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 عدم رعایت پروتکل ها
 عامل شیوع انفجاری کرونا  

حاال چرا مسی؟!

واکسن کرونا
بایدها و نبایدها

گهر زمین 
باز هم رکورد شکست

  دکتر موقری پور: براساس آمار تست های مثبت اعالم شده،  مبتالیان بستری در بیمارستان  ها

 و مبتالیان قرنطینه شده توسط پزشکان متخصص عفونی در منازل، سیرجان از وضعیت قرمز به زرشکی تغییر رنگ داده است
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وضعیت بیماری کرونا در سیرجان، فراتر از قرمز؛

سیـرجان زرشـکی شـد 

صفحه  4 
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پیامبر اعظم)ص( می فرمایند:
                                              »باالترین عبادت خدمت به مخلوق است«

قابل توجه همشهریــان محترم شهرستان سیرجــان
شرکت بتن لعـل امید دارد موجب ایجاد و یک رقابت سالم مبتنی بر مشتری مداری در بین تولید کنندگان و 
مجریان صنعت ساختمان شده و شاهد اصالح برخی قیمت ها در راستای منافع مصرف کنندگان نهایی باشیم. 
همچنین جهت رفاه سازندگان و خریداران محترم، چنانچه تــراک میکسـر جهت حمل بتن از خودشــان باشد 

از قیمت های فوق به ازای هر متر مکعب، مبلغ 650/000 ريال کسر می گردد.

قیمت )ریال(نوع سیمانواحدعنواندسته بندیردیف

3/200/000تیپ 5 سیمان کرمانمتر مکعببتن با عیار 150بتن آماده1
3/400/000تیپ 5 سیمان کرمانمتر مکعببتن با عیار 200بتن آماده2
3/600/000تیپ 5 سیمان کرمانمتر مکعببتن با عیار 250بتن آماده3
3/800/000تیپ 5 سیمان کرمانمتر مکعببتن با عیار 300بتن آماده4
4/000/000تیپ 5 سیمان کرمانمتر مکعببتن با عیار 350بتن آماده5
4/200/000تیپ 5 سیمان کرمانمتر مکعببتن با عیار 400بتن آماده6

*قیمت مصالح شن نخودی، بادامی، عدسی و ماسه شسته استاندارد:  هر تن مبلغ 300/000 ریال
*قیمت مصالح  ماسه مالتی: هر تن مبلغ 150/000 ریال

آدرس: بلوار سیدجمـــال الدين اسدآبادی، جنب هتل کهکشـــان، شرکت بتن لعل

  )034 ( 4230  8100  - 4230 شماره هــای دفتــر فـــروش: 3990 

رشکت بتن لعل- دمریعامل: ماشااهلل همایی همــراه:  1193 307 0910 - 5477 769 0913

دفتر اصلی شرکت سالمت محور حرکت در کرمان، جهت اعطای نمايندگی در سیرجان نماينده ی فعال  می پذيرد تلفن: 6091 679 0936
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تج فروش تعدادی از زمین های مسکونی  شهرداری سیرجان در نظر دارد نسبت به 

خود واقع در اراضـی موصوف به ملــک زاده )فاز ســوم( از پالک ثبتی 5087 

با جزئیات مندرج در اسناد  از طریق مزایده عمومی و  پایه کارشناسی  با قیمت 

 )setadiran.ir( مزایده با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی به نشانی

2 اقدام نماید. 0 0 0 0 0 5 6 7 4 0 0 0 0 0 2 و با شماره مزایده 

تاريخ انتشار آگهی: تاریخ 1400/02/01    مهلت دريافت اسناد مزايده: 1400/02/01 الی 1400/02/19 ساعت 10:00
تاريخ بازديد: 1400/02/02 الی 1400/02/19      مهلت ارسال پیشنهاد: 1400/02/01 الی 1400/02/19 ساعت 14:00
تاريخ بازگشايی: 1400/02/20 ساعت: 18                                     تاريخ اعالم به برنده: 1400/02/21 ساعت 14:00

شرایط تجدید مزایـده :
حساب  به  واریز  صورت  به  بایستی  قطعه،  هر  بابت  پایه(  قیمت  درصد  )پنج  مزایده  در  شرکت  1-سپرده 

3100003361004 بانک ملی شعبه مقداد سیرجان و یا بصورت ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر باشد.
2-در صورتیکه نفرات اول تا سوم حاضر به انعقاد قراردادنباشند، سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط 

خواهد شد.
3-دیگر شرایط در اسناد مزایده ذکر گردیده است.

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد :
1-برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرایند مزایده شامل 
خرید و دریافت اسناد مزایده )ودیعه( ، ارسال قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق 

امکان پذیر می باشد.
2-کلیه اطالعات امالک و مستغالت شامل مشخصات، شرایط و نحوه واگذاری در اسناد مزایده موجود می باشد.

3-عالقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن( با شماره های ذیل 
تماس حاصل نمایند.

در سایت سامانه  استانها،  نام سایر  ثبت  دفاتر  تماس  اطالعات  راهبردی سامانه: 021-41934  و  پشتیبانی  مرکز 
)www.setadiran.ir( بخش » ثبت نام/ پروفایل مزایده گر« موجود است.

شماره 
قطعـه

مساحت
)مترمربع(

قیمت پایــه
)ریال(

شماره
قطعه

مساحت
)مترمربع(

قیمت پایــه
)ریال(

1 7 22 4 7 /7 517 /342 /500 /0002 0 42 5 015 /500 /000 /000

1 7 32 5 015 /700 /000 /0002 0 52 4 8 /516 /898 /000 /000

1 7 42 5 015 /700 /000 /0002 0 62 5 017 /000 /000 /000

1 7 52 4 7 /117 /000 /480 /0002 0 72 5 017 /000 /000 /000

2 0 32 5 015 /500 /000 /0002 0 82 4 7 /717 /834 /400 /000

دمرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان



گفت:   کرمان  استان  پرورش  و  آموزش  کل  مدیر 
حضور کادر اداری مدارس در مناطق قرمز و نارنجی 
به منظور کنترل کیفیت آموزش در مدرسه ضروری 

است.
کمیته  رئیس  اعالم  براساس  کرد:  عنوان  وی 
مدیریت  ملی  ستاد  انتظامی  و  اجتماعی  امنیتی، 
بیماری کرونا، حضور کادر اداری مدارس در مناطق 
آموزش،  کیفیت  کنترل  منظور  به  نارنجی  و  قرمز 
حداکثر با سه نفر در مدرسه ضروری است. او  افزود: 

افرادی  و  معاونان  مدیر،  شامل  مدارس  اداری  کادر 
وضعیت  در  ادارات  سایر  مانند  ندارند،  تدریس  که 
باید در مدارس  یعنی  حداقل یک سوم  قرمز است؛ 
حاضر باشند و تعطیلی کامل در این دستگاه وجود 

ندارد.
دانش  آموزش  اینکه  بیان  با  نسب  اسکندری 
آموزان در شرایط کنونی به صورت مجازی و توزیع 
بسته های آموزشی در مناطق قرمز پیگیری می شود، 
ستادی  حوزه های  بین  واسطه  مدرسه  کرد:  تاکید 

آموزش و پرورش با والدین، دانش آموزان و معلمان 
پیگیری  زیرا  شود؛  نباید حذف  واسطه  این  و  است 
انکار  ضرورتی  کنونی،  شرایط  در  مجازی  آموزش 
یادگیری  و  یاددهی  فرآیند  تسهیل  برای  ناپذیر 
آموزان  دانش  یادگیری  فرآیند  بررسی  بر  او  است. 
برگزاری  کرد:  بیان  و  تاکید  کرونا  بوم  زیست  در 
هر  به  که  آموزانی  دانش  برای  جبرانی  کالس های 
اند،  آن ها دچار مشکل شده   یادگیری  روند  دلیلی 
استان  پرورش  و  آموزش  کل  مدیر  است.  ضروری 

نوبت  امتحانات  برگزاری  نحوه  خصوص  در  کرمان 
پایه های  امتحانات  گفت:  نیز  آموزان  دانش  خرداد 
ایثارگران  جهشی،  آزاد،  داوطلبان  دوازدهم،  نهم، 
به صورت حضوری  در خرداد ۱۴۰۰  بزرگساالن،  و 

برگزار می شود.
مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان افزود: در 
سایر پایه ها و دروس غیرفنی و پایه فنی، مسئولیت 
ارزشیابی دروس، بر عهده مدیر مدرسه و بر اساس 

تصمیم شورای مدرسه خواهد بود.

سنگ  شرکت  الملل  بین  امور  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
آهن گهر زمین در سالی که با عنوان »تولید، مانع زدایی ها، 
تن   ۴۲۵۰۰۰ تولید  رکورد  ثبت  گرفته  نام  پشتیبانی ها« 
از  شده  ثبت  عدد  بیشترین  که  فروردین ماه  در  کنسانتره 
ابتدای بهره برداری خطوط کنسانتره است. این رکوردشکنی 
از  بسیاری  کرونا،  و  تحریم ها  که  داده  رخ  شرایطی  در 
فعالیت های اقتصادی را در کشور با محدودیت های گسترده 
مواجه کرده است اما با وجود همه  تنگناها، با تالش شبانه 

روزی موفق به دستیابی به این رکورد جدید شدیم.
کارخانجات  اصلی  خوراک  تامین  یعنی  کنسانتره  تولید 
و  مسکن  رونق  و  ساختمانی  آهن آالت  یعنی  فوالد، 
یعنی  کارخانجات خودروسازی،  اولیه   مواد  یعنی  پل سازی، 
فراهم شدن امکان فعالیت صدها کارخانه ی کوچک و بزرگ 
تولید لوازم خانگی، یعنی گردش چرخ اقتصادی در کشو و 
نظامی که می خواستند با تحریم، چهل سالگی تاسیس خود 

مسیر  در  تدبیر،  و  استقامت  و  اقتدار  با  اینک،  و  نبیند  را 
شکوفایی پیش می رود.

را  مهم  موفقیت  این  گهرزمین،  مدیره  هییت  و  مدیرعامل 
با تالش و فعالیت خود  خدمت خانواده بزرگ گهرزمین که 
که شرکت را به این رکورد رساندند تبریک گفته و از آنها 
تشکر نمود. الزم به ذکر این که شرکت گهرزمین بزرگترین 
که  می باشد  خاورمیانه  و  کشور  در  روباز  اهن  معدن سنگ 
از ۶۴۳میلیون  این معدن عظیم بیش  ذخایر شناخته شده 
گل گهر  منطقه  در  که  معدن  این  است.  شده  براورد  تن 
کرده  آغاز  را  خود  کار  کارگر  ۵۰نفر  با  دارد  قرار  سیرجان 
جهادگونه  تالش  با  گذشته  سال  هفت  طی  و   اکنون  هم  و 
مجموعه کارکنان میزان اشتغال آن به باالی هفت هزار نفر 
اقتصادی  )یاور(  معین  عنوان  به  اینکه  تر  مهم  و  رسیده  
زیرساختی  خدمات  اجتماعی  مسئولیت  قالب  در  توانسته 

در راستای تولید و اشتغال پایدار را ایجاد نموده است.

رکنا: سرهنگ مهدی پورامینایی در رابطه با دستگیری 
اشراف  با  کرد:  اظهار  کرمان  در  نام خرس   به  فردی 
شهرستان  عمومی  امنیت  پایگاه  ماموران  اطالعاتی 
با جرایم  دار  سابقه  اوباش  و  اراذل  از  نفر  یک  کرمان 
متعدد از جمله ایجاد رعب و وحشت، عربده کشی، نزاع 
و درگیری، تهدید به قتل، آدم ربایی، ایجاد مزاحمت 
برای نوامیس، قدرت نمایی با سالح در فضای مجازی، 

ایراد خسارت به اموال و اخالل در نظم عمومی و آتش 
زدن یک منزل مسکونی شناسائی و دستگیری وی در 

دستور کار پلیس کرمان قرار گرفت.
وی با بیان اینکه این متهم به لحاظ بزرگی جثه، لقب 
خرس را برای ایجاد رعب و وحشت برای خود برگزیده 
بود، تصریح کرد: در همین راستا ماموران طی عملیاتی 
موفق شدند این متهم را حین ارتکاب جرم و در حال 

ایجاد مزاحمت برای یک خانم جوان و تهدید وی، در 
کنند.  دستگیر  کرمان  شهر  جنوبی  محالت  از  یکی 
کشف  به  اشاره  با  کرمان  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
تعدادی سالح سرد و آالت و ادوات مجرمانه از مخفیگاه 
این متهم بیان کرد: دستگیری این متهم و معرفی وی 
به دستگاه قضائی، تقدیر شهروندان از پلیس را به همراه 

داشت.

 وی با بیان اینکه امنیت و آسایش شهروندان سرلوحه 
کار پلیس است، بیان کرد: پلیس با هر عاملی که امنیت 
و آسایش همگان را مختل کند، قاطعانه برخورد می 
هر چند  تحرک  هرگونه  توانند  می  و شهروندان  کند 
جزئی برای اخالل در نظم عمومی را به پلیس اطالع 
و  اندام  عرض  فرصت  افراد  اینگونه  اساسا  تا  دهند 

بزرگنمایی فعالیت های مجرمانه خود را پیدا نکنند.

از  کشور،  در  کرونا  رنگ بندی  جدید  نقشه ی 
رنگ  این  در  شد  منتشر  بهداشت  وزارت  سوی 
در  کرمان  استان  های  شهرستان  از  برخی  بندی 
در  گرفته اند  قرار  نارنجی  و  قرمز  زرد،  وضعیت 
پر  قرمز  رنگ  با  سیرجان  شهرستان  میان  این 
به  نسبت  بدتری  بسیار  وضعیت  )زرشکی(  رنگ 
سخنگوی  پور؛  موقری  دکتر  دارد.  قبل  روزهای 

ستاد کرونا  سیرجان به خبرنگار سخن تازه گفت: 
زرشکی  به  قرمز  از  سیرجان  وضعیت      متاسفانه 
تغییر یافت  وی در ادامه اضافه کرد: براساس آمار 
غربال  مراکز  توسط  شده  اعالم  مثبت  های  تست 
در  بستری  مبتالیان  و  سیرجان  در  کرونا  گری 
امام  و  غرضی  دکتر  های  بیمارستان  های  بخش 
توسط  قرنطینه  مبتالیان  و  سیرجان  در  )ع(  رضا 

پزشکان متخصص عفونی در منازل، این شهرستان 
از وضعیت قرمز به زرشکی تغییر رنگ داده است. 
از  خود  های  صحبت  ادامه  در  پور  موقری  دکتر 
مهمانی ها  و  تجمعات  از  خواست  همشهریان 
خودداری نموده و جهت حضور در اماکن عمومی 
و  نموده  رعایت  را  زدن  بهداشتی  های  پروتکل 

توصیه اکید به زدن ماسک نموده است.

 مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان:
حضور کادر اداری مدارس در مناطق قرمز و نارنجی در مدرسه ضروری است

گهر زمین باز هم رکورد شکست 
تولید 425000 ُتن کنسانتره در فروردین ماه امسال

یک نفر از اراذل و اوباش سابقه دار کرمان ملقب به "خرس"  دستگیر شد 

وضعیت بیماری کرونا در سیرجان فراتر از قرمز؛

سیـرجان زرشـکی شـد   عدم رعایت پروتکل های بهداشتی 
باعث شیوع انفجاری کرونا می شود

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان  با اشاره به آخرین وضعیت شیوع 
ویروس کرونا در استان کرمان اظهار داشت: متأسفانه وضعیت استان خوب نیست، 
شرایط خوبی را تجربه نمی کنیم و ظرف هفته گذشته و این هفته شاهد افزایش 

موارد بستری کرونا د بیمارستان ها با یک شیب تند هستیم.
وی با بیان اینکه ظرف هفته گذشته با یک شیب تند بیمارستان های ما ظرف 
چند روز به حد اشباع رسیدند و آمار بیماران ما در اوایل فروردین ماه از 7۰ تا 
8۰ نفر بیمار در اوایل فروردین ماه به آمار حدود ۴5۰ بیمار در روز در این هفته 

رسیدیم.
وی با اشاره به اینکه روزانه موارد جدید ابتال و بستری های کرونایی در استان 
با یک شیب تند در حال افزایش است اما هنوز با کمبود تخت های بیمارستانی و 
فضاهای درمانی مواجه نشدیم تصریح کرد: اگر بیماری با همین روند افزایشی ادامه 

پیدا کند احتمال اینکه در هفته آینده با چالش مواجه شویم وجود دارد.
 مهدی شفیعی بیان کرد: امیدواریم با تدابیر اندیشیده شده، رعایت پروتکل ها از 
سوی مردم و اعمال محدودیت های ترافیکی و اصناف کمک کننده باشد، شیب ابتال 
به کرونا در استان کندتر و مالیم تر شده و بتوانیم موج چهارم کرونا در استان را با 

کمترین عارضه و تلفات پشت سر بگذاریم.
وی با اشاره به اینکه موج های دوم و سوم کرونا در استان بزرگ بودند و هر موج 
بین یک تا دو هفته و گاهی بیشتر طول می کشید گفت: موج های گذشته با شیب 
مالیم آغاز و در ادامه در دو تا سه هفته به اوج رسیده و پس از آن حالت ثابت پیدا 
کرده و در ادامه رونده کاهشی پیدا کردند و در مجموع بین یک تا دو ماه طول 

می کشید.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان با بیان اینکه موج جدید کرونا به 
موج های قبلی متفاوت بوده و ظرف کمتر از یک هفته با شیب تند به اوج رسیده و 
هر روز تعداد بیماران ما ۱.5 تا 2 برابر با سیر تصاعدی و بسیار شدید افزایش یافت 
افزود: در این موج ظرف کمتر یک هفته شاهد تعداد زیادی از بیماران بودیم که 
این ماهیت کرونای انگلیسی است که با یک سرعت و شدت باال می توان جمعیت 
حساس را درگیر کند. شفیعی با اشاره به اینکه چند  عامل باعث ایجاد و تشدید موج 
چهارم کرونا شد بیان کرد: شلوغی پایان سال، خریدهای شب عید  و شلوغی بازار 
در روزهای پایانی اسفندماه، برداشته شدن محدویت های سفر، دورهمی ها و دید و 
بازدیدهای نوروزی، برگزاری مراسمات عروسی در هفته اول فروردین ماه در شهرها 
آبی با حداکثر ظرفیت سالن ها، عدم رعایت پروتکل ها، عادی انگاری و برداشته شدن 

ماسک ها از مهمترین عوامل شیوع کرونا است.
وی با بیان اینکه رعایت پروتکل ها در روزهای پایان سال در استان به زیر 6۰ 
درصد رسید در حالی که در اوایل اسفندماه به 95 درصد رسیده بود عنوان کرد: 
االن رعایت پروتکل ها در سطح جامعه به حدود 75 درصد رسیده و این مسئله 

باعث می شود که زنجیره انتقال برقرار و بیماری به شکل انفجاری شیوع پیدا کند.
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انعکاس
سخِن همشهریان :

زحمت شما اگه امکانش هست در مورد طرح مسکن ملی 
گزارشی تهیه کنید.ثبت نام کردیم پول زیادمیگیرن. ۴۰ میلیون 
گرفتن دوباره گفتن صد میلیون تا دهم اردیبهشت بدین.ندین 
توسیستم میزنیم انصراف. ی ماه چجوری میشه صد میلیون 
جور کرد؟! خیلیا امیدشون برا خونه دارشدن این بود.حاال همه 

دارن انصراف میدن.

سخِن همشهریان :
فروشگاه های  این  از  بعضی  جدیدا  آقا  تازه.  سخن  مردمی  نشریه  به  سالم 
تخفیف  درصد   ۴۰ با  فالن  پنیر  مثال  که  میفرستن  پیامک  غذایی  مواد   زنجیره ای 
نزدیک  دیروز  تموم شد!!  میگن  میکنیم  مراجعه  که  بعدش  تخفیف.  درصد   ۲۵ لباسشویی  پودر 
تموم  گفت:  دوباره  کردم  مراجعه  سریع  آمد  تخفیفش  پیامک  بودم  فروشگاه ها  همین  از  یکی 
کردیم!! این روش درستی نیست که مشتری را به بهانه تخفیف بکشی داخل فروشگاه، بعدش با 
خودت فکر کنی حاال که تا اینجا اومده یه چیزی هم می خره برمیگرده. گاهی اوقات هم تاریخ 

انقضا جنس تخفیف خورده همان روز تموم میشه.مردم حواس شون به این شگردها باشه.

فروش، نصب، سرويـس،شــارژ گـــاز و 

نقد و اقساطلولـه کشی زيرکار

کولرهای گـازی اسپلیت
خیابان وحید - روبروی فروشگاه  افق  کوروش

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

آگهي مناقصــه عمومـــي 
شمـــاره 1400/2/ع

شرکت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد پروژه » انجام مطالعات جامع ژئوتکنیک و 

پايداري شیب در معدن شماره 1 « خود را از طریق برگزاري مناقصه عمومي به شرکت مهندسین مشاور 
لذا کلیه متقاضیان مي توانند جهت  نماید.  پایه حداقل 2 در رشته های زیرمجموعه معدن واگذار  با 

اخذ اسناد مناقصه به آدرس الکترونیکي WWW.GEG.IR مراجعه و اسناد مذکور را به همراه فرم 

پرسشنامه ارزیابي تأمین کنندگان از بخش مناقصه و مزایده دانلود نمایند. مهلت تحویل پاکات ساعت 9 

الي 14 روز چهارشنبه مــورخ 1400/2/22 در محــل دفترکمیسیون معـامالت مجتمع و یا دبیرخانه دفتر 

مرکزی تهران مي باشد. ضمناً بازدید از محل اجراي موضوع مناقصه روز یکشنبه مورخ 1400/2/12 

مقرر شده است. شرکت معدني و صنعتي گل گهر در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات بدون نیاز به ذکر 

دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد.

کمیسیون معامالت شرکت معدنی و صنعتی گل گهر 
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مهر: سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان  گفت: در حال حاضر اکثریت شهرستان های استان کرمان 
دارای وضعیت قرمز و چند شهرستان محدود نارنجی هستند. شفیعی بیان کرد: وقتی آمار بیماران مبتال به کرونا 
باال می رود تعدادی از مبتالیان به علت درگیری زیاد بافت ریه نیازمند خدمات آی سی یو می شوند. وی بیان 
کرد: علیرغم اینکه کرونا یک بیماری ویروسی است و جزو بیماری های عفونی طبقه بندی می شود اما آن عاملی 
که باعث مرگ و میر می شود، درگیری ریه در فاز التهابی است. وی گفت: وضعیت جسمی، شرایط سیستم 

ایمنی و وضعیت پاسخ سلول های ایمنی به این التهاب است که وضیعت فرد را رقم می زند.                   

اکثریت 
شهرستان های 

کرمان در وضعیت 
قرمز کرونایی

تعطیلی شرکت ها و ادارات بی اعتنا به شیوه نامه های بهداشتی
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان  با بیان این مطلب که اگر نتوانیم شرایط موجود را کنترل کنیم شاید نتوانیم پاسخگوی مراجعه کنندگان 
باشیم و درنتیجه شاهد افزایش تلفات خواهیم بود، عنوان کرد: نظارت ها در گام قبل خروجی خوبی داشت اما در مرحله جدید عالوه بر نظارت قبل، تشدید 
فعالیت ها انجام شد و تیم ها متشکل از گروه های مختلف در سطح استان در حال فعالیت هستند. صافی زاده با اشاره به اینکه برخی از افراد رعایت شیوه نامه 
را نمی کنند و متأسفانه گاهاً افرادی که تست شأن مثبت می شود، همان هایی بودند که با همکاران خود در ادارات و شرکت ها همکاری داشته اند در نتیجه 
تعداد زیادی از کارمندان آلوده شده اند، اظهار کرد: ادارات و شرکت ها باید شیوه نامه ها را رعایت کنند درغیراین صورت شاهد تعطیلی این ادارات و شر کت ها 

به دلیل افزایش افراد مبتال خواهیم بود.

کووید  واکسن  ساخت  صحبت  که  ابتدایی  همان  از 
هم  منفی  بیشتر  و  مثبت  واکنش های  آمد  میان  ۱۹به 
در پی داشت. اما آنچه بیش از ویروس و واکسن اش به 
مردم و زندگی آن ها صدمه می زند، شایعات و بحث های 
غیرعلمی و نامعتبری است که در شبکه های اجتماعی 
و  یاس  سردرگمی،  دچار  را  جامعه  و  می یابد  انتشار 
داده های  از  آگاهی   میان،  این  در  می کند؛  ناامیدی 
سالمت  و  جان  حافظ  نهایی،  راهکاری  یافتن  تا  علمی 
این روزها سواالت بسیاری پیرامون  بود.  مردم خواهد 
توسط  سیرجان  در  آن  سازی  شفاف  و  واکسیناسیون 
مخاطبان رسانه ها پرسش می شود که در حد توان مان 
ایم که در  پاسخ داده  به آن ها  از طریق همین گزارش 

پی می آید.
فروش آزاد واکسن کرونا تکذیب شد

کرونا  با  مقابله  ملی  ستاد  سخنگوی  رییسی،  علیرضا 
شدن  پولی  پیرامون  که  زمزمه هایی  به  واکنش  در 
در  اینکه  بیان  با  می شود،  مطرح  کرونا،  واکسیناسیون 
یکدیگر  از  باید  و  است  مطرح  مساله  دو  خصوص  این 
واکسیناسیون  ملی  برنامه  در  گفت:  شود،  تفکیک 
گروه های هدف در کشور تعیین شدند و در این برنامه 
واکسیناسیون چه با واکسن خارجی چه ایرانی رایگان 

خواهد بود.
با  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  معاون 
بیان اینکه برخی عجله دارند و صبر نمی کنند تا طبق 
سند ملی واکسیناسیون واکسن را دریافت کنند، افزود: 
این افراد برای دریافت واکسن کرونا به خارج از کشور 
کالهبرداری  آنها  از  است  ممکن  که  می کنند  مراجعه 
بر  شود،  تزریق  آنها  به  تقلبی  واکسن  اصال  یا  و  شود 
تا  داده  مجوز  کرونا  با  مقابله  ملی  اساس، ستاد  همین 
افراد و یا شرکت ها با ارز نیمایی، واکسن وارد کنند تا 
واکسیناسیون،  ملی  سند  طبق  نمی توانند  که  افرادی 
از واکسن های وارد شده  منتظر دریافت واکسن باشند 
توسط این افراد استفاده کنند و پول آن را نیز پرداخت 

کنند.
همچنین جمعیت هالل احمر در اطالعیه ای اعالم کرد: 
می  وارد  کرونا  واکسن  آتی  روزهای  در  »این جمعیت 
در همین  بود.«  نخواهد  رایگان  واکسن ها  این  اما  کند 

حینی که اخبار ذکر شده منتشر گردید حیدر محمدی 
گویی  و  گفت  در  نیز  دارو  و  غذا  سازمان  مدیران  از 
بی  شهروندان  برای  واکسن  »احتماال  گفت:  رادیو  با 

اولویت ۳۰۰هزار تومان آب بخورد.«
باعث  از سوی وزارت بهداشت  این اخبار ضد و نقیض 
معاونت  موقری پور  محمد  دکتر  از  را  آن  صحت  شد 
بهداشتی دانشکده علوم پزشکی سیرجان جویا شدیم. 
وی گفت از سه شنبه واکسیناسیون مجدد در سیرجان 
تکذیب  کرونا  واکسن  آزاد  فروش  و  است  شده  آغاز 
می شود و چنین چیزی امکان پذیر نیست و در صورت 
واردات یا تولید واکسن  در کشور به صورت رایگان به 

مردم تزریق خواهد شد.
سیرجان از برنامه عقب نیست

برنامه  از  سیرجان  کرد:  عنوان  پور  موقری  دکتر   
واکسیناسیون کشوری عقب نیست و همزمان با کشور 
سهمیه خودش را تا االن دریافت کرده است. سخنگوی 
تا  گفت:  سیرجان  شهرستان  کرونای  با  مقابله  ستاد 
این  اغلب  که  کرده ایم  واکسینه  را  نفر   ۱28۴ کنون 
تعداد  این  از  بودند.  درمان  و  بهداشت  پرسنل  تعداد 
۳28 نفر کادر درمان بیمارستان امام رضا)ع(، 2۴۳نفر 
پرسنل  ۱7۰نفر  غرضی،  دکتر  بیمارستان  درمان  کادر 
اورژانس۱۱5،  7۰نفر  پزشکی،  نظام  ۱۴8نفر  بهداشت، 

۱65نفر بیماران خاص، ۱۳۱نفر پاکبانان، 2۰نفر بنیاد 
کرونا  آزمایشگاه  9نفر  و  ایثارگران  امور  و  جانبازان 

واکسینه شدند.
از سی و یکم فروردین ماه نیز واکسیناسیون ۱7۰۰نفر 
دیگر از پرسنل بخش درمان آغاز شده است و پس از 
اتمام کلیه پرسنل مشغول در مراکز بهداشتی و درمانی 
از فاز بعدی بقیه ی بیماران خاص را واکسینه خواهیم 

کرد.
بیماران خاص چه بیمارانی هستند

وضعیت  با  رابطه  در  ادامه  در  مسوول  مقام  این 
HIV واکسیناسیون مبتالیان به ایدز گفت: کسانی که

که  شوند  می  محسوب  خاص  بیماران  هستند  مثبت 
عفونی  متخصص  نظر  با  واکسیناسیون  دوم  نوبت  در 
این  از  برخی  چون  کنند  می  دریافت  را  خود  واکسن 
است  ممکن  و  کنند  دریافت  واکسن  نباید  بیماران 

واکسن زدن به ضررشان باشد.
سرطان  برنامه های  اجرایی  مدیر  صالحی  محبوبه 
نحوه  با  رابطه  در  سیرجان  پزشکی  علوم  دانشکده 
الویت های  از  یکی  گفت:  بیماران خاص  واکسیناسیون 
که  هستند  بیماران خاص  نوزده  کووید  واکسن  تزریق 
صعب  بیماران  هموفیلی،  دیالیزی،  تاالسمی،  شامل: 
دریافت  همچنین  و   MS و  ای   پروانه  مانند  العالج 

کننده پیوند عضو هستند.
الویت  این  قلبی عروقی شامل  و  دیابت  بیمارانی چون 

بندی نمی شوند
اول  الویت  گفت:  ادامه  در  پرستاری  کارشناس  این 
تزریق بیماران دیالیزی هستند که باز هم از روی سن 
می شوند.همچنین  بندی  الویت  بیماری  زمان  مدت  و 
و  هستند  درمان  سوم  مرحله  در  که   MS بیماران 
درمانی  شیمی  پوشش  تحت  که  سرطانی  بیماران 
هستند، افرادی که عضو پیوندی دارند هم چون بخش 
پیوند اعضا نداریم باید به بیمارستان جواداالئمه کرمان 

مراجعه کنند.
بیمارستان  در  آن ها  سهمیه  و  نداریم  پیوندی  سهمیه 

است.
مبتال  که  پیوندی  بیماران  از  تعدادی  افزود:  صالحی 
به  و  واکسینه کردیم  را خودمان  بودند  به سرطان هم 
کرمان راهی نکردیم. در حال حاضر۴6بیمار تاالسمی، 
۳۰۰بیمار  دیالیزی،  ۱۳۰بیمار  هموفیلی،  5۰بیمار 
میانگین  و  العالج  صعب  بیمار  سی  از  کمتر   ،MS
واکسینه  باید  که  هستند  را  سرطانی  2۰۰۰بیمار 
در  را  بخش سرطان  که  بهمن  یکم  و  بیست  از  شوند. 
توصیه  ایم  کرده  اندازی  راه  )ع(  رضا  امام  بیمارستان 
بخش  به  سیرجانی  سرطانی  بیماران  تمامی  شود  می 
در  و  کنند  مراجعه  بیمارستان  این  درمانی  شیمی 
نام شوند  سامانه سیمای سرطان وزارت بهداشت ثبت 
تا سهمیه دارویی و یارانه درمانی شامل سیرجان شود 
شهر های  به  فقط  درمان  جهت  بیماران  متاسفانه  اما 
داریم  سرطانی  بیمار  2۰۰۰تا  االن  و  روند  می  اطراف 

فقط 2۰عدد واکسن برای شان آمده است.
که  دادیم  انجام  مکاتباتی  خانه  وزارت  با  افزود:  وی 
را  شان  درمانی  پرونده  بتوانند  سرطانی   بیماران 
سهمیه  آزمایی   راستی  از  بعد  و  بیاورند  سیرجان  به 
سهمیه  هنوز  متاسفانه  ولی  کنند.  دریافت  را  واکسن 

اش به ما تعلق نگرفته است.
کارشناس مسوول درمان بیماری ها در رابطه با فرآیند 
بهداشت  واکسیناسیون  مسوول  افزود:  واکسیناسیون 
و  می کنند  دریافت  ما  از  را  بیماران  لیست  که  است 
به  و  می کنیم.  نظارت  خودمان  واکسن  دریافت  هنگام 

هیچ عنوان تخلفی صورت نمی گیرد.

واکسن کرونا، بايدها و نبايدها 
      معظمه صادقی نژاد  

 واکسیناسیون حدود 19 هزار نفر در 
حوزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان

واکسن  علوم پزشکی کرمان گفت: محموله جدید  دانشگاه  رییس 
کرمان  به  فردا  است،  واکسن   2۰۰ و  هزار   ۱۱ از  بیش  که  کرونا 
درمان  و  بهداشت  کادر  مابقی  واکسن های جدید  با  که  می رسد 
از جانبازان واکسینه خواهند شد و در مجموع فاز یک  و تعدادی 

واکسیناسیون تا هفته آینده در کرمان به اتمام می رسد.
حمیدرضا رشیدی نژاد درباره تعداد افرادی که واکسن کرنا دریافت 
کرده اند اظهار کرد: در حوزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان تاکنون 
دریافت  را  واکسن  دوز  دو  هر  و  شده  واکسینه  نفر   7۰۰۰ حدود 

کرده اند.
وی افزود: محموله جدید واکسن کرونا که بیش از ۱۱ هزار و 2۰۰ 
با واکسن های جدید مابقی  واکسن است، به کرمان می رسد که 
کادر بهداشت و درمان و تعدادی از جانبازان واکسینه خواهند شد 
به  کرمان  در  آینده  هفته  تا  واکسیناسیون  یک  فاز  مجموع  در  و 

اتمام می رسد.
دریافت  برای  مشکلی  هیچ  تاکنون  اینکه  بیان  با  نژاد  رشیدی 
کنندگان واکسن کرونا در کرمان پیش نیامده، تصریح کرد: از همه 
ارقام واکسن هایی که وارد کشور شده، در کرمان استفاده کردیم 
که شامل واکسن روسی، هندی و ... است و مجموله جدید واکسن 

آسترانزکا است که از سوئد وارد می شود.
رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان در پایان گفت: توصیه ما این 
است مردم و گروه هایی که واکسن برای آنها اختصاص یافته، در 
رابطه با واکسن تردید نداشته باشند چراکه بهترین واکسن، واکسن 

هایی است که در دسترس است.
تاکنون حدود 7۰۰۰  پزشکی کرمان گفت:  علوم  دانشگاه  رییس   
اند و فردا ۱۱ هزار و ۴۰۰ واکسن  نفر واکسن کرونا تزریق کرده 
وارد استان می شود و تا ۱۰ تا ۱5 روز آینده حدود ۱9 هزار نفر در 

کرمان واکسیناسیون می شوند.
رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان افزود: تاکنون در استان کرمان 
جانبازان،  از  تعدادی  درمان،  و  بهداشت  کادر  به  کرونا  واکسن 
بخشی  و  خاص  بیماران  از  تعدادی  سرطانی،  بیماران  از  تعدادی 
نیز به خانه سالمندان و پاکبانان اختصاص داده شده و همه واکسن 
ها عینا همانگونه که وزارتخانه اعالم کرده به افراد مشمول تزریق 

شده است.
اگر  که  هشدار  این  اعالم  با  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رییس 
موضوع را جدی نگیریم و شیوه نامه های بهداشتی را رعایت نکنیم، 
این مهم  با کمبود تخت روبه رو شویم، تصریح کرد:  ممکن است 
امیدواریم که در کرمان  و  نقاط کشور رخ داده است  از  در برخی 

رخ ندهد.

    خبر

  عکس: آرشیو سخن تازه

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

09135320842-09132794372

لوله بازکنی اعتماد
بازکردن لوله های فاضالب 

توالت ، آشپزخانه و . . .
6216 669 0913- رضايی

از یک نفر خانم 

برای کارهای خدماتی 

و نظافت 

با حقوق ماهیانه مناسب

 دعوت به عمل می آید.

0910   477   9236

شرکت کرمان ریسه)معدن 3(
از افراد ذیل جهت همکاری

 دعوت به عمل می آورد:

لودر  راننده  نفر   10 
بیل راننده  نفر   10 

کامیون راننده  نفر   30 
است الزامی  ویژه  و   گواهینامه 

0913   050   5096  تلفن: 

17:00 الی   8:00 تماس:  ساعت 

جناب آاقی  دکتر  ابورذ خواجویی نسب  
عمومــی  روابــط  مديـر  مسئولیت  به  جنابعالی  شایسته  انتصاب 

باشگـــاه فرهنگــی ورزشـی گل گهـر راصمیمانه تبریک عرض نموده، 
از درگاه ایزد متعال موفقیت و سربلندی شما را در این عرصه آرزومندیم. همچنین جا دارد از زحمات و 

تالش هاي خستگي ناپذیرجناب آقای مهندس علیرضا پوررضا که در طول مدت تصدی گری این سمت،  تعامل و 

همکاری در خور شأن  و شایسته ای با نشریات داشتند، قدردانی نماییم.

هفته انهم سخن اتزه

آگهی دعوت مجمع عمومی) عادی سالیانه نوبت دوم(
پیرو شماره 3/4/629- 1400/1/14بدینوسیله به اطالع کلیه اعضاء شرکت تعاونی کشاورزی تولید 
کنندگان پسته سیرجان می رساند جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم شرکت در ساعت 10 
صبح دوشنبــه ، مورخ 1400/02/06 در محل شرکت تشکیل می گردد. خواهشمند است راس ساعت 

تعیین شده در جلسه حضور بهم رسانید.
دستـور جلســـه :

1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسان شرکت مبنی بر فعالیتهای انجام شده در طول سال 98-99
2- تایید و تصویب اوراق ترازنامه و سود و زیان شرکت در سال 98-99

3-انتخاب بازرس
4- تعیین خط مشی شرکت

5- سایر موارد
هیئت دمریه و دمریعامل رشکت تعاونی کشاورزی تولید کنندگان پسته سیرجان



ایسنا: در پی نشست دکتر پورابراهیمی با وزیر ارشاد، جشنواره موسیقی نواحی در استان کرمان 
ماندگار شد. دکتر«محمدرضا پورابراهیمی« نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی 
در نشست مشترک با وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی اظهار کرد: موضوع عدم استمرار برگزاری 
رخداد مهم موسیقی نواحی که اخیرا در فضای رسانه ای استان کرمان مطرح است، یکی از 
مطالبات جدی ماست. وی افزود: با توجه به قدمت ۱۳ ساله این جشنواره مهم در کرمان باید این 

موضوع استمرار داشته باشد و عدم برگزاری این جشنواره برای ما قابل قبول نیست.

فعالیت جشنواره 
موسیقی نواحی

 در کرمان

16 قطعه شی تاریخی به یگان حفاظت میراث فرهنگی کرمان اهدا شد
خبــر

ایسنا: فرمانده یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان از اهدای ۱6 قطعه شی تاریخی به یگان 
حفاظت این اداره کل خبر داد. وی افزود: این اشیای تاریخی توسط سه نفر از اهالی شهرستان  جیرفتبه حوزه حفاظتی این شهرستان 
اهدا شد. فرمانده یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان با اشاره به اینکه قدمت اشیای مذکور 
به دوره اسالمی بازمی گردد، اظهار کرد: این اشیا شامل سکه، آویز و شی فلزی و کاسه، کوزه، سرپیکره سفالی و... می شود. وی بیان کرد: 
خوشبختانه در سال گذشته اقدامات خوبی در راستای فرهنگ سازی و جلب مشارکت های اجتماعی در شهرستان های جنوبی استان 

کرمان انجام گرفته که تعداد باالی اشیای اهدایی دلیلی براین ادعا است.         
شماره 643

1 اردیبهشت1400 زیست بوم 
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»لئو سالم
ابوالفضل هستم نام  من یک نقشه بردار به 

آسمان  این  زیر  در  ایستاده  اینجا  امروز 
به  پهناور  دشت های  این  به  مشرف  آرام، 
زیادی  تالش های  که  است  کسی   خاطر 
برای  متمادی  سالیان  این  طول  در  را 
و  داد  انجام  محبوب مان  تیم  سربلندی 

سختی های زیادی را به جان خرید.
داد  نخواهد  چندانی  اهمیت  جهان  البته 
که ما در اینجا چیکار کردیم، اما آنچه تو 
انجام دادی را هرگز نمی تواند به فراموشی 
بسپارد. تو حاال تبدیل به اسطوره شده ای، 
تالش های  که  حدی  آن  از  بیشتر  خیلی 
به  یا  بکاهد  آن  از  اندکی  ما  امروز  ناچیز 

بیفزاید. آن 
لئو بقول شکسپیر: وطن آدمی را در هیچ 
یافت،   نمی توان  نشانی  جغرافیایی،  نقشه 
وطن آدمی در قلب همه کسانی است که 

دوستش دارند!
زمین  روی  بر  را  شما  صورت  من  امروز 
کتابی ست  شما  صورت  کرد.  خواهم  پیاده 
که مردم می توانند از آن ابهت، شجاعت و 

فاداری را بخوانند.
حتا  هوادارانی  هوادار،  همه  این  خاطر  به 

از دل کویر
لئو در خانه بمان.«

کفه نمک  در  اقدامی ست  مقدمه ی  این ها 
سیرجان که باعث واکنش زیادی از سمت 

دوستداران محیط زیست شده است. 
نظر عبدالرضا کوهپایه فعال محیط زیست 
او  گفته ی  به  پرسیدیم.  باره  این  در  را 
مشخص  تعریف  یک  محیطی  هنرهای 
بکر  محیط  تخریب  کامال  کار  این  و  دارد 

کفه به حساب می آید.   

محیطی  هنر  »تاریخچه  می گوید:  کوهپایه 
شروع  که  می رسد  نخستین  انسان های  به 
کردند.  غارها  دیوار  و  در  روی  نقاشی  به 
و  رویاها  از  و  کردن  حک  نگار  و  نقش 
قرن  اوایل  از  اما  گفتند  خواسته هاشان 
انقالب  دوره  از  عبور  به  توجه  با  بیستم 
و  طبیعت  از  آدم ها  شدن  دور  و  صنعتی 
شد  تبدیل  محیطی  هنر  آن،  ویران سازی 
رابطه  تا  مردم  آگاه سازی  برای  تالشی  به 
را  اطرافش  محیط  و  طبیعت  با  بیننده 
را  آدم ها  آن،  طریق  از  و  ببخشد  بهبود 
اطرافش  زیستی  محیط  مسائل  متوجه 
طبیعت  احیای  به  منجر  نهایتا  و  کند 

آسیب دیده بشود.
فقط  اثر  خالق  مهم  این  به  رسیدن  برای   
عنصر  چندتا  کردن  جا  جابه  با  دارد  حق 
یا کاستن عنصری  طبیعی، اضافه کردن و 
از  را  جدیدی  اثر  یک  طبیعت،  عناصر  از 
محیط اطراف خلق و ارائه کند جوری که 
راحتی  به  و  نبیند  آسیبی  هیچ  طبیعت 
در  مگر  برگردد  سابقش  شکل  به  طبیعت 

انسانی. و  محیط های شهری 
شن ها  روی  دریا  لب  مثال  محیطی  هنر   
اثر  آن  مد  و  جزر  هر  با  و  می شود  انجام 
از بین می رود و تنها عکس و ویدئوی آن 

پخش و آگاهی رسانی می شود.«

اما این فعال محیط زیست تاکید دارد که 
-با  سیرجان  نمک  کفه  در  که  کاری  این 
شده  انجام  کم-  بسیار  بارندگی  رنج  این 
تا مدت ها چهره بکر آنجا را تخریب کرده 
است و نمونه بارز تخریب طبیعته به شمار 

می آید.
در  دیگری  نمونه ی  با  را  کار  این  کوهپایه 
با  »دقیقا  می کند:  مقایسه  هرمز  جزیره 
هرمز  در جزیره  که  احمقانه ای  کار  همون 
جهان  خاکی  فرش  بزرگترین  عنوان  با 
اون  سال  هر  هرمز  در  می کند.  برابری 
می شکستند  رو  خودشون  رکورد  جماعت 
و طبیعت بیشتری نابود می شد تا نهایتا با 

اعتراض ماها جمع شد.«
رواج  زیست:  محیط  فعال  این  باور  به   
طبیعت  برای  چنینی  این  کارهای 
می شود  بابی  فتح  زیرا  است  خطرناک 
شهرت  برای  هرکس  بعد  به  این  از  که 
برود و بخشی از طبیعت را تخریب کند. 

 پاس کارِی مسووالن
ارشاد(  اداره  )رییس  حافظی  از   
دادند  کار مجوز  این  برای  پرسیدم چرا 
او پاسخ می دهد  بوده؟  و دلیل شان چه 
مجوز  صدور  تا  خواستم  ایشان  از  که 
اداره  از  اخذ مجوز  به  هنری شان منوط 
زیست  محیط  اداره  و  فرهنگی  میراث 
مجوز  میراث  رابطه  همین  در  که  باشد 
به  فقط  ارشاد  اداره  مجوز  بودند.  داده 

خاطر کار هنری بود.«
محیط  اداره  )رییس  رسولیان  سراغ  به 
می دهد:  توضیح  نیز  او  می روم.  زیست( 
»مجوز نامبرده با شرط پاکسازی کامل 
گردیده  صادر  زغال  ضایعات  از  منطقه 

است.«
از بخت خوش، باران آمد

اما در نهایت به سراغ بانی این کار یعنی 
کسی  همان  می روم.  صادقی  ابولفضل 
نظر  است.  کرده  پیاده  را  طرح  این  که 
شانس  از  »خوشبختانه  بود:  این  البته  او 
این  خوب ما همین حاال هم که من دارم 
پیام را می نویسم بارندگی داشتیم و دو بار 

دیگه هم در روزهای قبل داشتیم.
کل  طرح،  این  خلق  برای  بنده  ببینید 
کیلوگرم  پنج  به  بردم  کار  به  که  زغالی 
هم نمی رسد. بله پنج کیلوگرمی که خیلی 
دامان  و  دل  در  زدن  جوجه  موقع  هامون 
و  رها کرده  را  مقدار  این  از  بیش  طبیعت 

می کنیم.

گزارشی انتقادی از پیاده سازی چهره یک فوتبالیست روی کفه ی نمک 

کفه ی زغال سیرجان
کشیدن چهره یک ورزشکار در کفه نمک از نگاه فرهنگی

حاال چرا مسی؟!
دردی  به  سرزمین  این  که  سال هاست  اسالملو:  الدین  حسام 
دچار است به نام خال فرهنگی. حاال می خواهید این تهی شدگی 
را خأل بخوانید یا خال. چندان بی ربط به هم نیستند. زیرا که در 
برابر حجم زیادی از تولیدات فرهنگی در آن سوی مرزها، هیچگاه 
کار قوی بومی ئی در اینجا نشده است. دلیلش هم نه از بی عاری 

هنرمند ایرانی که از سر بی دردی متولیان فرهنگ بوده است.
موضوع را این گونه باز کنم که سال هاست که کودک و نوجوان و 
جوان ایرانی با بت من و مرد عنکبوتی و جومونگ سرگرم است و 
اسطوره هایش این ها هستند. در مقابل از پوریای ولی و پهلوانان 
این  شاهنامه کمتر چیزی شنیده است چون کار فرهنگی ئی در 
و  ضعیف  کاری  اندک  بودجه ای  با  بوده  اگر  یا  نشده.  حوزه ها 

غیرقابل مقایسه ارائه شده است.
نمک  لیونل مسی در کفه  پیاده کردن چهره  برای  ماجرا  همین 
سیرجان هم صدق پیدا می کند. کسی با چهره های محبوب جهانی 
اما کشیدن چهره ی سلبریتی های جهانی هم کار  مخالف نیست 
هنرمند بومی نیست. سلبریتی های جهانی به اندازه کافی شناخته 
انسان دوستی  و  خّیر  آدم  مسی  که  دارم  هم  خبر  هستند.  شده 
است. اما مثاًل می خواستیم با نقش چهره ی او در کفه نمک چه 
و  فالنی هستم  آقای مسی، سالم. من  اینکه  برسانیم جز  پیامی 

شما را دوست دارم. 
مجوز  فقط  »ما  جمله ی:  گفتن  با  که  ارشاد  اداره ی  رییس 
از دوش خود برمی دارد،  را  بار مسوولیت  فرهنگی اش را دادیم.« 
موقع دادن مجوز با خودش فکر نکرد و از خودش نپرسید حاال چرا 
مسی؟! چرا علی دایی نه که آقای گل جهان بود و این قهرمانی 
را با فرهنگ پهلوانی ایرانی پیوند زد و گل اصلی اش را در کمک 

به زلزله زدگان زد. 
یا چرا یکی از مشاهیر سیرجان و چهره های فرهنگی خودمان نه؟ 

مگر مرغ همسایه غاز است؟
یک پرسش دیگر: آقای حافظی! اگر همین پیشنهاد برای کشیدن 
نقاشی باستانی پاریزی در یک فضای سبز شده بود، بعید می دانم 
و  می کردید  قبول  می آمد-  پیش  که  حساسیت هایی  خاطر  -به 
درد هم همین جاست که دچارش هستیم. اینکه تنگ چشمی و 
خودبدی را حاکم بر فضای تولید هنر و فرهنگ مملکت کرده ایم.

اسطوره ها  معرفی  برای  شرق  و  غرب  است.  ساده  خیلی  موضوع 
و  فرهنگی  تولیدات  کلی  جهان  به  مشاهیرشان  و  قهرمانان  و 
را  اینکه هنرمان  به جای  ایران  در  ما  آن وقت  و  دارند  رسانه ای 
روی معرفی شاخص های فرهنگی خودمان و مشاهیر خودمان به 
جهان، معطوف کنیم، فقط در بدترین شکل ممکن از آن ها –چه 

تکنیکی و چه مفهومی- تقلید می کنیم.

    خبر

      سمیرا سرچمی

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

 میـــز و صندلی هــای باغــــــــی و ویالیـــی

تاب های ریلکسـی و تابهای سه نفره باغی و ویالیــی

میز LCD تمام MDF به قیمـت درب کارخانــــــه

 لطفا و حتما قبل از خريد 

قیمت ها را مقايسه کنید

تعطیل و روزاهی جمعه  باز هستیم
ایام 

 سرويس چوب کامل ويژه جهیزيه عروس شامل؛

رختکن،جاکفشی
پا تختیمیز جلو مبلیمیز ناهارخوری

کمد لباسی

بوفه بزرگ

تشک طبی فنری سرويس خواب
میز آرايش مبـــل

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

 انتهای بلـوار اصلی حجــت آبــاد  
     تلفـن تماس : 

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

فروش ویــژه ماه مبارک رمضــان آغاز شد

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

0 9 1 3  2 7 8  3 0 5 2 /0 9 1 3  1 4 5  2 6 4 3
ئی ا خد  0 9 1 9  2 3 0  5 0 3 6

 جناب آاقی حاج محمد اریان ژناد
مصیبت درگذشت مادر گرانقدرتان 

را به جنابعالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، از درگاه 

خداوند متعال برای آن عزیز از دست رفته رحمت و مغفرت و 

برای شما صبر مسئلت داریم.

هفته انهم سخن اتزه

همکار گرامی؛

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

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

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

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

بلفاروپالستی ) جراحی پلک ها ( 
باال بردن ابروها

جراحی پیشانی 
پروتز چانه و گونه 

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

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

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

کلیه جراحی های ترمیمی شامل پیوند اعضا و ناهنجاریهاری مادرزادی 

کرمـــان ،بلــوار جمهوری ، بعد ار سه راه هوا نیـــروز، برج اول ، طبقه 7 ، واحد 1 
0 9 1 3 1 4 1 0 1 2 9   - 3 2 6 5 8 3 1 6 تلفــن: 

خانم فاطمه بیگلری پور با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 149 سیرجان مدعی است که سند 
مالکیت ششدانگ پالک 3  فرعی از 2482  اصلی  واقع در بخش 35 کرمان بنام خانم فاطمه بیگلری پور ثبت 
و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده که به علت جابجایی مفقود گردیده است لذا به دستور تبصره یک اصالحی 
ماده 120 آیین نامه قانون ثبت، مراتب جهت اطالع مردم آگهی می شود تا هر کس مدعی انجام معامله یا وجود 
سند مالکیت نزد خود می باشد می تواند ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار روزنامه، گواهی اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم دارد. در غیر این صورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی، سند مالکیت المثنی 

بنام مالک صادر خواهد شد.    993  م الف    تاریخ انتشار: روز چهارشنبه 1400/02/01
محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت
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خبــر

فردای کرمان:  دانشجویی که موضوع پایان نامه اش تحقیق درباره ی هنر کاربافی )از قدیمی ترین 
رشته های هنری پارچه بافی( در سیرجان بود، پس از اتمام تحصیل به دلیل عالقه ای که به 
این رشته ی هنری پیدا می کند، آموزش کاربافی را نزد کسانی که در سال های دور به این کار 
مشغول بودند، فرامی گیرد و حاال به گفته ی معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی کرمان، 
تالش این دانشجوی هنرمند سبب احیای رشته ی کاربافی در سیرجان شده است و بعد از 

حدود ۳۰ سال، بار دیگر دستگاه های کاربافی راه اندازی شده اند.                                          

هنر کاربافی
 در سیرجان 

احیا شد

نهمین دوره طرح نسیم نهج البالغه برگزار می شود
طرح نسیم نهج البالغه همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان امسال،  توسط شورای فرهنگ عمومی شهرستان سیرجان برنامه ریزی و اجرا شده و شرکت 
معدنی و صنعتی گل گهر نیز در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی و توجه به شعائر دینی در این طرح معنوی مشارکت می کند. این طرح معنوی 
که سال گذشته به دلیل شرایط شیوع بیماری کرونا به صورت کامال مجازی برگزار شد، امسال به دو صورت مجازی و حضوری با تدریس کتاب گرانقدر نهج 
البالغه توسط 5۰ نفر از اساتید روحانی شهرستان در طول ماه مبارک رمضان برگزار می شود و در نیمه دوم ماه رمضان با برگزاری آزمون نهایی و اختتامیه 
همراه خواهد بود. گفتنی است در پایان این دوره از طرح به ۳۱۳ نفر از برندگان این طرح معنوی، جوایز از جمله 5 سکه بهار آزادی و ۳۰8 جایزه ارزنده 

دیگر اهدا می شود. عالقه مندان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت کتاب به ائمه جماعات مساجد و یا به سایت nahjo.ir  مراجعه کنند. 

 شماره 1257
5 شنبه 28 فروردین 1400 گزارش

خالصه ای از برنامه ها 
و فعالیت های هفتمین 

جشنواره فرهنگی 
گل گهر سیرجان

بـا وجـود بیمـاری کرونـا، فضاهای آموزشـی و 
تفریحـی به سـمت دنیای مجازی کـوچ کردند 
و در ایـن میان موسسـه معراج اندیشـه گل گهر 
در راسـتای ترویـج فرهنگ و هنر در سـیرجان 
اقـدام به برگـزاری هفتمین جشـنواره فرهنگی 
گل گهـر بـا رویکـرد فضـای مجـازی نمـود تـا 
فرهنگـی  نیـاز  کرونایـی؛  شـرایط سـخت  در 

مخاطبـان بی پاسـخ نماند.
این دوره از جشـنواره با همکاری و مسـاعدت 
اجرایـی  هیـأت  و  سیاسـتگذاری  شـورای 

فّنـی، عوامـل تهیـه  از )مشـاوران  متشـکل 
و تولیـد، روابـط عمومـی و تبلیغـات و ... ( از 
ابتـدای سـال 1399 شـروع بـه کار کـرد. در 
آغـاز تمهیداتی اتخاذ شـد تا به خاطر شـرایط 
پیـش آمـده و عـدم برگـزاری جشـنواره بـه 
صـورت حضوری، جشـنواره در فضای مجازی 
برگزار شـود. سـاختار جشـنواره بر این اساس 

برنامه ریـزی شـد:
ذائقه سـنجی  پژوهـش  اجـرای   -1  

مـردم سـیرجان در فضـای مجـازی
آموزشـی  دوره هـای  برگـزاری   -2  
بـرای  رسـانه ای  مهارت هـای 
اجرایـی عوامـل  و  دسـت اندرکاران 

وب سـایت  سـاختار  ایجـاد   -3  
ویـژه  اپلیکیشـن  و  کتـاب  نمایشـگاه 

ره جشـنوا
گروه هـای  راه انـدازی  و  ایجـاد   -4  

تهیـه و تولیـد محتـوا 
 بـا توجـه بـه ایـن سـاختار زیربنایـی، تیم های 

پژوهشـی، زیرسـاخت فّنـی و تیم هـای تولیـد 
محتوا تشـکیل گردید و در طی هشـت ماه کار 
مداوم، اپلیکیشـن جشـنواره فرهنگـی گل گهر 
بـه هّمـت تیـم فّنـی، وب سـایت نمایشـگاه 
کتـاب نیز بـا 45000 عنـوان کتـاب طراحی و 

گردید. راه انـدازی 
در  اندیشـه  معـراج  مؤسسـه  کانون هـای 
زمینه هـای مختلف فرهنگی، هنـری، اجتماعی 
و کارآفرینـی اقـدام بـه تشـکیل اتاق هـای فکر 
و تولیـد برنامه هـا کردنـد. برگـزاری کارگاه های 
گـزارش،  تهیـه  مسـتند،  سـاخت  آموزشـی، 
 ... و  موسـیقی  و  هنـر  سـرگرمی،  مشـاوره، 
نمونـه ای از ایـن فعالیت هـا می باشـد. تدوین و 
تولیـد برنامه هـا توسـط 13 تیـم بومـی صورت 
اثـر   1000 از  بیـش  نهایـت  در  کـه  گرفـت 
تحویـل دبیرخانـه جشـنواره و طـی بررسـی و 
بازبینـی نهایـی در اختیار تیم بارگـذاری محتوا 
قـرار گرفـت. ضمـن این که بـا تصمیم شـورای 
اجرایـی جشـنواره تمـام محتواهـا و محصوالت 
تولیـد شـده بـا شناسـه ده رقمـی کدگـذاری 

 . ند شد

  اهـم فعالیت هایـی کـه در بخش 
تهیـه محتـوا و مسـتند صـورت گرفتـه 

اسـت در ذیل شـرح داده شـده اسـت:
کارگاه  دینـی  آموزه هـای  حـوزه  در 
مهارت هـای زندگی توسـط سـه نفر از اسـاتید 
برجسـته شهرسـتان بـا بیـش از150 عنـوان، 
نـکات طالیـی زندگـی در 12 عنـوان، معرفـی 
موسسـات قرآنـی )6 عنـوان(، معرفـی نخبگان 
و  پیشکسـوتان  معرفـی  عنـوان(،   8( قرآنـی 

فعـاالن قرآنـی )16 عنـوان(  ارائـه گردیـد.
کانـون فرهنگ پایداری مسـتندهایی از 20 
رزمنـده دفاع مقّدس با عناویـن )بچه های حاج 
قاسـم و آن روزها( )در40 عنوان(، مسـتندهایی 
از فرماندهـان شـهید ملّـی و سـیرجانی در20 
عنـوان، مسـتندهایی از شـهدای مدافـع حـرم، 
انقـالب اسـالمی، پیشکسـوتان دفاع مقـّدس و 
انقـالب و بیـش از50 اثـر دیگـر تهیـه و تولیـد 

گردید.
در حـوزه خانـواده و مباحث اجتماعی بیش 
از50 کلیـپ در بخـش کارگاه هـای عمومـی و 
تخصصـی در زمینه هـای مختلـف روانشناسـی 
و مشـاوره توسـط 8 نفـر از اسـاتید برجسـته 
حـوزه خانـواده تهیه و تولید گردیـد.  در بخش 
خانـه مهارت نوجـوان نیز محتواهایی آموزشـی 
بـا حضور نوجوانـان و بیش از40 عنـوان )تخته 
سـیاه، قـاب جـادو، آینـه مجـازی(  و در بخش 
بخـش  در  تولیداتـی  نیـز  ترافیـک  فرهنـگ 
)هیجـان در پیسـت، خیابـان امـن، آرامـش در 

شـهر( در 35  قسـمت ارائـه شـد.
سـامانه  ایجـاد  بـا  مشـاوره  حـوزه  در 
اختصاصـی مشـاوره و بهره گیـری از 11 نفـر 
از مشـاوران مطـرح شهرسـتان در حوزه هـای 
)مشاوره تحصیلی-پیشـگیری از طالق-خانواده 
درمانـی- اختالالت یادگیـری و رفتاری کودک 
و نوجـوان- درمـان اختالالت بالینـی و آموزش 
قبـل از ازدواج( بـه صـورت آنالین تلفنی و چت 
طـی شـش سـاعت در شـبانه روز بـه مباحـث 

مشـاوره ای پرداختـه شـد.
در حـوزه کتـاب و کتابخوانـی برنامه هـای 
متنـوع فرهنـگ کتابخوانـی از جملـه معرفی 
مربیـان طـرح بـا مـن بخـوان )20 عنـوان(، 
بـرای  داسـتان  کتـاب  بلندخوانـی  آمـوزش 
کـودکان )20 عنـوان(، ادبیـات کـودکان )20 
 25 ( کتاب هـای مشـهور  معرفـی  عنـوان(، 
ویراسـتاری  آموزشـی  کارگاه هـای  عنـوان(، 
کتاب و تصویرسـازی )27جلسه90 دقیقه ای( 
در قالـب محتواهـای ویدئویی، موشـن گرافی 
و پادکسـت تهیـه و تولیـد گردیـد. همچنین 
سـایت نمایشـگاهی دائمی کتاب بـا 45000 
عنـوان کتاب بـا تخفیـف40 درصد و ارسـال 

رایـگان پسـتی راه اندازی شـد.
بـا  در حـوزه کار و کارآفرینـی گفتگـو 
شهرسـتان  موفـق  کارآفرینـان  از  نفـر   12
)کارسـتون(  عنـوان  بـا  سـیرجان 
و  گرفـت  مصاحبه هـای تخصصـی صـورت 
و  کسـب  آموزشـی  کارگاه هـای  همچنیـن 

اسـاتید  الکترونیـک توسـط  کار و تجـارت 
 90 جلسـه   8 )در  کشـوری  برجسـته 

گردیـد.  برگـزار  نیـز  دقیقـه ای( 
در حـوزه هنـر برنامه هـای متنـوع هنـری 
از قبیـل کارگاه آموزشـی سـینما )کارگردانی 
دقیقـه ای(،   جلسـه90   8 در  تدوین گـری  و 
نوازنـدگان نوجـوان سـیرجانی )17  معرفـی 
برجسـته  عکاسـان  بـا  گفتگـو  نوازنـده(، 
قالـب  در  گفتگـو   8( سـیرجان  شهرسـتان 
ویدئوهـای آموزشـی(، گفتگـو بـا هنرمنـدان 
گفتگـو   10  (  ... و  شـعر  تئاتـر،  موسـیقی، 
120 دقیقـه ای(، بازارچـه هنر )شـامل صنایع 
دسـتی و هنرهـای تجسـمی با بیـش از 100 
اثـر(،   16( کـودکان  داسـتان خوانی  اثـر(، 
مسـابقه فراخوان عکاسـی )210 اثـر مردمی(، 
مسـابقات میکروفون طالیی و یا اسـتعدادیابی 

هنـری )150 اثـر مردمـی(
در حـوزه مسـابقات فرهنگـی40 مسـابقه 
بـا عناویـن مختلـف از محتویـات اپلیکیشـن 
 7689 تعـداد  و  برگـزار  روزانـه  صـورت  بـه 
داشـتند  حضـور  مسـابقات  در  شـرکت کننده 
از  و همچنیـن  امتیـازات  باالتریـن  بیـن  از  و 
بیـن افـرادی که اپلیکیشـن جشـنواره را نصب 
 کردنـد بـه قیـد قرعـه هدایایـی اهـدا گردیـد. 
نیـز 11 شـب  بخـش جشـن های شـبانه  در 
بـه صـورت زنـده برنامه هـای شـاد و متنوعـی 
بـا حضـور هنرمنـدان بومـی، اسـتانی و بعضـاً 
کشـوری برگـزار گردیـد کـه همزمان عـالوه بر 
پخش مسـتقیم از اپلیکیشن جشنواره از طریق 
پیج هـای اینسـتاگرامی پُرمخاطـب شهرسـتان 

نیـز پخـش گردید. 
زنـده  گفتگوهـای  برنامه هـای  بخـش  در 
روزانـه در اکثـر روزهـای جشـنواره برنامه هایی 

در حوزه هـای مختلـف برگـزار گردیـد.

  مجمـوع محتواهای تولید شـده: 
مورد  2250

در بخـش محتواهـای متنی )شـامل اخبار، 
نشـریات، مسـابقات (: 540 مورد

)شـامل  تصویـری  محتواهـای  بخـش  در 
تصاویر محتوایی، تصاویر شـاخص، پوسـترهای 

اینسـتاگرامی، بنـر، اینفوگرافـی(: 780 مـورد
)شـامل  ویدئویـی  محتواهـای  بخـش  در 

مـورد  652 موشـن گرافی(:  تیـزر،  کلیـپ، 
)شـامل  صوتـی  محتواهـای  بخـش  در 

مـورد  193 اکواالیـزر(:  پادکسـت، 
جشـن های  محتواهـای  بخـش  در 
شبانه)شـامل تیـزر، کلیپ، برنامه هـا(: 60 مورد

در بخش محتواهای تبلیغاتی )شـامل تیزر، 
پوستر و موشـن گرافی(: 25 مورد  

  آمار کلی جشنواره:
 مجموع کاربران ثبت نامی: 4573 نفر

مجموع مشاوره  ها: 195 مشاوره
تعداد شرکت در مسابقات: 7689 بار

میانگین کاربران فعال در روز: 1050 نفر
روز:   کاربـران در  فعالیـت  زمـان  میانگیـن 

ثانیـه  12:30
  دیـدگاه مسـئوالن شهرسـتان، 

اسـتان و شـرکت گل گهر:
فرمانـدار  بهاالدینـی  سـهراب 

سـیرجان: شهرسـتان 
کار  گل گهـر  فرهنگـی  جشـنواره  هفتمیـن 
منحصـر بـه فـردی در فضـای مجـازی اسـت.
مهنـدس علیـدادی، معـاون توسـعه 

مدیریـت و سـرمایه انسـانی گل گهـر: 
جشنواره مجازی، کاری بسیار ارزنده است.

وحید محمدی معاون هنـری اداره کل 
ارشاد اسالمی اسـتان کرمان: 

جشـنواره فرهنگـی گل گهـر می توانـد مـردم 
سراسـر اسـتان و کشـور را نیز درگیر خود کند.
پشـتیبانی  معـاون  فریدونـی  جـواد 

گل گهـر:  مجتمـع 
پُـر خیـر و برکـت معـراج، دغدغـه  موسسـه 

دارد. فرهنگـی 
محمـد محیاپـور مدیرعامل شـرکت 
توسـعه آهن و فـوالد گل گهر سـیرجان:
بـه حمایـت از فعالیت هـای فرهنگـی پایبنـد 
هسـتیم و بـا جدیـت آن را دنبـال می کنیـم.
سـعید  والمسـلمین  االسـالم  حجـه 
شـهابی رییس سـازمان تبلیغات اسالمی: 

جشنواره هفتم، مردم را تنها نگذاشت.
دکتر علـی یعقوبـی رییس دانشـگاه 

آزاد اسـالمی: 
جشنواره گل گهر یک فرصت استثنایی است

طرحی نو از مسئوالن فرهنگی گل گهر و موسسه معراج اندیشه 

ی جشنواره  هفتم ، نگاهی  مسئوالنه   به  فضای  مجاز
نگارستان: 

 در شــرایطی کــه کرونــا وضعیــت را بــرای شــهروندان بــه ســمت و ســوی قرمــز 
بــرده بــود و امــکان برگــزاری جشــنواره فرهنگــی معــراج اندیشــه گل گهــر 
قابــل  اقدامــی  در  موسســه  ایــن  نداشــت،  وجــود  قبــل  ســال های  مثــل 
تقدیــر، جشــنواره فرهنگــی و متنــوع خــود را در فضــای مجــازی برگــزار کــرد.
طرحــی نــو بــا اســتفاده از جوانــان عالقمنــد، در اپلیکیشــن اختصاصــی و 
بازنشــرهای مناســب در فضــای مجــازی، جشــنواره همــه ســاله فرهنگــی 
گل گهــر را بــرای مشــتاقان تداعــی کــرد . کاری  کــه می توانــد تجربه ارزشــمندی 
بــرای فعالیــت فرهنگــی در فضــای مجــازی و ارتبــاط بــا خانواده هــای عالقمنــد 

در موضوعــات متعــدد فرهنگــی باشــد.
در پایــان برگــزاری ایــن جشــنواره مفــّرح، از ســوی روابــط عمومــی موسســه  
ــالع  ــور اط ــه منظ ــرح ب ــن ش ــی بدی ــر گزارش ــه گل گه ــراج اندیش ــی مع فرهنگ
داده هــای  برخــی  و  اجــرا  چگونگــی  از  فرهنگ دوســت  شــهروندان  بیشــتر 
ــی  ــن قدردان ــه ضم ــید ک ــت مان رس ــه دس ــریه ب ــت درج در نش ــاری آن جه آم
از عملکــرد موسســه معــراج اندیشــه گل گهــر در ایــن جشــنواره مشــروح آن 

تقدیــم عالقمنــدان می شــود: 

 mageg.ir جشنواره هفتم گل گهر تمام شد ، اپلیکیشن جشنواره همچنان جاری است  /   دانلود اپلیکیشن جشنواره از سایت



ویترین آخر

دکتر علی میرزامحمدی * 
اطالعات نادرست و غیر واقع بینانه درباره قدرت اقتصادی ایران بر 
اساس داده های مرکز آمار ملی ایران و دفتر سند آمایش سرزمینی، 
است.  واداشته  انتقادی  رویکردی  به  را  کشور  اقتصاددانان  برخی 
بهنگام  و  شفاف  دقیق،  آمار  ارائه  عدم  صورت  در  معتقدند  منتقدان 
ازسوی »سازمان برنامه و بودجه« حرکت و تصمیم گیری مدیران ارشد 
به مثابه رانندگی در جاده مه آلود تصور می شود که هر چقدر غلظت این 
مه بیشتر باشد، امکان  اندازه گیری احتمال تصادف هم کاهش می یابد. 
با وجود این نوع آمارها، تمام استراتژی های توسعه کشور، »ُمرده« به 

دنیا می آیند. 
از منظر جامعه شناختی یکی از شرایط مهم فعالیت سالم و روبه 
رشد نظام سلسله مراتب حکومتی در هر کشوری به شرط سالم بودن 
رهبران،  و  مدیران  که  است  آن  نیروها  درست  گزینش  و  ساختارها 
نظارت درستی بر فعالیت های زیردستان خود داشته باشند و آنها را 
این  حدوث  برای  اما  کنند.  مدیریت  درست  اهداف  به  رسیدن  برای 
شرط مهم الزم است اطالعات درستی از ناحیه زیردستان، در اختیار 
رهبران و مدیران قرار گیرد. نه تنها اطالعات باید به درستی به آنها 
منتقل شود بلکه حتی الزم است اشتباهات این مدیران و رهبران به 
صراحت و با ادبیاتی مناسب به آنها گوشزد شود تا سکان هدایت این 
سفینه در طوفان بحرانها با برخورد به  کوه یخ بی تدبیری در گرداب 

هالکت گرفتار نشود. 
این وضعیت را می توان به وضعیت یک کشتی بزرگ یا هواپیمای 
انکاری  سهل  واسطه  به  خلبان  یا  ناخدا  که  نمود  تشبیه  مسافربری 
کارکنان خود غرق یا سقوط می کند. در این میان، نقش کمک خلبان 
و یا دستیار ناخدا از همه مهتر است. افرادی که مغز متفکر مجموعه و 
حلقه واسط بین کارکنان زیر دست و سکاندار اصلی هستند اما آیا در 
کشتی و هواپیمای نظام سلسله مراتب حکومتی ایران در مقام تشبیه 
کمک خلبان ها و دستیاران ناخدا نقش واقعی خود را به درستی انجام 
می دهند؟ آیا آنها به درستی نقش آفرینی می کنند و اطالعات درستی 
را آنهم در زمان مناسب و با ادبیاتی دلسوزانه اما صریح، فارغ از فرهنگ 
ارادت ساالری، تملق و تزویر در اختیار مدیران و رهبران رده باالی 
خود  قرار می دهند؟ متاسفانه وضعیت فعلی کشور نشان می دهد که ما 
نه تنها چنین نقش آفرینی را شاهد نیستیم بلکه با شبکه ای از توجیه 
گران حرفه ای مواجه هستیم که از روی عمد یا جهل تصویری وارونه 
از بخشی که در آن مسئولیت دارند به مسئولین رده باالی خود گزارش 
انتقادها بر علیه این شبکه توجیه  می کنند. در شرایط کنونی کشور 
گران حرفه ای ایران هر روز بیشتر می شود. امید می رود در نتیجه این 
اعتراض ها، دلسوزان نظام که خطر واقعی رشد این شبکه را احساس 
کرده اند با درایت و اقدام به موقع نظام و مردم را از سیطره آن نجات 
دهند.                                                          * جامعه شناس

تابناک: به نقل از ایرنا مصرف بنزین در فرودین ماه امسال به 79.6 میلیون لیتر 
در روز رسید که نشان دهنده رشد 6۰ درصدی در مصرف این سوخت در کشور 
است. این عدد از این جنبه حایز اهمیت است که نشان دهنده افزایش سفرها در 
فروردین ماه است. افزایش سفرهای نوروزی آن هم در شرایط کرونا باعث شده تا 
موج چهارم این بیماری در کشور آغاز شود و تعداد فوتی ها در روز به باالی ۴۰۰ 

نفر افزایش یابد.

       گوناگون

رشد ۶0 درصدی مصرف بنزین در فروردین

مشاور  سالیوان،  جیک  آفتاب نیوز: 
امنیت ملی ایاالت متحده روز یکشنبه به 
فاکس نیوز گفت: مذاکرات در وین سازنده 
واقعی  تالش  که  معنا  این  به  است،  بوده 
در آنجا انجام شده و قدرت های ج هانی بر 
در  پایبندی  اساس"  بر  توافق  بازگرداندن 

برابر پایبندی " متمرکز شده اند.
که  شد  بیان  آن  از  پس  وی  اظ هارات 
عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه و 
مذاکره کننده اصلی ایران، با بیان اینکه فهم 
جدیدی در مذاکرات در حال شکل گیری 
است و ایران کار بر روی متن پیش نویس 
کامل برای مذاکره کنندگان را آغاز می  کند، 
امی د تازه ای را به روند روز شنبه وارد کرد.

مذاکره کنندگان که شامل اتحادیه اروپا 
و روسیه و چین می  شود نیز گفته اند که 
یابد.  می   ادامه  جاری  هفته  در  رایزنی ها 
هرچند که این مذاکرات پس از حمله هفته 
گذشته به تاسیسات غنی سازی نطنز که 
گفته می  شود کار اسرائیل بوده است، از خط 
خارج شده بود. ایران خوا هان این است که 
ایاالت متحده صد ها تحریم اعمال شده ای 
را که ترامپ از سال 2۰۱7، بعد از روی کار 
آمدنش علیه اقتصاد این کشور اعمال کرده، 
از بین ببرد. همچین تهران اصرار دارد که 
امریکا باید این اقدامات را پیش از موافقت 
فعالیت های  به  بازگشت  بر  مبنی  ایران 
دهد.  انجام  برجام،  مفاد  ذیل  هسته ای 
جیک سالیوان روز یکشنبه همچنین گفت: 
ایاالت  که  شوند  می   لغو  زمانی  تحریم ها 
متحده به وضوح اطمی نان داشته باشد که 
جمهوری اسالمی  غنی سازی هسته ای خود 
را کاهش می  دهد و فعالیت های اتمی  اش را 

به شدت محدود می  کند. بلومبرگ در ادامه 
گزارش خود ادعای روز یک شنبه روزنامه 
فایننشال تایمز مبنی بر اینکه مقامات ارشد 
ایران در حال مذاکره  و  عربستان سعودی 
در بغداد برای اصالح روابط شان هستند را 
تنش ها  کاهش  از  دیگر  آشکار  نشانه  یک 
نشست  این  گزارش های  افزود:  و  دانست 
نشان می دهد که چگونه یک تغییر عمده 
در سیاست های ایاالت متحده تحت هدایت 
بایدن و قصد او برای ورود مجدد به توافق 
"سیگنال روشنی"  اصلی 2۰۱5  هسته ای 
را به عربستان سعودی مبنی بر این ارسال 
کرده این کشور مجبور است تقاضا های خود 
در خصوص گسترش مفاد توافق هسته ای 

را لغو کند.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: این واقعیت، 
سعودی ها را متوجه کرد که آن ها از همان 
متحده  ایاالت  دیپلماتیک  از حمایت  ابتدا 
برخوردار نخواهند شد. اگر توافق هسته ای 
با موفقیت احیا شود، گفت وگو های اولیه می  
تواند زمینه را برای رایزنی سطح باالتر می ان 
ایران و عربستان در مورد مسائل منطقه ای 
فراهم کند. عباس عراقچی به تازگی گفت 
که ایران و آمریکا باید گام هایی را که هر یک 
از طرفین الزم است برای بازگشت به توافق 
2۰۱5 بردارند، مشخص کنند که شامل ارائه 
فهرستی کامل از تحریم هایی می  شود که در 
دوران ترامپ اعمال شده است و جمهوری 
اسالمی  تاکید دارد ایاالت متحده باید آن ها 

را لغو کند.
ارزیابی مثبت دیپلمات روس از روند 

مذاکرات وین
آزادسازی  خبر  نیز  روس  دیپلمات  یک 

یک  را  عراق  در  ایران  بلوکه شده  پول  های 
در  جاری  مذاکرات  منظر  از  مثبت  تحول 
وین توصیف کرد. میخائیل اولیانوف نماینده 
دائم روسیه نزد سازمان های بین المللی در 
وین طی پیامی  در حساب کاربری خود در 
توئیتر به خبر توافق برای آزادسازی پول  های 
بلوکه شده ایران در عراق واکنش نشان داد 
و نوشت: آیا این با واقعیت مطابقت دارد؟ 
اگر بله، از منظر مذاکرات جاری در وین با 
هدف احیای کامل اجرای برجام، شامل لغو 
تحریم های ایاالت متحده یک تحول مثبت 

به شمار می  آید.
به نوشته خبرگزاری ایسنا، اخیرا دبیرکل 
از  عراق  و  ایران  مشترک  بازرگانی  اتاق 
آزادسازی پول های بلوکه شده ایران در این 
کشور در فرآیندی یک ماهه خبر داده است.

تائید پیشرفت در وین
سخنگوی  خطیب زاده،  سعید  همچنین 
وزارت امور خارجه ایران نیز درباره مذاکرات 
حال  در  وین  در  آنچه  داشت:  ابراز  وین 
رفع  برای  فنی  گفت وگو های  است،  انجام 
تحریم  های ظالمانه آمریکا و بازگشت ایاالت 
متحده ذیل تعهداتش در برجام و قطعنامه 
22۳۱ است. پیشرفت  هایی انجام شده ولی 
به معنای حل اختالفات نیست. وی با بیان 
اینکه برای عدم فرسایشی شدن مذاکرات 
متون خود را ارائه کردیم و از طرف مقابل 
خود  متون  و  مصادیق  وارد  خواستیم  هم 
شود، عنوان کرد: در مرحل های هستیم که 
موضوعات سخت و دشوار است ولی براساس 
مواضع رهبری به دنبال تامی ن منافع مردم 
هستیم و فکر می  کنیم گفت وگو ها در مسیر 

درستی قرار گرفته است.

هفته نامه سیاسی، اجتماعی
صاحب امتیاز : بتولهاشمیمعصومی
مدیرمسوول: ابوالقاسممحمودآبادی

 چاپ :  مهدویکرمان
نشانی: سیرجان،خیاباننصیریشمالی،کوچهنصیری)25(پالک113کدپستی: 7813753636

تلفن: 42202140 نمابر:42234344سامانه پیام کوتاه:3000990061
تلفن سفارش آگهی: 09133475191-42234344

Sokhan_Tazeh :اینستاگرام     sokhan.tazeh@Gmail.com:پست الکترونیکی www.sokhanetazeh.com:سایت اینترنتی

وضعیت جعبه 
فیوز روشنایی برق 

چهارراه دانشگاه 
پیام نور 

بقایي و مشایي در آستانه عفو
اعتماد: حمید بقایي و اسفندیار رحیم مشایي عفو شدند. حمید بقایی و اسفندیار 
رحیم مشایی که هرکدام طی احکام قضایی به ۱5 و 6 سال حبس قطی محکوم شده 
اند از زندان آزاد شدند. در شرایطي که وکیل حمید بقایي خبر از بستري شدن او در 
بیمارستان رواني داده بود، پدر داماد محمود احمدي نژاد اعالم کرده که »روند عفو 
حمید بقایي و اسفندیار رحیم مشایي در دوره ریاست ابراهیم رییسي در قوه قضاییه 

طي شده و دیگر به زندان برنمي گردند.«

زوم

نشانه  های نرمش در وین پدیدار شد

ایسنا: اخیرا عده ای با تولید یک پیام جعلی از مردم می خواهند وارد لینک 
سایتی به نام  سیب شوند تا بتوانند با ثبت نام خود در مرکز بهداشت، واکسن کرونا 
بگیرند. وزارت بهداشت با انتشار اعالمیه ای به مردم هشدار هیچ تشکیل پرونده ای 
در شرایط فعلی نیاز به ثبت نام اینترنتی ندارد و هیچ لینکی برای ثبت نام و 

پرداخت هزینه صحت ندارد.

هشدار وزارت بهداشت: برای دریافت واکسن کرونا 
و ثبت پرونده سالمت وارد هیچ سایتی نشوید

تراژدی تزریق 
اطالعات غلط 

واردات ۶ میلیون دوز واکسن کرونا برای کارگران
بخش  قرارداد  انعقاد  از  تهران  بازرگانی  اتاق  رئیس  سیما:  و  صدا  خبرگزاری 
خصوصی برای واردات 6 میلیون دوز واکسن کرونا به منظور واکسیناسیون کارگران 
خطوط تولید خبر داد. مسعود خوانساری در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی 
تهران گفت: اگر مراحل اداری این قرارداد انجام شود واکسن ها به تدریج و مرحله به 
مرحله وارد کشور می شود که البته در این مرحله هدف این است که بخش تولید و 

به ویژه کارگران را واکسینه کنیم تا خللی در تولید ایجاد نشود.
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فارس: روزنامه واشنگتن پست در گزارشی درباره مذاکرات جاری در وین نوشته 
در سراسر گفت وگوها ایران اصرار داشته که آمریکا باید نخستین گام را برای پایبند 
شدن به برجام بردارد. اما طبق گفته مقام های مطلع از این گفت وگوها هم ایران و 
هم دولت بایدن در حال حرکت به سمت برداشتن گام های همزمان و متوالی ]برای 
بازگشت به برجام[ هستند. دولت بایدن شرط بازگشت به برجام را عقب نشینی ایران 

از اقدامات جبرانی ای عنوان کرده

ایران و آمریکا در حال حرکت به سمت بازگشت همزمان به برجام 

آگهي مناقصــه عمومـــي 
شمـــاره 1400/1/ع

شرکت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد پروژه » بارگیری، حمل و دپو سازی محصوالت از قبیل کلوخه 

سنگ آهن ،دانه بندي ،کنسانتره و گندله در انبارهای شرکت واقع در منطقه گل گهر و اسکله شهید رجايی و منطقه ويژه 

اقتصادی)بارکو( بندرعباس، با تناژ سالیانه 25،000،000 تن  به جهت صادرات و خوراک دهي به خطوط کارخانه های 

فرآوري « خود را از طریق برگزاري مناقصه عمومي به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا کلیه متقاضیان مي توانند 

جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الکترونیکي WWW.GEG.IR مراجعه و اسناد مذکور را به همراه فرم پرسشنامه 

ارزیابي تأمین کنندگان از بخش مناقصه و مزایده دانلود نمایند. مهلت تحویل پاکات ساعت 9 الي 14 روز شنبه مــورخ 

1400/2/11 در محــل دفترکمیسیون معـامالت مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. ضمناً بازدید از 

محل اجراي موضوع مناقصه روز دوشنبه مورخ 1400/2/6 مقرر شده است. شرکت معدني و صنعتي گل گهر در رد 

یا قبول هر یک از پیشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد.

کمیسیون معامالت شرکت معدنی و صنعتی گل گهر 
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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 الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس  درگاه سامانه تدارکات 
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.
تاريخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1400/01/25 می باشد.

مهلت زمانی دريافت اسناد مناقصه از سايت: از تاریخ انتشـــار اسنــاد مناقصـــه تا ساعت 18:00 روز پنجشنبـــه 
تاریخ 1400/02/02

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: از تاریخ  دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز یک شنبه  تاریخ 1400/02/12
زمان بازگشايی پاکت ها: ساعت 17:00 روز دوشنبه  تاریخ 1400/02/13 

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

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

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 
تهیه مصالح و اجرای جدولگذاری معابر سطح شهر شماره 1 سال 1400
شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات )شرح مختصر: تهیه مصالح و اجرای 

 2 0 0 0 0 0 5 6 7 4 0 0 0 0 0 6 جدولگذاری معابر سطح شهر شماره 1 سال 1400( به شماره 

را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
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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 الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس  درگاه سامانه تدارکات 
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.
تاريخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1400/01/25 می باشد.

مهلت زمانی دريافت اسناد مناقصه از سايت: از تاریخ انتشـــار اسنــاد مناقصـــه تا ساعت 18:00 روز پنجشنبـــه 
تاریخ 1400/02/02

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: از تاریخ  دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز یک شنبه  تاریخ 1400/02/12
زمان بازگشايی پاکت ها: ساعت 17:30 روز دوشنبه  تاریخ 1400/02/13 

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

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

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 
تهیه مصالح و اجرای جدولگذاری معابر سطح شهر شماره 2 سال 1400
شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات )شرح مختصر: تهیه مصالح و اجرای 

 2 0 0 0 0 0 5 6 7 4 0 0 0 0 0 جدولگذاری معابر سطح شهر شماره 2 سال 1400( به شماره 7

را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.


