره پیش گام بوده است.
در همین راستا روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سنگ آهن گهرزمین از فراخوان مسابقه عکسی با موضوع » مسابقه 

عکس من و حاج قاسم « به مناسبت سالروز شهادت قهرمانانه سردار دلها سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی خبر داد. 
محمد علی سعادتی پاریزی مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سنگ آهن گهرزمین در رابطه با قوانین 

برگزاری این مسابقه ی عکس به خبرنگار ما  گفت: 
قوانین این مسابقه بدین شکل است که

-تنها تصاویری که از دوران دفاع مقدس تا به امروز با شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی گرفته شده باشند، در 
مسابقه شرکت داده خواهند شد. 

- هر نفر می تواند تعداد 4 عکس برای شرکت در این مسابقه ارسال نماید. 
-تصاویر بایستی بصورت اسکن شده،  با فرمت JPEG  و DPI300  ارسال شود.

همچنین عکاسان و عالقمندان محترم می توانند 
https://photo.goharzamin.com به آدرس تارنمای

مراجعه نموده و پس از ثبت نام،  عکس های خود را در سایت فوق الذکر بارگزاری نمایند
مهلت ارسال آثار تا 22 بهمن ماه 1401 تعیین شده است.

الزم به توضیح است که به برگزیدگان و نفرات برتر مسابقه،  جوایزنفیس و ارزنده ای به رسم یادبود از طرف شرکت 
گهرزمین اهدا خواهد شد.

توجه ویژه شرکت گهرزمین به امور فرهنگی و
 ادای احترام به مقام شامخ شهیدان

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

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

مبلغ ۲۰۰ میلیون پیش/ ماهیانه ۳ میلیون  
اجاره داده می شود.

۰ ۹ ۱ ۳   ۲ ۴ ۷   ۱ ۴ ۱ ۲

از یک نیروی
 کارشناس ایمنی وبهداشت

 جهت کار در یکی از 
شرکت های مجموعه گل گهر 

دعوت به عمل می آید .
متقاضیان با شماره تلفن

۰۹۱۳  ۷۱۲  ۳5۰۹
 تماس حاصل نمایند.

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

09135320842 -09132794372

جوشکــاری سیـار



اگر در گوگل نام کمربندی شاهد سیرجان را جست و جو 
کنید، نخستین محتواهایی که در این موتور جست و جو باال 
می آیند، سوانح رانندگی و مرگ دلخراش آدم هایی ست که 

هنوز می خواستند سال ها زندگی کنند.
حال پرسشی که این میان ایجاد می شود همین است که 
اساسا چرا در وسط شهر سیرجان باید یک مسیر مرگ وجود 
داشته؛  که  سابقی  شرایط  را طبق  اسمش  که  باشد  داشته 
گذاشته ایم کمربندی اما امروز با توجه به توسعه ی مساحت 
مشخص  دیگر  و  می گذرد  شهر  وسط  از  درست  سیرجان 
نیست چیست؟ خیابان است، بلوار است، جاده است، میانبر 

شهری است یا چیست؟
مشکل بلوار شاهد فقط هم این نیست که قرار بوده نقش 
است  این  مشکل  نمی تواند.  دیگر  و  کند  ایفا  را  کمربندی 
فعلی درخور  با مشخصات  بلواری  برای  نقش  این  که دیگر 
می شود؟  ایجاد  برای چه  کمربندی  یک  نیست.  باورپذیر  و 
به درون یک  ترانزیتی جاده  ترافیکی مسیر  بار  اینکه  برای 
شهر سرریز نکند. هدف اصلی همین بوده که شهر از ترافیک 
کامیون ها و تریلرها و مسافرانی -که مقصدی دیگر جز شهر 
ما دارند- مصون بماند. بلوار شاهد بیشتر از ده سال است که 
یادم  اما  نمی کند  ایفا  سیرجان  برای  را  نقشی  چنین  دیگر 
هست که درست ده سال پیش هم وقتی برای نوشتن گزارش 
به سراغ این بلوار رفتیم، همین مشکالت کنونی اش را داشت 
و همین گالیه های مردمی بود اما ده سال گذشت و مسووالن 

شهر ما هیچ فکری برای حل این معضل نکرده اند.
اینکه برخی از مردم منطقه و مسووالن از درآمدزایی این 
کمربندی برای سیرجان می گویند، حرف غلطی نیست منتها 
نادیدن همه ی واقعیت است. مگر نمی شد که کمربندی به 
جای رد شدن از وسط شهر، از حاشیه ی شهر رد بشود و در 
عین حال سیرجان از منافعش بهره ببرد و در حاشیه ی آن 
بدون وجود شهرک مسکونی که یکی دو تا پمپ سوخت و 

فروشگاه و رستوران داشته باشد؟
اما در همه ی این سال ها با وجود ترافیک، خطرات، تصادفات 
منجر به مرگ، آلودگی صوتی و آلودگی هوای ناشی شده از 

این کمربندی برای شهر ما، فروش چهارتا پفک و بیسکوییت 
و لوازم یدکی چه توجیه اقتصادی ئی می تواند داشته باشد؟

و  معضل  این  کارشناسی  مطالعه ی  جای  به  اما  مسووالن 
پی ریزی  خرج  را  زبان  بی  پول  میلیاردها  آن  به  رسیدگی 
زیرگذر مکی آباد کردند و در آخر آن بودجه ی هنگفت را زیر 
و  نبود  نیازی  و هیچ. آخرش هم گفتند  خاک دفن کردند 
کارشناسان امور ترافیک رای به تعریض چهارراه و گذاشتن 
چراغ راهنما در آن دادند! یعنی این کارشناسان ترافیک که 
هرسال از شهرداری سیرجان پول می گیرند و یک بخش از 
بودجه را به خود اختصاص می دهند، نمی توانستند قبل از 
این حرکات نمایشی از هدر رفت این همه پول پای پی کج 

زیرگذر مکی آباد جلوگیری و پیشگیری کنند؟! 
کلی پول از جیب بیت المال به باد فنا رفت فقط چون دو 

عضو شورا پایگاه رای شان مکی آباد بود و می خواستند رای 
جمع کنند؟! آخر اگر از اساس بنا بر جا به جایی کمربندی 

باشد، نیازی نبود زیرگذر ساخته بشود. 
مسووالن شهر ما حتا در این سال ها برای حفظ جان بچه های 
خانواده های شهرک های مسکونِی دو سوی بلوار شاهد حاضر 
نشده اند چهارتا پله برقی خریده و در پل های عابر پیاده ی 
میان  کمتر  تصادف  شاهد  شاید  تا  کنند  نصب  کمربندی 

خودروهای این بلوار با پیاده ها باشیم.
پس دقیقا مسووالن شهر ما از شهرداری تا شورا و شورای 
ترافیک و ادارات راه و دیگر ادارات مربوطه چه کرده اند جز 

بغرنج تر کردن اوضاع؟
توقف  بود  گفته  سیرجان  ترابری  و  راه  اداره  رییس  زمانی 
اتفاقات  آمدن  وجود  به  باعث  کمربندی  مسیر  در  تریلرها 

اندازی  راه  وعده ی  و  است  شده  دلخراش(  )تصادفات  اخیر 
تا دیگر  بود  داده  را  بندرعباس  راه سیرجان-  آزاد  باند دوم 
هیچ تریلری از داخل شهر عبور نکند. اما با گذشت مدت ها 
همچنان خبرها درباره این کمربندی جدید متناقض است. 
در سال های گذشته یک بار رسانه ها از زده شدن کلنگ این 
پروژه خبر داده اند که قرار است به طول ۶۰ کیلومتر اجرا 
میلیارد  تا ۲۵۰  بین ۲۰۰  رقمی  آن  و سرمایه گذاری  شود 
تومان است که سرمایه گذار ۷۰ درصد و دولت ۳۰ درصد از 
منابع را تامین خواهد کرد. پیش بینی هم می کردند که این 
پروژه در دو سه سال به بهره برداری برسد اما خبری از آن 
نشد و رییس اداره راه سیرجان معتقد یک بار به رسانه ای 
اعالم کرده بود که تحریم ها و کمبود بودجه مهم ترین عامل 

کند شدن اجرای پروژه است.

علیرضا  قول  از  سیرجان  محلی  روزنامه  یک  هم  دیگر  بار 
رضایی پور، رییس اداره راه و حمل و نقل جاده ای سیرجان؛ 
تیتر زده بود: کمربندی شاهد جابجا نمی شود و با درج جمله 
"مکاتبات نتیجه الزم را نداشته است" آب پاکی را ریخته بود 

روی دست سیرجانی ها!
با این اوصاف آشکار نیست که مردم سیرجان چند سال دیگر 
باید همچنان با مشکالت بی شمار این مثال کمربندی، دست 

پنجه نرم کنند.
کمربندی ئی که هم بار ترانزیت را به دوش می کشد و هم 
به دلیل در مجاورت قرار گرفتن با مسیر معادن سیرجان بار 
اتوبوس های معدنی را و به این ها  رفت و آمد کامیون ها  و 
اضافه کنید این موضوع را که این بلوار همچنین نقش متصل 
کننده ی مرکز شهر به مناطق پرجمعیت حاشیه شهر از جمله 
را  تاسیس  تازه  آباده و دهیادگار و چند شهرک  آباد،  مکی 
نیز بر عهده دارد در حالی که کمبود روشنایی و توقف بی 
محابای کامیون ها در حاشیه ی آن عبور مرور را سخت تر 
کرده و باعث کاهش دید رانندگان در هنگام تردد شده و بارها 

خسارت مالی و جانی به همراه داشته است.
که  بود  گفته  محور  این  درباره ی  سیرجان  سابق  فرماندار 
شهرستان  شاهد  کمربندی  از  خودرو  هزار   ۸ حدود  روزانه 
سیرجان عبور می کند که اغلب کامیون هایی از سراسر کشور 

هستند.
بود که  را یک خیابان خوانده  بهاءالدینی کمربندی شاهد 
عبور کامیون ها و تریلرها از آن دارد زیرساخت های شهری 
سیرجان را خراب می کند. هم او خبر از توافق میان وزارت 
برای  بود  داده  نصر  جهاد  شرکت  با  شهرسازی  و  راه  وقت 
احداث یک محور جدید به عنوان کمربندی سیرجان که گویا 

آن همکاری به دلیل نوسانات ارز متوقف شد.
و  راه  مدیرکل  گفته ی  به  زمانی  که  جدیدی  کمربندی 
شهرسازی استان کرمان  طراحی اش به صورت آزادراه بوده و 
حتا ۲ خط آن توسط دولت در سال های قبل ساخته شده اما 
چهار خط باقی مانده که قرار بوده به صورت مشارکتی ساخته 
شود ولی جای آن دارد که اکنون فرماندار کنونی پیگیری کند 
معین  که  معدنی سیرجان  وعده ی شرکت های  -هزار  چرا 

اقتصادی خوانده می شوند- یکی وفا نکند.

بلوار شاهد سیرجان، لبریز از  مشکالت و خطرات چند وجهی؛

بلوار شاهد، گذرگاهی که دیگر کمربندی نیست!
       حسام الدین اسالملو

  عکس : سید محسن فروزنده

3
شهر

 رئیس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی استان کرمان اعالم کرد: »تا روز شنبه هوای بسیار 
سرد را در استان کرمان پیش بینی می کنیم«.حمیده حبیبی اظهار کرد: »بارش ها تا بعدازظهر 
امروز چهارشنبه ۲۱ دی ماه در سطح استان ادامه دارد و بعد از آن جّو آرامی خواهیم داشت«.

وی افزود: »حداقل دمای شهر کرمان امروز یک درجه زیر صفر بوده و حداکثر به دو درجه 
باالی صفر می رسد«.وی اضافه کرد: »بیش ترین بارش ها در دور روز اخیر، در ایستگاه های 
اصلی مربوط به رابر با ۳۰ میلیمتر بارندگی، ساردوئیه، قلعه گنج و بافت ۲۵ میلیمتر، رفسنجان، 

کهنوج، الله زار ۲۲ و کرمان ۱۷ میلیمتر بوده است«. 

سرمای شدید
 تا روز شنبه
 ادامه دارد

هیچ قطعی گازی در شهرها و روستاهای استان نداشتیمهیچ قطعی گازی در شهرها و روستاهای استان نداشتیم
مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان با بیان اینکه هیچ قطعی گازی در شهرها و روستاهای استان نداشتیم، گفت: البته در 
بخش صنعت محدودیت هایی اعمال شده است. منوچهر فالح با بیان اینکه به ۷۶ شهر از ۸۴ شهر استان کرمان گازرسانی 

شدند، اظهار داشت: 9۸ درصد جمعیت شهری استان کرمان تحت پوشش گاز هستند که برابر با میانگین کشوری است.
وی با اشاره به اینکه از سه هزار و ۶۰۰ روستای استان کرمان که قابلیت گازرسانی دارند تاکنون هزار و ۶۰۰ روستا گازرسانی 
شده است، گفت: حدود هزار روستا نیز یا پیمانکار دارند یا در شرف عقد قرارداد با پیمانکار هستند. وی فزود: برنامه ما است 

که در سال ۱۴۰۲ تمام روستاهای باقیمانده استان کرمان هم دارای پیمانکار شوند و گازرسانی به آنها انجام شود.

خبــر

شماره 727
28 دی1401

خبــرخبــر

همزمان با آغاز چهارمین جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد، شرکت معدنی و 
صنعتی گل گهر از محصول تجاری سازی شده »بومی سازی دامپتراک ۶۰ تن 
ایرانی« با حضور رییس هیات عامل شرکت ایمیدرو و جمعی از مدیران ارشد 
صنعتی معدنی کشور رونمایی کرد. در این رویداد تخصصی که در محل هتل 
المپیک تهران آغاز شده شماری از سرشناس ترین شرکت های صنعت فوالد 

کشور و شرکت های دانش بنیان حضور دارند.
جمله  از  تکنولوژی  توسعه  و  داخل  ساخت  توان  افزایش  بومی سازی،   
از  رونمایی  است.  فوالد  ملی  نمایشگاه  و  جشنواره  چهارمین  رویکردهای 

دامپتراک ۶۰ تنی بومی سازی توسط شرکت گل گهر با همکاری شرکت دلتا 
راه ماشین و شرکت گهرهمکار، یکی از مهمترین اتفاقات این رویداد تخصصی 
ملی است. شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در زمینه کوشش برای تحقق 
شعار مد نظر رهبر معظم انقالب مبنی بر حمایت از تولید داخل و خودکفایی 
در محصوالت استراتژیک کار تحقیقاتی فشرده ای را برای بومی سازی ماشین 

آالت و قطعات در دست انجام دارد. 
با اجرای این پروژه صرفه جویی ارزی قابل توجهی برای کشور صورت می گیرد 
چنان که در نمونه خارجی قیمت هر دستگاه ۶۰۰ هزار یورو است اما برای 

ساخت نمونه داخلی ۲۰۰ هزار یورو اختصاص یافته که از صرفه جویی ۴۰۰ 
هزار یورویی در هر دستگاه حکایت دارد. این دستگاه بر اساس دستورالعمل های 
وزارت صمت ۵۰ درصد داخلی سازی شده است و فقط قطعاتی که تولید آنها 
مزیت رقابتی ندارد برون سپاری شده است. با تولید انبوه این ماشین، بخش 
اعظمی از قطعات آن به دلیل افزایش مصرف توجیه پذیر خواهد بود و امکان 

ارتقای درصد داخلی سازی آن شکل می گیرد.
پیش از این نمونه اولیه دستگاه دامپتراک ۶۰ تنی تولید شده بود که پس 
از سه هزار ساعت کار و بررسی های فنی و اصالحیه های الزم خط تولید انبوه 

این محصول آغاز به کار کرده است. این تنها اقدام شرکت گل گهر در زمینه 
هزار  داخلی سازی 9۰  با  این شرکت  رود چرا که  نمی  به شمار  بومی سازی 
قطعه ساالنه ۲۵۰ میلیون یورو صرفه جویی ارزی را برای کشور به ارمغان 

آورده است. 
این  نمایشگاهی  گفتنی است شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در بخش 
رویداد هم با دایر کردن غرفه مشترک با شرکت های جهان فوالد و توسعه آهن 
و فوالد گل گهر، حضوری فعال دارد و پذیرای کارشناسان و مدیران شرکت 

های صنعتی و دانش بنیان هاست.

همزمان با جشنواره ملی فوالد کشور صورت گرفت؛

رونمایی از خط تولید انبوه دامپتراک ۶۰تنی ایرانی به همت گل گهر

صفحه 3
؟

صفحه 4
؟

چون متقاضی درخواست تحدید حدوداختصاصی ششدانگ خانه به شماره  پالک  
388 اصلی واقع در بخش 12 کرمان روستای بیدخواب به مساحت 219/31مترمربع 
مورد تقاضای اقای مجتبی رضا پور لری فرزندغالمعباس نیاز به تحدید حدود دارد 
اعمال تبصره ذیل ماده 15 قانون ثبت هم میسرنمی باشد لذا حسب درخواست 
شماره16227مورخه1401/10/14مالک بدینوسیله آگهی تحدید حدود آن باستناد 
تبصره 5 قانون مزبور منتشر و عملیات تحدیدی آن از ساعت 8 صبح روز چهارشنبه 
1401/11/26در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به مالک )مالکین( امالک 
مجاور رقبه مزبور اخطار می گرد که در موعد مقرر در این اعالم در محل وقوع ملک 
حاضر و در صورت عدم مراجعه مجاورین عملیات تحدیدی با معرفی مالک انجام 
و چنانچه کسی بر حدود و حقوق ارتفاقی آن اعتراض داشته باشد بر طبق ماده 20 
قانون )اعتراض به حدودابتدا باید به اداره ثبت تسلیم و ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواست به دادگاه تقدیم نموده وگواهی آن را به اداره ثبت تسلیم نماید. 

بدیهی است پس از گذشت مهلت یاد شده هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود.
شناسه آگهی: 1439623 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/10/28

سعیـد  نظــری  
 سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی تحدید اختصاصی 
خانم طاهره اویسی برابر وکالت نامه شماره 17405 – 1392/12/03 دفترخانه 

45 سیرجان از مهدی نورمندی پور  با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد 

رسمی شماره 45 سیرجان مدعی است که سند مالکیت شش دانگ پالک  

16729 فرعی از 5087  اصلی  واقع در بخش 36  کرمان بنام /   مهدی 

بعلت  که  است  گردیده  تسلیم  و  صادر  مالکیت  سند  و  ثبت  پور   نورمندی 

جابجایی مفقود گردیده لذا بدستور تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه 

قانون ثبت مراتب جهت اطالع مردم اگهی می شود تا هر کس مدعی انجام 

معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت 10 روز از تاریخ 

انتشار روزنامه گواهی  اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارد در غیر اینصورت 

پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی سند مالکیت المثنی بنام 

مالک صادر خواهد شد

شناسه آگهی: 1441758 - تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/10/28

سعیـــد  نظـــری  
 سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 

نائب قهرمانی گل گهر سیرجان در پایان نیم فصل فوتبال ایران؛

در اندیشه بلندپروازی
 در فوتبال آسیــا

نائب قهرمانی گل گهر سیرجان در پایان نیم فصل اول لیگ برتر فوتبال ایران اگر چه فقط روی کاغذ است و هنوز تا پایان راه، یک نیم فصل دست 
نخورده باقی مانده است، اما شکی نیست که این نائب قهرمانی برای سیرجانی ها یک اتفاق مهم محسوب می شود و نمی توان به سادگی از کنار آن 

عبور کرد.
ایران محسوب می شود.  نامدار در ترکیب تیم های مدعی، سخت ترین فصل فوتبالِی  با حضور ستاره های  به گواه کارشناسان لیگ برتر امسال 
بازگشت لژیونرهای نامدار فوتبال ایران به ترکیب تیم های هم چون پرسپولیس و استقالل، جذب بازیکنان سرشناس خارجی توسط تیم های 
سپاهان، تراکتور و فوالد و البته حضور تیم های قدرتمند و باکیفیتی نظیر مس رفسنجان، آلومینیوم اراک و نساجی مازندران، شرایط لیگ امسال 

را کامال متفاوت از سالهای قبل کرده است.
در چنین وضعیتی، نائب قهرمانی گل گهر در پایان نیم فصل و قرار گرفتن این تیم در رده ای باالتر از تیم های مدعی هم چون سپاهان، استقالل، مس 
رفسنجان، تراکتور تبریز و فوالد خوزستان، ارزشی دوچندان پیدا می کند. به ویژه اینکه بدانیم با ارزش ترین و گران قیمت ترین بازیکنان لیگ به 

استناد آمار سایت معتبر ترانسفرمارکت در سرخابی های پایتخت، سپاهان اصفهان، تراکتور تبریز و فوالد خوزستان حضور دارند.
البته هنوز راه سختی تا پایان فصل، پیش روی گل گهر قرار دارد. اما برای باشگاهی که خیلی زود در ورزش ایران قدم های حرفه ای خود را 
برداشته است و در کنار سپاهان اصفهان، از حرفه ای ترین ساختار ورزشی برخوردار است. این نتیجه گیری و نائب قهرمانی حاصل تفکری است 
که آرام آرام نشانه های خود را بروز داده است. برای سیرجان و گل گهر این شروع یک اتفاق بزرگ است. مسیری که شاید به زودی به حضور و 

شگفتی سازی گل گهر در فوتبال آسیا گره بخورد.



با پرداخت ۲۰ درصد از مبلغ قرارداد کادرفنی و بازیکنان تیم فوتبال آرمان گهر، جمع 
پرداختی ها در این تیم به ۴۰ درصد رسید.

ضمن  باشگاه  این  آرمان گهر،  ورزشی  فرهنگی  باشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
انتقاالتتوانسته  و  نقل  پنجره  باز شدن  با  قراردادهای خویش،  پرداخت قسط سوم 
تاکنون ۴ بازیکن دیگر را به جمع خویش اضافه کند تا با خیالی آسوده تر نیم فصل 

دوم را آغاز نماید.

پرداخت قسط سوم 
قراداد بازیکنان 

آرمان گهر

 بازی تدارکاتی تراکتور پیش از مصاف با گل گهر بازی تدارکاتی تراکتور پیش از مصاف با گل گهر
بر اساس هماهنگی به عمل آمده، دیدار تدارکاتی شاگردان 
پاکو ِخمز با تیم امید تراکتور ساعت ۱۲ چهارشنبه در زمین 
سلیمانی  قاسم  حاج  شهید  سپهبد  سردار  ورزشگاه  اصلی 
برگزار می شود. تراکتور پس از این بازی در چارچوب هفته 
به مصاف  بهمن  برتر ساعت ۱۵ شنبه یک  لیگ  شانزدهم 

گل گهر سیرجان می رود.

همراه  به  کرمان  استان  فوتبال  هیات  رییس 
هیات  اعضا  از  برخی  و  فوتبال  فدراسیون  رییس 
فوتبال  داوران  افزایی  دانش  کالس  در  رییسه 

شرکت کرد.
هیات  عمومی  روابط  و  رسانه  امور  گزارش  به 
فوتبال استان کرمان، مهدی تاج رییس فدراسیون 
فوتبال کشورمان به همراه برخی از اعضای هیات 
رییسه فدراسیون فوتبال و دکتر مهدی جهانشاهی 
رییس هیات فوتبال استان کرمان با حضور در هتل 
نیم  افزایی  دانش  کالس  برگزاری  محل  آکادمی، 
پایانی  آیین  در  فوتبال  برتری  لیگ  داوران  فصل 

این کالس شرکت کرد. گفتنی است، دکتر جهانشاهی که به 
منظور  انجام برخی امور مربوط به فوتبال استان به تهران سفر 

کرده ، در حاشیه این نشست با رییس فدراسیون واعضا هیات 
رییسه پیرامون مسائل مختلف فوتبال استان گفت و گو کرد.

حساس ترین دیدار فصل فوتبال زنان، در هفته دوازدهم 
مسابقات، درحالی  شنبه گذشته از ساعت ۱۳ در سیرجان 
برگزار شد که در پایان شاگردان مرضیه جعفری توانستند با 

۴ گل حریف خود را شکست دهند.
بازی ۲ تیم شهرداری سیرجان و خاتون بم نه تنها داربی 
کرمان محسوب می شد بلکه با توجه به موقعیت حساس ۲ 
تیم در جدول رقابت ها مهمترین وحساس ترین بازی هفته ی 
دوازدهم نیز بود و به تعبیری فینال این رقابت ها محسوب 

می شد.
تیم حکم   ۲ برای  برگزار شد  در سیرجان  که  بازی  این 

تیم  زیادی  تا حدود  و  را داشت  زندگی  و  مرگ 
برنده می توانست خیال خودش را برای بازی های 
از  نتوانست  سیرجانی  تیم  اما  کند  آیندهراحت 
شرایط بازی خانگی بهره ببرد و با پیروزی در این 

مسابقه امتیازش را با خاتون برابر کند.
و   ۲۳ دقیقه  در  قنبری  زهرا  مسابقه  این  در 
برای   ۷۰ دقیقه  در  حمودی  مونا  و   ۸۲ و   ۶۵
خاتون گلزنی کردند و ۲ گل شهرداری سیرجان 
را افسانه چترنور دردقیقه ۲9 و ۷۶ این مسابقه 

به ثمر رساند.

تیم خاتون بم با این پیروزی با ۳۴ امتیاز در رتبه ی اول 
جدول رقابت ها قرار دارد و ۲ تیم دیگر مدعی یعنی سپاهان 

و شهرداری سیرجان در رتبه های بعدیجدول قرار دارند.
توجه  با  و  امتیاز  با ۲۸  باخت  این  با  شهرداری سیرجان 
به پیروزی سپاهان در دیگر بازی هفته ی دوازدهم از رده ی 
 دوم به رده ی سوم جدول سقوط کرد و بااین شکست رتبه ی 

دوم جدول را نیز از دست داد.
حال باید دید آیا در فصل آینده سیاست باشگاه شهرداري 
براي تیم داري باز هم قهرماني است با پرورش استعداد هاي 

جوان و مستعد سیرجاني؟

مس رفسنجان با ۴ گل خورده بهترین 
جای  به  خود  از  را  برتر  لیگ  تاریخ  آمار 

گذاشته است.
مس رفسنجان در شرایطی نیم فصل اول 
را در رتبه پنجم به پایان رساند که دوره 
قبل هم در این مقطع این رتبه را در اختیار 
داشت. بزرگترین تفاوت عملکرد شاگردان 
عملکرد  در  قبل  فصل  با  ربیعی  محمد 
دفاعی این تیم است. مس رفسنجان با ۴ 
گل خورده نه تنها بهترین خط دفاع این 
و  کمترین گل خورده  بلکه  دارد  را  فصل 
بیشترین کلین شیت یک تیم تا این مقطع 

از فصل را به ثبت رسانده است.
مرور تاریخ لیگ برتر نشان می دهد که 
در  را  خورده  گل  کمترین  که  تیم هایی 
یک فصل داشته اند از شانس زیادی برای 

قهرمانی برخوردار هستند. مس رفسنجان 
در شرایطی تا پایان هفته پانزدهم فقط ۴ 
گل دریافت کرده که در ادوار قبلی یک بار 
تیمی چنین آماری به ثبت رسانده و آن هم 
پانزدهم  لیگ  در  خوزستان  استقالل  تیم 
بود که بزرگترین شگفتی تاریخ مسابقات 
را رقم زد و قهرمان شد. تیم هایی که ۵ گل 
خورده هم تا پایان هفته پانزدهم داشته اند، 
در پایان فصل قهرمان شدند که استقالل 
لیگ  تاریخ  دفاع  خط  بهترین  قبل  دوره 
برتر را به نام خود کرد و پرسپولیس هم 
را داشت  آماری  لیگ شانزدهم چنین  در 

و فاتح جام شد.

قبل،  فصل  استقالل  قبلی،  ادوار  در 
استقالل خوزستان لیگ پانزدهم و سپاهان 
پانزدهم ۱۱  هفته  پایان  در  نخست  لیگ 
بودند  داشته  نگه  بسته  را  بار دروازه خود 
که در این بین تنها سپاهان در پایان فصل 
به  را  رفسنجانی ها  آمار  این  نشد.  قهرمان 
خلق شگفتی در این فصل امیدوار می سازد.

قهرمانی  از  را  رفسنجان  مس  که  آنچه 
گلزنی  پایین  بسیار  آمار  می کند  دور 
که فصل گذشته  تیم  این  است.  تیم  این 
آقای گل لیگ را در اختیار داشت و یکی 
ازبهترین خطوط حمله لیگ برای این تیم 
قبولی  قابل  گلزنی  آمار  دوره  این  در  بود، 

لیگ  ضعیف  حمله  خط   ۳ جزو  و  ندارد 
است. دیدارهای تیم با میانگین ۰.9۳ گل 
تاریخ  دیدارهای  گل ترین  کم  مسابقه  در 

لیگ برتر است.
رکورددار  تساوی  با ۱۰  رفسنجان  مس 
این فصل است. تنها ۳ تیم در تاریخ لیگ 
تساوی  تعداد  پانزدهم  پایان هفته  تا  برتر 
بیشتری از مس رفسنجان داشته اند. نفت 
مسجدسلیمان لیگ نوزدهم، ماشین سازی 
این  یازدهم  لیگ  راه آهن  و  لیگ هجدهم 
تیم ها هستند که در انتهای فصل جایی در 

بین تیم های باالی جدول نداشته اند.
برای  اولیه  شرط  ربیعی  شاگردان 
قهرمانی یعنی کم گل خوردن را دارند ولی 
ضعف آمار گلزنی این تیم باعث شده تا این 

تیم چندان به قهرمانی خوش بین نباشد.

مدیران تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان 
بزرگ  اشتباه  مرتکب یک  در جام حذفی 
شدند که باعث حذف این تیم خواهد شد .

تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان ۳ بر یک 
رسیده  پیروزی  به  انزلی  در  ملوان  مقابل 
بود به دلیل یک گاف مدیریتی به احتمال 
و  خواهدرفت  کنار  حذفی  جام  از  فراوان 

ملوان جایگزین این تیم خواهد شد.
علی  که  است  است  قرار  این  از  ماجرا 
استقالل  گذشته  فصل  بازیکن  فر  کیانی 
مسجدسلیمان  نفت  تیم  به  خوزستان 
پیوست و در دیدار با ملوان انزلی درمرحله 
یک شانزدهم جام حذفی برای نفت بازی 
کرد این در حالی است که کیانی فر فصل 
اخراج  میدان  از  حذفی  جام  در  گذشته 
شده بود و در این فصل محروم بوده است. 

سازمان لیگ نیز اسامی محرومان را پیش 
در  حذفی  جام  مسابقات  آغاز  شروع  از 
سایت خود منتشر کرده بود حتی اگر این 
اتفاق هم رخ نمی داد وضعیت محرومیت 
است  فوتبال  تیم  مدیر  عهده  به  بازیکنان 
او باید خودش مراقب محرومان تیمش  و 

نکند،  استفاده  غیرمجاز  بازیکن  تا  باشد 
البته درجاهاي دیگر به جز استان ما همه 

مسوولیت با مدیر تیم است!
به این ترتیب نفت در دیدار با ملوان از 
بازیکن غیرمجاز استفاده کرده و به احتمال 
فراوان با توجه به شکایت ملوان نتیجه این 

بازی به سود ملوان تغییرخواهد کرد. به این 
ترتیب ملوان به گردونه جام حذفی برمی 
گردد و نفت مسجدسلیمان حذف خواهد 
شد. درست مانند اتفاقی که در تیم امید 
ایران در بازی با عراق در زمان سرمربیگری 
علیرضا منصوریان رخ داد و ایران به دلیل 
برد  وجود  با  غیرمجاز  بازیکن  از  استفاده 

مقابل عراق، بازنده اعالم شد.
یکبار هم تیم سپاهان در لیگ قهرمانان 
آسیا به دلیل استفاده غیرمجاز از رحمان 
احمدی سه بر صفر بازنده شد. اکنون نیز 
ملوان به جام حذفی برمی گردد و نفت از 

گردونه رقابت ها کنار خواهد رفت.
و همچنین در سیرجان این اتفاق افتاد 
اما بازیکن شب قبل از محرومیت اش مطلع 
شد و در نهایت همه چیز به گونه اي دیگر 

رقم خورد!!

بازگشت ملوان به جام حذفی 

اشتباه بزرگ نفت مسجدسلیمان
      رضا فتح آبادی
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همراهی رییس هیات فوتبال استان کرمان با مهدی تاج

ياران جهانجاتي در خانه زمین گیر شدند
شهرداري 2، خاتون 4

مس رفسنجان رکورددارشد!

صفحه 3
؟

صفحه 4
؟

چون متقاضی درخواست تحدید حدوداختصاصی ششدانگ خانه به شماره  پالک  
388 اصلی واقع در بخش 12 کرمان روستای بیدخواب به مساحت 219/31مترمربع 
مورد تقاضای اقای مجتبی رضا پور لری فرزندغالمعباس نیاز به تحدید حدود دارد 
اعمال تبصره ذیل ماده 15 قانون ثبت هم میسرنمی باشد لذا حسب درخواست 
شماره16227مورخه1401/10/14مالک بدینوسیله آگهی تحدید حدود آن باستناد 
تبصره 5 قانون مزبور منتشر و عملیات تحدیدی آن از ساعت 8 صبح روز چهارشنبه 
1401/11/26در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به مالک )مالکین( امالک 
مجاور رقبه مزبور اخطار می گرد که در موعد مقرر در این اعالم در محل وقوع ملک 
حاضر و در صورت عدم مراجعه مجاورین عملیات تحدیدی با معرفی مالک انجام 
و چنانچه کسی بر حدود و حقوق ارتفاقی آن اعتراض داشته باشد بر طبق ماده 20 
قانون )اعتراض به حدودابتدا باید به اداره ثبت تسلیم و ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواست به دادگاه تقدیم نموده وگواهی آن را به اداره ثبت تسلیم نماید. 

بدیهی است پس از گذشت مهلت یاد شده هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود.
شناسه آگهی: 1439623 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/10/28

سعیـد  نظــری  
 سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی تحدید اختصاصی 
خانم طاهره اویسی برابر وکالت نامه شماره 17405 – 1392/12/03 دفترخانه 

45 سیرجان از مهدی نورمندی پور  با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد 

رسمی شماره 45 سیرجان مدعی است که سند مالکیت شش دانگ پالک  

16729 فرعی از 5087  اصلی  واقع در بخش 36  کرمان بنام /   مهدی 

بعلت  که  است  گردیده  تسلیم  و  صادر  مالکیت  سند  و  ثبت  پور   نورمندی 

جابجایی مفقود گردیده لذا بدستور تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه 

قانون ثبت مراتب جهت اطالع مردم اگهی می شود تا هر کس مدعی انجام 

معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت 10 روز از تاریخ 

انتشار روزنامه گواهی  اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارد در غیر اینصورت 

پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی سند مالکیت المثنی بنام 

مالک صادر خواهد شد

شناسه آگهی: 1441758 - تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/10/28

سعیـــد  نظـــری  
 سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 

نائب قهرمانی گل گهر سیرجان در پایان نیم فصل فوتبال ایران؛

در اندیشه بلندپروازی
 در فوتبال آسیــا

نائب قهرمانی گل گهر سیرجان در پایان نیم فصل اول لیگ برتر فوتبال ایران اگر چه فقط روی کاغذ است و هنوز تا پایان راه، یک نیم فصل دست 
نخورده باقی مانده است، اما شکی نیست که این نائب قهرمانی برای سیرجانی ها یک اتفاق مهم محسوب می شود و نمی توان به سادگی از کنار آن 

عبور کرد.
ایران محسوب می شود.  نامدار در ترکیب تیم های مدعی، سخت ترین فصل فوتبالِی  با حضور ستاره های  به گواه کارشناسان لیگ برتر امسال 
بازگشت لژیونرهای نامدار فوتبال ایران به ترکیب تیم های هم چون پرسپولیس و استقالل، جذب بازیکنان سرشناس خارجی توسط تیم های 
سپاهان، تراکتور و فوالد و البته حضور تیم های قدرتمند و باکیفیتی نظیر مس رفسنجان، آلومینیوم اراک و نساجی مازندران، شرایط لیگ امسال 

را کامال متفاوت از سالهای قبل کرده است.
در چنین وضعیتی، نائب قهرمانی گل گهر در پایان نیم فصل و قرار گرفتن این تیم در رده ای باالتر از تیم های مدعی هم چون سپاهان، استقالل، مس 
رفسنجان، تراکتور تبریز و فوالد خوزستان، ارزشی دوچندان پیدا می کند. به ویژه اینکه بدانیم با ارزش ترین و گران قیمت ترین بازیکنان لیگ به 

استناد آمار سایت معتبر ترانسفرمارکت در سرخابی های پایتخت، سپاهان اصفهان، تراکتور تبریز و فوالد خوزستان حضور دارند.
البته هنوز راه سختی تا پایان فصل، پیش روی گل گهر قرار دارد. اما برای باشگاهی که خیلی زود در ورزش ایران قدم های حرفه ای خود را 
برداشته است و در کنار سپاهان اصفهان، از حرفه ای ترین ساختار ورزشی برخوردار است. این نتیجه گیری و نائب قهرمانی حاصل تفکری است 
که آرام آرام نشانه های خود را بروز داده است. برای سیرجان و گل گهر این شروع یک اتفاق بزرگ است. مسیری که شاید به زودی به حضور و 

شگفتی سازی گل گهر در فوتبال آسیا گره بخورد.
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جامعه

اثر تازۀ حامد حسینی پناه کرمانی با عنوان »شهر شیشه ای« منتشر شد.این رمان ۱۶۰ صفحه 
و چهار فصل دارد و با سبک روایی خاص و با خطوط پیرنگی موازی و گاه پیچیده، نگاهی 
متفاوت به رفتار شهروندان و وظایف و مسئولیت های فردی و اجتماعی دارد که در فضای 
کافکایِی شکل داده شده توسط نویسنده در فصل  های اول و سوم، حاوی الیه های عمیق معنایی 
با نقد اجتماعی است. حسینی پناه کرمانی نویسنده، پژوهشگر و منتقد ادبی پیش از این با اثر 
پژوهشی »دال داستان کرمان« نگاهی به کتاب های داستانی نویسندگان کرمانی انداخته بود. 

تاکنون دو جلد از این کتاب منتشر و رونمایی شده است.          

رمان 160 
صفحه ای 

»شهر شیشه ای«  
منتشر شد

۳0۳0 هزار کالس درس تخریبی در کشور داریم هزار کالس درس تخریبی در کشور داریم
رئیس سازمان نوسازی و تجهیز مدارس از ایمنی و استاندارد ۸۱ درصد از مدارس کشور خبر داد و گفت: »شش درصد از 
مدارس کشور، یعنی ۳۰ هزار کالس درس در وضعیت تخریبی هستند و نیاز به بازسازی دارند«. حمیدرضا خان محمدی با 
بیان این که کالس های تخریبی در اولویت کار سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور و دولت قرار گرفته اند، افزود: »در این 
راستا طرحی را نیز آغاز کرده ایم، اما هنوز به مرحلۀ نهایی نرسیده است. این طرح به دنبال این است که نهضتی را در حوزۀ 
بهسازی مدارس تخریبی انجام دهد. در همین زمینه ما از خیرین طلب می کنیم در این کار با ما مشارکت کنند به خصوص 

در زمینۀ مدارسی که در شرایط تخریبی هستند، بیشتر به کمک آن ها نیاز داریم«.

خبــر

در حال حاضر یکی از محبوب ترین  گروه های 
موسیقی در بین نوجوانان »ِکی پاپ« یا موسیقی 
هواداری  سیستم  گروه   این  کره ای ست.  پاپ 
جالبی دارد، به این ترتیب که نام طرفداران آنها 
آرمی هست و در نقطه مقابل آنها hater قرار 
مغضوب  واقع  در  و  آرمی ها  دشمن  یعنی  دارند 
بین  در  موسیقی  گروه  این  آتیشه.  دو  هواداران 

نوجوانان سیرجانی هم طرفداران زیادی دارد. 
گوشی اش  لیست  پلی  دارد،  سال  هفده  نادیا 
درباره ی  او  گروه.  این  آهنگ های  از  است  پر 
»بی تی اس  می گوید:  موسیقی  این  به  عالقه اش 
خیلی از اعضاش زندگی سختی داشتن به اینجا 
رسیدن. ولی خب سبک زندگی کره ای ها خیلی 

جالب و باحاله.
کردن  دنبال  برای  من هست  دلیل  این  البته   
دارم  هم  دیگه ای  دوستای  گروه.  این  موسیقی 
به خصوص  هستند  کره ای  موسیقی  شیفته  که 
با  هواداری  برای  دلیل شون  که  بی تی اس  گروه 

من فرق داره.«
سارا درباره علت عالقه اش به گروه بی تی اس 
را فرهنگ این کشور توصیف می کند و می گوید: 
»از طریق موسیقی کره ای ها حتا می شود درباره 
تاریخ شان هم چیزهایی دونست.« سارا در ادامه 
اینستاگرام  توی  پست  یه  طریق  »از  می گوید: 
آشنا  گروه  این  با  داشتم  سال  دوازده  که  وقتی 
شدم. از موزیکی که میخوندن و اجرا کردن شون 
خیلی  برام  لباساشون  و  استایل  و  اومد  خوشم 

جالب بود.«
نگین دوست دیگر این حلقه از نوجوانان هفده 
این  بوده  هفتم  کالس  وقتی  از  که  است  ساله 
می گوید:   درباره شان  و  می شناخته  را  گروه 
طبیعیه  میدن.  گوش  زیاد  موسیقی  »نوجوونا  
و  اسپاتیفای  یا  یوتیوب  پلی لیستای  توی  که 
بی تی اس  آهنگای گروه  به  یوتیوب  حتا چنالی 
ارزش  هم  چون  بیاد  خوش شون  و  بخورند  بر 
ریتم جذاب  و هم  دارن  لیریک خوبی  و  هنری 
گذشت.«  راحتی  به  کنارشون  از  نمیشه  که 
نفر  عنوان  به  که  دیگرشان هست  مریم دوست 
و موشکافانه تر  بیشتری می دهد  توضیحات  آخر 
حرف می زند: »من معتقدم که عالقه به موسیقی 
وابسته به سن نیست و هیچ محدودیتی نداره از 

چه زمانی بری به سمتش.«
به نظر او »کسی که کارش تو حرفه اش خوبه 

طرفدار  طبیعتا  میذاره  وقت  براش  و 
آدمو  اول  که  چیزی  میکنه،  پیدا  هم 
جذب میکنه لیریک عمیق و جذابیت 
این گروه هست. البته ممکن  هم هست 
بهشون  چهره  خاطر  به  صرفا  بعضیا 
و  نیست  پایدار  ولی  کنن  پیدا  عالقه 
بعد از یه مدت ول شون می کنند. بعضیا 
وقتی نسبت به چیزی عالقه پیدا کنند 
فرقی نداره تاریخ باشه یا هنر دنبالش 
بدونن.  بیشتر  درباره اش  تا  می کنند 
کره  موسیقی  اگر  شخصا  خودم  من 
هستم.  پیگیرش  و  هست  جذاب  برام 
موسیقی سنتی ایران رو هم عاشقشم و 
همواره پلی لیست گوشی مو پر می کنم 
از آوازها. پس به نظرم نباید حد و مرز 

قایل شد برای این قبیل عالقه ها.«
ارزش ها و هویت

برای  نوجوان ها  این  که  حالی  در 
عالقه ی خود به گروه بی تی اس دالیل 

هیجان  و  تاب  و  آب  با  را  آن  و  دارند  مختلفی 
عالقه  این  نگران  خانواده ها  می کنند.  تعریف 
گروه  یک  از  هواداری  اساسا  اینکه  هستند، 
و  ارزش ها  با  سنخیتی  چه  خارجی  موسیقی 
می تواند  عالقه مندی  این  آیا  و  دارد  ما  فرهنگ 
و  هویت  شکل گیری  در  آسیب  بروز  به  منجر 
شخصیت نوجوان ما شود؟ نوجوانانی که اول راه 
هست و باید در آزمون و خطای شناخت خودش 

و هویتش سربلند بیرون بیاید.
و  علوم ارتباطات  دانش آموخته  اردکانی  زهرا 
حوزه  در  که  علوم طباطبایی ست  دانشگاه  رسانه 
را  پژوهش هایی  عالقه مندی هایشان  و  نوجوانان 

انجام داده است.
»به  می گوید:  والدین  نگرانی  این  درباره ی  او   
نظرم در ابتدا بایستی ماهیت دقیق این دل نگرانی 
بود که چه  متوجه  و  کرد  بررسی  و  را شناخت 
بخشی از آن ها ناشی از ترس ها و ناآگاهی های ما 

نسبت به این محتوای رسانه ای ست. چون واقعا 
بخشی از این نگرانی ها ناشی از ناآگاهی والدین  
است.و پس از آن به استراتژای مناسب رفتاری 

فکر کرد.«
وی چند پیش فرض را قبل از ورود به این بحث 
نوجوان  و  فرزند  اینکه  »اول  می گیرد:  نظر  در 
عالیق،  زندگی،  سبک  لحاظ  به  نیست  قرار  ما 
دستگاه  باشد.  ما  عین  الزاماً  غیره  و  خواسته ها 
کپی که روی خودمان نگذاشتیم و کپی بگیریم. 
و سبک  با عالیق  زمان خودش هست  فرزند  او 
فکر خاص زمانه خودش. پس یک نوع پذیرا بودن 
کلی ابتدایی بایستی وجود داشته باشد. دوم اما 
این هم بدان معنا نیست که ما به عنوان پدر یا 
مادر قادر به انتقال ارزش های مورد نظر خودمان 
اثرگذارترین فرد  به نوجوان نیستیم. ما همیشه 
بر روی فرزندمان هستیم حتا اگر آن ها در ظاهر 

عالیق متفاوتی را دنبال کنند. 
در یک فضای دوستانه و به دور از تنش، امر و 

به  ما  ارزش های  آرام آرام  جدل،  و  بحث  و  نهی 
آن ها منتقل می شود و پس از نوجوانی قابل رویت 
خواهد بود. سوم اینکه الزاما هر چیز جدیدی بد 
یعنی  نسبی ست.  چیز  همه  نیست.  آسیب زا  و 
ساده  اصل  یک  این  دارد.  بدی هایی  و  خوبی ها 
است اما در کشور ما همیشه یک هراس ابتدایی 
در رابطه با هر چیزی که جدید است وجود دارد. 
مصداق هایش هم نیز بسیار زیاد است که مواجهه 
با اکثر رسانه ها در بدو ورود همین بوده. در  ما 
ترس  دخترانه  مدارس  به  نسبت  ما  زنان  حوزه 

داشتیم. 
حقوق  برابری  از  حرف  که  امروز  همین  حتا 
می زنیم و در مقابلش مقاومت می شود از جنس 
به  که  است  این  ما  وظیفه  ترس هاست.  همان 
از خوبی ها و  جای هراس آگاهی کامل و دقیق 

بدی های پدیده های جدید به دست بیاوریم.«
سه  این  طرح  از  پس  و  ادامه  در  اردکانی 
این  می رسد.  نخستین  سوال  به  پیش فرض 

بی تی اس  چرا  اساسا  که  پرسش 
اینقدر برای فرزندان ما محبوب شده 

است؟ ) فرایند شناخت و آگاهی(.
به طور  و  او: »این گروه  به گفته ی 
یک  طی  کره  فرهنگی  صنایع  کلی 
برنامه ریزی دقیق و گسترده در سطح 
سیاست گذاری های ملی در چند سال 
تا محصوالت  گذشته تالش کرده اند 
در  را  خودشان  رسانه ای  فرهنگی 
جهان محبوب کنند. این کار با صرف 
انجام  حساب شده  کامال  و  بودجه 
گرفته است لذا این محبوبیت اتفاقی 
و موردی نیست بلکه کاماًل گسترده 

و جهانی ست.
دیجیتال  نوجوان  امروز  نوجوان 
است.  شبکه  به  متصل  نوجوان  یا 
دسترسی  جهت  به  که  نوجوانی 
مجازی  فضای  به  گسترده  و  ساده 
فرهنگی  محصوالت  معرض  در 
رشد  وجود  با  که  است  طبیعی  جهانی ست. 
محصوالت فرهنگی کره در جهان، نوجوان ما هم 
از آن متاثر باشد. یعنی تا حد زیادی این مساله 

یک امر اجتناب ناپذیر است.
آتشین  هواداری های  را  نوجوانی  سن  ماهیت 
این  کنیم  تصور  اینکه  می دهد.  تشکیل  گذرا  و 
دائمی  و  همیشگی  نوجوان  در  فرهنگی  عالیق 
بر  عمیقی  اثرات  یا  بود  خواهد  او  زندگی  در 
زندگی اش خواهد گذاشت، خطاست. کما اینکه 
همه ما این جنس هواداری ها را در نوجوانی مان 
داشته ایم و چند سال بعد از فکر کردن بهشان 
این  در  عضویت  با  نوجوانان  خندیده ایم. 
هویت  کسب  خود  برای  هواداری  مجموعه های 

می کنند.
به خصوص هویت گروهی در گروه های هم ساالن. 
آن هاست که سن هویت یابی ست.  نیاز سن  این 
هر زمانی هم هواداری  مصادیق خودش را دارد. 

یک موقع خواننده ها و فوتبالیست های داخلی و 
خارجی ، االن هم محصوالت کره ای.

به  ما  نوجوانان  چرا  اینکه  مورد  در  مهم  نکته 
ما  که  است  این  دارند  گرایش  بی تی اس  سمت 
در فرهنگ و محصوالت فرهنگی مان خالهایش 
را  خالها  این  دارد  بی تی اس  واقع  در  داریم.  را 
بی تی اس  که  خالی  جای  فهم  برای  می کند.  پر 
و  آهنگ ها  محتوای  تحلیل  به  نیاز  می کند  پر 
هم چنین رفتارها و حواشی حول این گروه داریم. 
چند مفهومی که این گروه ترویج می کند و برای 

نوجوان نو و جذاب است:
۱- پذیرش خود به همان صورتی که هستیم به 

جای فرهنگ قضاوتی.
۲- پذیرش تنوع باورها و عقاید. 

و  تالش  فرهنگ  روی  بر  بسیار  تاکید   -۳
سختی پذیری برای رسیدن به خواسته ها.

۴- ترویج امید.
۵- پاسخ به هیجانات و انرژی زیاد نوجوانان.

در  جذابیت ها  به  کنید  اضافه  را  این ها 
هواداران،  با  صمیمانه شان  ارتباط  خواننده ها، 

تولید محصوالت فرهنگی مرتبط و ....
در نهایت استراتژی ما به عنوان والدین در مقابل 
نظام  اینکه  از  بعد  باشد که  این  باید  این عالقه 
مفهومی و ارزش هایی که بی تی اس خلق می کند 
می خواهیم  که  می گیریم  تصمیم  شناختیم.  را 
کدام یک از ارزش هایی که منتقل می کند را در 

فرزندمان تثبیت و کدام را کمرنگ کنیم.«
کار  »مهمترین  است:  معتقد  اردکانی  اینجا  در 
تک تک  مورد  در  نوجوان  با  گفتگو  گفتگوست. 
منتقل  گروه  این  که  مفاهیمی  و  ارزش ها 
تایید  را  برخی  و  رد  را  آن ها  از  برخی  می کند. 
ما  دوستانه ی  تاییدهای  و  رد  کنیم.  اصالح  یا 
در ذهن نوجوان می ماند. در واقع گفتگویی که 
شکل نصیحت و امر و نهی نداشته باشد. گفتگو 
به  تو  دیدگاه  و  حرف  یعنی  برابر،  رابطه  یعنی 
پس  است.  معتبر  و  ارزشمند  من  حرف  اندازه 
به  این عالقه  بفهمیم  خوب گوش می دهیم که 
کی پاپ ها دارد به چه نیازی در وجود فرزندمان 

پاسخ می دهد.
گفتگو  از  بعد  باشیم  نداشته  انتظار  آخر  در   
اتفاق  درجه ای  و هشتاد  تغییر صد  یک  ناگهان 
شود  سپری  باید  ساله  چند  دوره  این  بیفتد. 
باعث  با عالیق نوجوان  ما  اما گفتگو و همراهی 

می شود که او بتواند از این دوران گذر کند.

موسیقی کره ای و نفوذ و تاثیرش در نوجوانان سیرجانی؛

سیـرجان ِکـی پاپ
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صفحه 2    سمیرا سرچمی
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دکتــر سعدالـه صمدی )عضو انجمن جراحان پالستیک و زیبایـی ایران(
انجام کلیه جراحی های پالستیک شامل رینوپالستی) جراحی بینی( 

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

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

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

بلفاروپالستی ) جراحی پلک ها ( 
باال بردن ابروها

جراحی پیشانی 
پروتز چانه و گونه 

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

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

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

کلیه جراحی های ترمیمی شامل پیوند اعضا و ناهنجاریهاری مادرزادی 

کرمـــان ،بلــوار جمهوری ، بعد ار سه راه هوا نیـــروز، برج اول ، طبقه ۷ ، واحد ۱ 
۰ ۹ ۱ ۳ ۱ ۴ ۱ ۰ ۱ ۲ ۹   - ۳ ۲ 6 5 8 ۳ ۱ 6 تلفــن: 

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

    سالی گذشت و باغ دلمان برگ و بَر نداشت
    ما ماندیم و شبی که هوای سحر نداشت

ضمن تشکر از سروران گرانقدری که طی  یک سال گذشته 
در مراسم سوگواری

زنده یاد رنگس اهشمی )بازنشسته بیمارستان غرضی(
شرکت نمودند به اطالع می رساند مراسم

 اولین سالگــرد آن مرحومه عصر پنج شنبــه ۲۹ دی  از ساعت ۲ الی ۴  
در جوار آرامگاه ابدی اش در قطعه فردوس 4 آرامستان برگزار می گردد.

 حضور شما عزیزان جهت قرائت فاتحه موجب شادی روح آن عزیز و تسلی 
خاطر بازماندگان خواهد بود.

گان خانواده اهی:  اهشمی، زیدآبادی و ساری بست

جناب آاقی امیر ازیدآبادی
بدینوسیله مصیبت درگذشت مادر بزرگ گرانقدرتــان را 
از  نموده،  عرض  تسلیت  محترم  خانواده  و  جنابعالی  حضور 
درگاه ایزد متعال برای آن مرحومه رحمت الهی و برای شما 

صبر و شکیبایی مسئلت داریم.

خانواده فروزنده

شرکت سنگ آهن گهرزمین در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی و توجه ویژه به امور فرهنگی خصوصا ادای احترام به 
مقام شامخ شهیدان گرانقدر میهن اسالمی ، همچون شهدای جنگ تحمیلی، شهدای مدافع حرم، شهدای گمنام، شهدای سالمت 

همواره پیش گام بوده است.
در همین راستا روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سنگ آهن گهرزمین از فراخوان مسابقه عکسی با موضوع » مسابقه 

عکس من و حاج قاسم « به مناسبت سالروز شهادت قهرمانانه سردار دلها سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی خبر داد. 
محمد علی سعادتی پاریزی مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سنگ آهن گهرزمین در رابطه با قوانین 

برگزاری این مسابقه ی عکس به خبرنگار ما  گفت: 
قوانین این مسابقه بدین شکل است که

-تنها تصاویری که از دوران دفاع مقدس تا به امروز با شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی گرفته شده باشند، در 
مسابقه شرکت داده خواهند شد. 

- هر نفر می تواند تعداد 4 عکس برای شرکت در این مسابقه ارسال نماید. 
-تصاویر بایستی بصورت اسکن شده،  با فرمت JPEG  و DPI300  ارسال شود.

همچنین عکاسان و عالقمندان محترم می توانند 
https://photo.goharzamin.com به آدرس تارنمای

مراجعه نموده و پس از ثبت نام،  عکس های خود را در سایت فوق الذکر بارگزاری نمایند
مهلت ارسال آثار تا 22 بهمن ماه 1401 تعیین شده است.

الزم به توضیح است که به برگزیدگان و نفرات برتر مسابقه،  جوایزنفیس و ارزنده ای به رسم یادبود از طرف شرکت 
گهرزمین اهدا خواهد شد.

توجه ویژه شرکت گهرزمین به امور فرهنگی و
 ادای احترام به مقام شامخ شهیدان

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

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

مبلغ ۲۰۰ میلیون پیش/ ماهیانه ۳ میلیون  
اجاره داده می شود.

۰ ۹ ۱ ۳   ۲ ۴ ۷   ۱ ۴ ۱ ۲

از یک نیروی
 کارشناس ایمنی وبهداشت

 جهت کار در یکی از 
شرکت های مجموعه گل گهر 

دعوت به عمل می آید .
متقاضیان با شماره تلفن

۰۹۱۳  ۷۱۲  ۳5۰۹
 تماس حاصل نمایند.

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

09135320842 -09132794372

جوشکــاری سیـار



ویترین آخر

قبل،  سال های  برخالف  حاضر  حال  در  قبل،   سال های  برخالف  حاضر  حال  در  آفتاب نیوز:آفتاب نیوز: 
در  حاضر  فیلم های  اسامی  اعالم  فجر  جشنواره  در مسئوالن  حاضر  فیلم های  اسامی  اعالم  فجر  جشنواره  مسئوالن 
فیلم  انداخته اند. جشنواره  تاخیر  به  را  فرهنگی  رویداد  فیلم این  انداخته اند. جشنواره  تاخیر  به  را  فرهنگی  رویداد  این 
فجر فجر ۱۴۰۱۱۴۰۱ دلیل این تاخیر را »شرایط کشور« و »درخواست  دلیل این تاخیر را »شرایط کشور« و »درخواست 

برخی صاحبان آثار« عنوان کرده اند.برخی صاحبان آثار« عنوان کرده اند.
عدم اعالم آمادگی هنرمندان شاخص برای حضور در این عدم اعالم آمادگی هنرمندان شاخص برای حضور در این 
جمله  از  مختلفی  طنز های  تا  است  شده  باعث  جمله جشنواره  از  مختلفی  طنز های  تا  است  شده  باعث  جشنواره 
فضای  در  جشنواره  داور  عنوان  به  رجبی  مهران  از  فضای دعوت  در  جشنواره  داور  عنوان  به  رجبی  مهران  از  دعوت 
واقعیت  رنگ  زود  خیلی  که  طنزی  شود،  منشر  واقعیت مجازی  رنگ  زود  خیلی  که  طنزی  شود،  منشر  مجازی 
به  دعوت  عمار  جشنواره  داور  عنوان  به  رجبی  از  و  به گرفت  دعوت  عمار  جشنواره  داور  عنوان  به  رجبی  از  و  گرفت 
فارابی  بنیاد  که  کرده اند  اعالم  ارشاد  مسئولین  آمد.  فارابی عمل  بنیاد  که  کرده اند  اعالم  ارشاد  مسئولین  آمد.  عمل 
۱۱۱۱ فیلم دولتی و سفارشی را برای حضور در این جشنواره  فیلم دولتی و سفارشی را برای حضور در این جشنواره 

آماده کرده است.آماده کرده است.
و  تئاتر  سینما،  کارگردان  و  بازیگر  زاده،  عبداهلل  و عباس  تئاتر  سینما،  کارگردان  و  بازیگر  زاده،  عبداهلل  عباس 
تلویزیون در این باره به آفتاب نیوز گفت: در حال حاضر تئاتر تلویزیون در این باره به آفتاب نیوز گفت: در حال حاضر تئاتر 
با  بتوان  نیست که  اصاًل معلوم  بسیار بی رمق است،  با کشور  بتوان  نیست که  اصاًل معلوم  بسیار بی رمق است،  کشور 
قطعیت گفت که شاکله زنده ای به نام تئاتر در کشور هنوز قطعیت گفت که شاکله زنده ای به نام تئاتر در کشور هنوز 
مانند  هنر های  که  است  این  واقعیت  خیر.  یا  است  مانند فعال  هنر های  که  است  این  واقعیت  خیر.  یا  است  فعال 
وابسته  مردم«  خوب  »حال  به  موسیقی  و  تئاتر  وابسته سینما،  مردم«  خوب  »حال  به  موسیقی  و  تئاتر  سینما، 
هستند. وقتی مردم در تامین نیاز های اولیه مانند خوراک، هستند. وقتی مردم در تامین نیاز های اولیه مانند خوراک، 
مشکالت  انواع  با  و  هستند  ناتوان  مسکن  اجاره  یا  مشکالت پوشاک  انواع  با  و  هستند  ناتوان  مسکن  اجاره  یا  پوشاک 
دست و پنجه نرم می کنند، نمی توان از آن ها انتظار داشت دست و پنجه نرم می کنند، نمی توان از آن ها انتظار داشت 
که برای خوراک فرهنگی اولویت قائل باشند و وقت و هزینه که برای خوراک فرهنگی اولویت قائل باشند و وقت و هزینه 
تخصیص دهند. به تماشای تئاتر و نمایشگاه بیایند و یا در تخصیص دهند. به تماشای تئاتر و نمایشگاه بیایند و یا در 

سینما حضور پیدا کنند.سینما حضور پیدا کنند.
این  در  نیز  تلویزیون  و  کننده سینما  تهیه  بیرنگ،  این بیژن  در  نیز  تلویزیون  و  کننده سینما  تهیه  بیرنگ،  بیژن 
و  هنر  شرایط  حاضر  حال  در  گفت:  آفتاب نیوز  به  و رابطه  هنر  شرایط  حاضر  حال  در  گفت:  آفتاب نیوز  به  رابطه 
باشد که مکث کرد  بهتر  به گونه ای است که شاید  باشد که مکث کرد سینما  بهتر  به گونه ای است که شاید  سینما 
این شرایط  در  آیا  که  است  این  پرسش  نکرد.  کار  مدتی  این شرایط و  در  آیا  که  است  این  پرسش  نکرد.  کار  مدتی  و 
می توان فیلمی ساخت که برای مردم حالت اقناعی داشته می توان فیلمی ساخت که برای مردم حالت اقناعی داشته 
و  نگاه  هر  با  ایران  مردم  حال  که  می رسد  نظر  به  و باشد،  نگاه  هر  با  ایران  مردم  حال  که  می رسد  نظر  به  باشد، 
نمی تواند  نیز  هنرمند  و  نیست  مساعد  چندان  نمی تواند رویکردی  نیز  هنرمند  و  نیست  مساعد  چندان  رویکردی 

نسبت به این مسئله بی تفاوت باشد.نسبت به این مسئله بی تفاوت باشد.
پاسخ  در  نیز  تلویزیون  و  سینما  بازیگر  پیردوست  پاسخ سعید  در  نیز  تلویزیون  و  سینما  بازیگر  پیردوست  سعید 
به پرسش آفتاب نیوز در مورد جشنواره فجر و حال و هوای به پرسش آفتاب نیوز در مورد جشنواره فجر و حال و هوای 
کلی آن، اظهار کرد: حقیقتش جشنواره فجر امسال را اصاًل کلی آن، اظهار کرد: حقیقتش جشنواره فجر امسال را اصاًل 
دنبال نکردم، نمی دانم چه باید گفت، اما این یک واقعیت دنبال نکردم، نمی دانم چه باید گفت، اما این یک واقعیت 
خوبی  شرایط  جنبه ها  همه  از  شرایط  که  است  خوبی انکارناپذیر  شرایط  جنبه ها  همه  از  شرایط  که  است  انکارناپذیر 

نیست. نیست. 

       گوناگون

گاز  از  نمی تواند  دیگر  روسیه  گاز   از  نمی تواند  دیگر  روسیه  بهارنیوز:بهارنیوز: 
برلین  از  خواهی  باج  برای  خود  برلین طبیعی  از  خواهی  باج  برای  خود  طبیعی 
بدون  را  خود  انبارهای  آلمان  کند.  بدون استفاده  را  خود  انبارهای  آلمان  کند.  استفاده 
کمک گازپروم روسیه پر کرده و برای زمستان کمک گازپروم روسیه پر کرده و برای زمستان 

آینده نیز آماده است.آینده نیز آماده است.
درباره  صحبت  وله،  دویچه  گزارش  درباره به  صحبت  وله،  دویچه  گزارش  به 
به  زود  اوکراین  در  روسیه  نظامی  به شکست  زود  اوکراین  در  روسیه  نظامی  شکست 
نظر می رسد. با این وجود، »والدیمیر پوتین« نظر می رسد. با این وجود، »والدیمیر پوتین« 
رئیس جمهور روسیه در جنگ گازی علیه رئیس جمهور روسیه در جنگ گازی علیه 
آلمان شکست خورده است و این حقیقت را آلمان شکست خورده است و این حقیقت را 
می توان با قطعیت بیان کرد. آلمان بزرگترین می توان با قطعیت بیان کرد. آلمان بزرگترین 
ظرفیت ذخیره سازی گاز طبیعی را در کل ظرفیت ذخیره سازی گاز طبیعی را در کل 
اواسط  اگر در  نتیجه،  اروپا دارد. در  اواسط اتحادیه  اگر در  نتیجه،  اروپا دارد. در  اتحادیه 
از 9۰9۰ درصد ذخایر گازی  درصد ذخایر گازی  بیش  از ژانویه هنوز  بیش  ژانویه هنوز 
آلمان تکمیل است این بدان معناست که از آلمان تکمیل است این بدان معناست که از 
دست دادن منابع گازی روسیه دیگر تهدیدی دست دادن منابع گازی روسیه دیگر تهدیدی 

برای آلمان محسوب نمی شود.برای آلمان محسوب نمی شود.
زمانی که روسیه تقریبا زمانی که روسیه تقریبا ۱۱۱۱ ماه پیش به  ماه پیش به 
از  نیمی  از  بیش  آلمان  کرد  از اوکراین حمله  نیمی  از  بیش  آلمان  کرد  اوکراین حمله 
می کرد.  وارد  روسیه  از  را  خود  طبیعی  می کرد. گاز  وارد  روسیه  از  را  خود  طبیعی  گاز 
فشار  محور  آلمان  از  خواهی  باج  فشار بنابراین،  محور  آلمان  از  خواهی  باج  بنابراین، 
اقتصادی مسکو بر اتحادیه اروپا بود که هدف اقتصادی مسکو بر اتحادیه اروپا بود که هدف 
از آن تضعیف حمایت اروپا از مردم اوکراین و از آن تضعیف حمایت اروپا از مردم اوکراین و 

ارتش آن کشور محسوب می شد.ارتش آن کشور محسوب می شد.
آلمان در پنجمین ماه خود بدون گازپروم است 
با این وجود، طرح پوتین شکست خورده با این وجود، طرح پوتین شکست خورده 
یخ  خود  خانه های  در  آلمانی ها  یخ است.  خود  خانه های  در  آلمانی ها  است. 
تعطیلی  به  مجبور  آلمانی ها  تعطیلی نمی زنند.  به  مجبور  آلمانی ها  نمی زنند. 
در  سیاستمداران  نشده اند.  در کارخانه های شان  سیاستمداران  نشده اند.  کارخانه های شان 
برلین دیگر نمی ترسند که مسکو بتواند از برلین دیگر نمی ترسند که مسکو بتواند از 
به بن بست  را  انتقام بگیرد و کشور  به بن بست آلمان  را  انتقام بگیرد و کشور  آلمان 
برساند. آلمان خود از زغال سنگ و نفت خام برساند. آلمان خود از زغال سنگ و نفت خام 

روسیه به عنوان بخشی از تحریم های اتحادیه روسیه به عنوان بخشی از تحریم های اتحادیه 
اروپا صرفنظر کرد و از اواخر ماه آگوست نیز اروپا صرفنظر کرد و از اواخر ماه آگوست نیز 
گاز طبیعی ای از گازپروم دریافت نکرده است.گاز طبیعی ای از گازپروم دریافت نکرده است.

در همین حال، برلین در حال گسترش در همین حال، برلین در حال گسترش 
که  است  کی یف  از  خود  نظامی  که حمایت  است  کی یف  از  خود  نظامی  حمایت 
غیر  شواهد  از  یکی  عنوان  به  غیر می تواند  شواهد  از  یکی  عنوان  به  می تواند 
گاز«  ویژه  »عملیات  شکست  از  گاز« مستقیم  ویژه  »عملیات  شکست  از  مستقیم 
پوتین تلقی شود. در اوایل ژانویه، زمانی که پوتین تلقی شود. در اوایل ژانویه، زمانی که 
آلمان برای سومین هفته متوالی گاز ذخیره آلمان برای سومین هفته متوالی گاز ذخیره 
می کرد دولت آن کشور موضع خود را تغییر می کرد دولت آن کشور موضع خود را تغییر 
نفربرهای  که  شد  متقاعد  نهایت  در  و  نفربرهای داد  که  شد  متقاعد  نهایت  در  و  داد 
زرهی را به اوکراین تحویل دهد. در ادامه راه زرهی را به اوکراین تحویل دهد. در ادامه راه 
ممکن است آلمان تانک های جنگی سنگین ممکن است آلمان تانک های جنگی سنگین 
را به کی یف تحویل دهد و بحث در این باره را به کی یف تحویل دهد و بحث در این باره 

در حال حاضر در برلین در جریان است.در حال حاضر در برلین در جریان است.
شواهد بیش تری مبنی بر شکست پوتین شواهد بیش تری مبنی بر شکست پوتین 
و  اقتصاد  می شود.  دیده  گازی  جنگ  و در  اقتصاد  می شود.  دیده  گازی  جنگ  در 
جمعیت آلمان به طور همزمان از سوی دو جمعیت آلمان به طور همزمان از سوی دو 
نشان  را  روشن شواهد  و  واضح  کامال  نشان منبع  را  روشن شواهد  و  واضح  کامال  منبع 
می دهند: مرجع نظارتی دولتی و یک انجمن می دهند: مرجع نظارتی دولتی و یک انجمن 
صنعتی. ابتدا آژانس شبکه فدرال انرژی آلمان صنعتی. ابتدا آژانس شبکه فدرال انرژی آلمان 
به طور رسمی اعالم کرد که »کمبود گاز در به طور رسمی اعالم کرد که »کمبود گاز در 

زمستان امسال بعید به نظر می رسد.«زمستان امسال بعید به نظر می رسد.«
در  نهاد  آن  رئیس  مولر«  در »کالوس  نهاد  آن  رئیس  مولر«  »کالوس 
مصاحبه ای گفته بود که انتظار دارد نوسانات مصاحبه ای گفته بود که انتظار دارد نوسانات 
در حدود سطح  و  متوقف شده  گاز  در حدود سطح قیمت  و  متوقف شده  گاز  قیمت 
فعلی تثبیت شود. البته سطح قیمت هنوز فعلی تثبیت شود. البته سطح قیمت هنوز 
به طور قابل توجهی باالتر از سطح پیشین به طور قابل توجهی باالتر از سطح پیشین 
است اما بسیار کم تر از سطوح رکورد قیمتی است اما بسیار کم تر از سطوح رکورد قیمتی 
مولر  شد.  مشاهده  تابستان  در  که  مولر است  شد.  مشاهده  تابستان  در  که  است 
می گوید با این قیمت ها بخش های انرژی بر می گوید با این قیمت ها بخش های انرژی بر 
صنعت آلمان در نهایت می توانند دوباره برای صنعت آلمان در نهایت می توانند دوباره برای 

کسب جایگاه خود کار کنند.کسب جایگاه خود کار کنند.
اندکی پس از آن انجمن اپراتورهای ذخیره اندکی پس از آن انجمن اپراتورهای ذخیره 
 ) )INESINES( آلمان  هیدروژن  و  گاز  )سازی  آلمان  هیدروژن  و  گاز  سازی 
در  میالدی  در   میالدی  سال ۲۰۲۳۲۰۲۳  برای  را  سال سناریوهایی  برای  را  سناریوهایی 
ارائه کرد.  ماهانه خود  ارائه کرد. کنفرانس مطبوعاتی  ماهانه خود  کنفرانس مطبوعاتی 
این انجمن اعالم کرد: »با فرض نرمال بودن این انجمن اعالم کرد: »با فرض نرمال بودن 
پایان  در  شدن  پر  میزان  هوا  دمای  و  پایان هوا  در  شدن  پر  میزان  هوا  دمای  و  هوا 
این  بود.  خواهد  درصد  این   بود.  خواهد  درصد  امسال ۶۵۶۵  امسال زمستان  زمستان 
یک نقطه آغاز بسیار راحت برای ذخیره سازی یک نقطه آغاز بسیار راحت برای ذخیره سازی 
گاز در طول ماه های تابستان و برای کسب گاز در طول ماه های تابستان و برای کسب 
به  پر شدن ذخایر گازی  از سطح  به اطمینان  پر شدن ذخایر گازی  از سطح  اطمینان 
میزان میزان ۱۰۰۱۰۰ درصد در اوایل سپتامبر خواهد  درصد در اوایل سپتامبر خواهد 
صنعت  کارشناسان  دیگر،  عبارت  به  صنعت بود«.  کارشناسان  دیگر،  عبارت  به  بود«. 
آلمان به مشاغل و خانوارهای آلمانی اطمینان آلمان به مشاغل و خانوارهای آلمانی اطمینان 
دادند که مشکلی در مورد ذخایر گاز وجود دادند که مشکلی در مورد ذخایر گاز وجود 
نخواهد داشت چه در زمستان سال جاری و نخواهد داشت چه در زمستان سال جاری و 
چه در آینده مشروط بر آن که کاهش شدید چه در آینده مشروط بر آن که کاهش شدید 

مصرف فعلی حفظ شود.مصرف فعلی حفظ شود.
گازپروم بزرگترین بازار فروش خود را از دست 

داده است
اساسا این شواهد نشان می دهند که پوتین اساسا این شواهد نشان می دهند که پوتین 
خورده  شکست  خود  گازی  جنگ  در  خورده واقعا  شکست  خود  گازی  جنگ  در  واقعا 
است. آلمان سال است. آلمان سال ۲۰۲۳۲۰۲۳ میالدی را بدون گاز  میالدی را بدون گاز 
روسیه آغاز می کند و نیازی به نگرانی در مورد روسیه آغاز می کند و نیازی به نگرانی در مورد 
این دقیقا شکست  این دقیقا شکست از دست دادن آن ندارد.  از دست دادن آن ندارد. 
کرملین است. گاز طبیعی روسیه دیگر یک کرملین است. گاز طبیعی روسیه دیگر یک 
ضرر  این  نیست.  آلمان  علیه  موثر  ضرر سالح  این  نیست.  آلمان  علیه  موثر  سالح 
دولتی  شرکت  دارد:  گسترده تری  دولتی پیامدهای  شرکت  دارد:  گسترده تری  پیامدهای 
گازپروم مهم ترین بازار فروش خارجی خود را گازپروم مهم ترین بازار فروش خارجی خود را 
از دست داده است. تنها یک سال پیش، یک از دست داده است. تنها یک سال پیش، یک 
چهارم کل صادرات گازپروم به آلمان فروخته چهارم کل صادرات گازپروم به آلمان فروخته 

شده بود.شده بود.

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

ویراستار:ساراسرمد
چاپ :  مهدویکرمان

نشانی: سیرجان،بلواردکترصادقیروبرویداروخانهآریا

بدون شرح...

آستان قدس و شهرداری ها صادرکننده نفت می شوند
آفتاب  نیوز: آفتاب  نیوز: در تبصره های مربوط به بخش نفت و گاز الیحه بودجه سال در تبصره های مربوط به بخش نفت و گاز الیحه بودجه سال ۱۴۰۲۱۴۰۲  
بخشی از صادرات نفت به نهاد هایی مانند آستان قدس و شهرداری ها سپرده شده بخشی از صادرات نفت به نهاد هایی مانند آستان قدس و شهرداری ها سپرده شده 
است. بر اساس جزئیات و تبصره های مربوط به الیحه بودجه سال است. بر اساس جزئیات و تبصره های مربوط به الیحه بودجه سال ۱۴۰۲۱۴۰۲ در بخش  در بخش 
نفت و گاز، دولت مجوز صادرات نفت خام و میعانات گازی را به برخی نهاد ها نفت و گاز، دولت مجوز صادرات نفت خام و میعانات گازی را به برخی نهاد ها 
داده است. مجوز صادرات برای این دستگاه ها با هدف توسعه نیروگاه های اتمی و داده است. مجوز صادرات برای این دستگاه ها با هدف توسعه نیروگاه های اتمی و 

میدان های نفت و گاز اجرا می شود.میدان های نفت و گاز اجرا می شود.

آلمان سفیر ایران را احضار کرد
 تسنیم:  تسنیم: وزارت امور خارجه آلمان روز دوشنبه سفیر ایران در این کشور را به این وزارت امور خارجه آلمان روز دوشنبه سفیر ایران در این کشور را به این 
وزارت خانه فراخواند. سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان اعالم کرد که سفیر ایران در وزارت خانه فراخواند. سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان اعالم کرد که سفیر ایران در 
برلین را برای گفتگو فراخوانده است. آلمان این اقدام را به دنبال ادعاهایش درباره برلین را برای گفتگو فراخوانده است. آلمان این اقدام را به دنبال ادعاهایش درباره 
وضعیت حقوق بشر در ایران انجام داده است. پیشتر نیز وزرای خارجه انگلیس و وضعیت حقوق بشر در ایران انجام داده است. پیشتر نیز وزرای خارجه انگلیس و 
فرانسه کاردارهای ایران در لندن و پاریس را به دلیل اعدام علیرضا اکبری، جاسوس فرانسه کاردارهای ایران در لندن و پاریس را به دلیل اعدام علیرضا اکبری، جاسوس 

دو تابعیتی توسط ایران فراخوانده بودند.دو تابعیتی توسط ایران فراخوانده بودند.

زوم

شکست پوتین در باج گیری گازی از اروپا
ایرانی- تابعیتی  دو  اکبری، شهروند  علیرضا  اعدام  اجرای حکم  پی  در  ایرانی-  تابعیتی  دو  اکبری، شهروند  علیرضا  اعدام  اجرای حکم  پی  در  ایسنا:ایسنا: 

اطالعاتی  برای دستگاه  به جاسوسی  دفاع که  وزارت  پیشین  کارمند  و  اطالعاتی انگلیسی  برای دستگاه  به جاسوسی  دفاع که  وزارت  پیشین  کارمند  و  انگلیسی 
انگلیس محکوم شده بود، وزارت امور خارجه هلند، روز دوشنبه علیرضا کاظمی انگلیس محکوم شده بود، وزارت امور خارجه هلند، روز دوشنبه علیرضا کاظمی 
ابدی سفیر ایران در هلند را احضار و ووپکه هوکسترا، وزیر امور خارجه این کشور آن ابدی سفیر ایران در هلند را احضار و ووپکه هوکسترا، وزیر امور خارجه این کشور آن 

چه را که نگرانی  درباره این اقدام عنوان شده به او اعالم کرد.چه را که نگرانی  درباره این اقدام عنوان شده به او اعالم کرد.

استقبال سرد هنرمندان از 
جشنواره فجر

هلند سفیر ایران را احضار کرد

 یک نماینده مجلس: سرمای هوا که تقصیر ما نیست!
هادی بیگی نژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی و نماینده مردم هادی بیگی نژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی و نماینده مردم 
همدان)مالیر( گفت: صحبت از زمستان سخت و بحران گاز در کشور طراحی دشمن همدان)مالیر( گفت: صحبت از زمستان سخت و بحران گاز در کشور طراحی دشمن 
است. ما بزرگترین شبکه گاز رسانی در دنیا را داریم؛ تقریبا به صد درصد شهرها و است. ما بزرگترین شبکه گاز رسانی در دنیا را داریم؛ تقریبا به صد درصد شهرها و 9۸9۸  
درصد روستاها گاز رسانده ایم. وی ادامه داد: با سرمای منفی درصد روستاها گاز رسانده ایم. وی ادامه داد: با سرمای منفی ۲۸۲۸ درجه فریمان چه  درجه فریمان چه 

کاری می توانیم کنیم؟ وقتی این اتفاق می افتاد چنین مسائلی هم پیش می آید.کاری می توانیم کنیم؟ وقتی این اتفاق می افتاد چنین مسائلی هم پیش می آید.

تداوم بارش ها درهفته جاری
ایرنا:ایرنا: مؤسسه تحقیقات آب وزارت نیرو در جدیدترین پیش بینی خود از تداوم  مؤسسه تحقیقات آب وزارت نیرو در جدیدترین پیش بینی خود از تداوم 
بارش در هفته جاری در حوضه های آبریز کشور خبر داد و اعالم کرد: هفته آینده بارش در هفته جاری در حوضه های آبریز کشور خبر داد و اعالم کرد: هفته آینده 

وقوع بارش ها به صورت پراکنده در سواحل دریای خزر مورد انتظار است.وقوع بارش ها به صورت پراکنده در سواحل دریای خزر مورد انتظار است.
بر اساس تازه ترین گزارش مؤسسه تحقیقات آب وزارت نیرو، برای هفته جاری بر اساس تازه ترین گزارش مؤسسه تحقیقات آب وزارت نیرو، برای هفته جاری 
وقوع بارش ها به طور عمده در غرب، جنوب غرب، سواحل دریای خزر و به صورت وقوع بارش ها به طور عمده در غرب، جنوب غرب، سواحل دریای خزر و به صورت 

پراکنده در مناطق جنوب شرقی کشور پیش بینی می شود.پراکنده در مناطق جنوب شرقی کشور پیش بینی می شود.

مدیر بازرگانی: مصطفیکریمی
تلفن سفارش آگهی: 09133475191

تلفن: 42231335
 www.sokhanetazeh.com:سایت اینترنتی

                  sokhan.tazeh@Gmail.com:پست الکترونیکی
Sokhan_Tazeh :اینستاگرام 
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صفحه 1
ویترین

صفحه 6
پیرامون

آگهي مناقصــه عمومـــي 
شمـــاره  1401/65/ع

شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد پروژه»پیـاده سازی سیستم مدیریـت امنیت اطالعات« 
عالی  گواهی شورای  دارای  و  واجد شرايط  مهندسین مشاور  به شركت  عمومي  مناقصه  برگزاري  از طريق  را  خود 
با رتبه حداقل 3 در رشته امنیت فضای تولید و تبادل اطالعات و گواهی افتا در گرايش مشاوره و  انفورماتیک 
استقرار استانداردهای امنیت اطالعات و ارتباطات از سازمان فناوری اطالعات كشور واگذار نمايد. لذا متقاضیان 
مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به وب سايت اين شركت به نشانی  WWW.GEG.IR بخش مناقصه و مزايده 
مراجعه و اسناد مذكور را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمین كنندگان دانلود نمايند. آخرين مهلت تحويل پاكات 
يا دبیرخانه دفتر  و  مــورخ 1401/11/16 در محــل دفتركمیسیون معـامالت مجتمع  ساعت14:00 روز يکشنبه 
مركزی تهران مي باشد. بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه و حضور در جلسه پرسش و پاسخ روز شنبه مورخ 
1401/11/08 مقرر شده است. شايان ذكر است فرمت ضمانت نامه های مورد تهیه می بايست عینأ مطابق با فرمت 
ارائه شده در اسناد مناقصه باشد. شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول يا رد هر يک از پیشنهادات بدون نیاز 

به ذكر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد. 

                       كمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر 
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کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir به آدرس  الکترونیکی دولت )ستاد(  تدارکات  درگاه سامانه 
مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مزایده محقق سازند.
تاریخ انتشار مزایده در سامانه: تاریخ 1401/10/28 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایـده از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مزایده  تا  ساعت 18:00 روز چهارشنبـه  تاریخ 1401/11/05
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مزایده تا ساعت 19:00 روز سـه شنبـه  تاریخ 1401/11/18

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 12:30  روز چهارشنبــه  تاریخ 1401/11/19 
اطالعات تماس دستگاه مزایده گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- بلوار شهید زندی نیا، مجتمع سازمانی،سازمان مدیریت آرامستانها  تلفن:   0521  4234 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان تجدید مزایــده عمومــی 

واگذاری امور مربوط به حمل اموات)داخل و خارج شهر(
 شهرداری سیرجان در نظر دارد مزایده عمومی خدمات 

)شرح مختصر؛ واگذاری امور مربوط به حمل اموات» داخل و خارج شهر« ( 
5001096398000004  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 
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کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir به آدرس  الکترونیکی دولت )ستاد(  تدارکات  درگاه سامانه 
مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مزایده محقق سازند.
تاریخ انتشار مزایده در سامانه: تاریخ 1401/10/28 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایـده از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مزایده  تا  ساعت 18:00 روز چهارشنبـه  تاریخ 1401/11/05
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مزایده تا ساعت 19:00 روز سـه شنبـه  تاریخ 1401/11/18

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 13:00 روز چهارشنبــه  تاریخ 1401/11/19 
اطالعات تماس دستگاه مزایده گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- بلوار شهید زندی نیا، مجتمع سازمانی،سازمان مدیریت آرامستانها  تلفن:   0521  4234 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان تجدید مزایــده عمومــی اجاره دو قطعه زمین

 جهت  اجاره غرفه های آرامستان در بهشت رضا )ع(
دو  اجاره  مختصر؛  خدمات)شرح  عمومی  مزایده  تجدید  دارد  نظر  در  سیرجان  شهرداری   

قطعه زمین جهت اجاره غرفه های آرامستان در بهشت رضا»ع«( 
5001096398000005  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 
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کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir به آدرس  الکترونیکی دولت )ستاد(  تدارکات  درگاه سامانه 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1401/10/28 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 19:00 روز چهارشنبـه  تاریخ 1401/11/05
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز سه شنبـه  تاریخ 1401/11/18

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 12:00 روز چهارشنبــــه  تاریخ 1401/11/19 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- بلوار شهید زندی نیا، مجتمع سازمانی،سازمان مدیریت آرامستانها  تلفن:   0521  4234 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان تجدید مناقصه عمومی خرید تجهیزات و 
نصب و راه اندازی دوربین مداربسته آرامستان

 شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی

)شرح مختصر؛ خرید تجهیزات و نصب و راه اندازی دوربین مداربسته آرامستان سیرجان( 
2001096398000005  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 


