هفتهنامه
خبــری ،تحلیلــی ،فرهنگــی
اجتماعــی ،ادبــی ،ورزشــی

گزارشی از وضعیت نابسامان خدمات رسانی پمپهای گاز :

جایگاههای همیشه تعطیل سیانجی در سیرجان

سال شانزدهم
چهارشنبه  5آذر 1399
 8صفحه
شماره 626
 2000تومان

علت اين تعطيليها هربار موضوعي اعالم ميشود ،مث ً
ال در سالهاي قبل يکي از جايگاههاي ( )CNGمدت مديدي تعطيل بود
و علتش در واقع نپرداختن مبلغ گاز مصرفياش به اداره گاز شهرستان بود

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

صفحه5

گزارشی از مشکالت شهرک صدف:

دود منطقه ویژه در چشم مردم محمودآباد

شهرک صدف آسفالت شد ،اما...
صفحه3

یتیمانخانوادهدار!
صفحه4

دستهای یاری رسان
در ایام کرونا و تورم
صفحه7

عکس :سخن تازه

گلگهر فاتح دربی استانی لیگ برتر فوتبال ایران؛

مس داغ
صفحه6

صفحه 5

سازمان سیما ،منظر و فضای سبز سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (شرح
مختصر :عملیات بهسازی پارک کتابخانه مکی آباد واقع در شهرک فدک) به شماره

 2 0 9 9 0 9 0 5 4 9 0 0 0 0 0 9را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق

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

انجام خواهد شد و الزم است

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

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه :تاریخ  1399/09/05می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  12:00روز یکشنبه تاریخ 1399/09/16
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :تا ساعت  12:00روز شنبه تاریخ 1399/09/29

زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  16:00روز یکشنبه تاریخ 1399/09/30

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها
الف -آدرس :سیرجان -بلوار شهید زندی نیا ،مجتمع سازمانی شهرداری و تلفن 034 - 42338102-3
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس021-41934 :

دفتر ثبت نام85193768-88969737 :

دمرییت ارتباطات شهرداری سیرجان

سازمان سیما ،منظر و فضای سبز سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات

(شرح مختصر :عملیات احداث آبنمای کف خشک پارک فردوسی) به شماره

 2 0 9 9 0 9 0 5 4 9 0 0 0 0 1 0را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق

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

انجام خواهد شد و الزم است

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

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه :تاریخ  1399/09/05می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  12:00روز یکشنبه تاریخ 1399/09/16
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :تا ساعت  12:00روز شنبه تاریخ 1399/09/29

زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  16:30روز یکشنبه تاریخ 1399/09/30

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها
الف -آدرس :سیرجان -بلوار شهید زندی نیا ،مجتمع سازمانی شهرداری و تلفن 034 - 42338102-3
مرکز تماس021-41934 :

دفتر ثبت نام85193768-88969737 :

دمرییت ارتباطات شهرداری سیرجان

شمـــاره /99/41ع

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد « اجراي عمليات حفاري ژئوتكنيك و آبشناسي
به میزان  22270متر با قطر  »HQرا از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار

نمايد .لذا مناقصهگران ميتوانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الكترونيكي WWW.GEG.IR
مراجعه و اسناد مذکور را از قسمت تأمين كنندگان و مشتريان  -مناقصه ها دانلود نمايند  .مهلت
تحويل پاكات ساعت  9الي  14روز يكشنبه مــورخ  99/9/16در محــل دفتركميسيون معـامالت
مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد .ضمنا ً بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه روز
يكشنبه مورخ  99/9/9مقرر شده است .شركت معدني و صنعتي گل گهر در رد يا قبول هر يك از
پيشنهادات بدون نياز به ذكر دليل و بدون جبران خسارت مختار ميباشد.
مدیریـت قراردادها و معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر

تجدید مناقصه سازمان سیما ،منظر و فضای سبز ( نوبت اول )

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای
عملیات احداث آبنمای کف خشک پــــارک فردوســــی

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

تجدید مناقصه سازمان سیما ،منظر و فضای سبز ( نوبت اول )

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای
عملیات بهسازی پارک کتابخانه مکی آباد واقع در شهرک فدک

آگهي مناقصـه عمومــي تجديــد شـده

آگهـــي مناقصـــه عمومـــي
شمـــاره /99/49ع

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد « عمليات احداث بنـاي يادمـان شهــدا»
واقع در مجتمع خود را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط و داراي گواهينامه
صالحيت پيمانكاري با رتبه حداقل  5ابنيه از سازمان مديريت و برنامهريزي كشور واگذار نمايد .لذا
كليه متقاضيان ميتوانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الكترونيكي  WWW.GEG.IRمراجعه و
اسناد مذکور را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان از قسمت تأمين كنندگان و مشتريان
 مناقصه ها دانلود نمايند .مهلت تحويل پاكات ساعت  9الي  14روز شنبه مــورخ  99/9/15در محــلدفتركميسيون معـامالت مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد .ضمنا ً بازديد از محل اجراي
موضوع مناقصه روز شنبه مورخ  99/9/8مقرر شده است .شركت معدني و صنعتي گل گهر در رد يا
قبول هر يك از پيشنهادات بدون نياز به ذكر دليل و بدون جبران خسارت مختار ميباشد.

مدیریـت قراردادها و معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر

محتکر
 11میلیاردی
مواد غذایی در
سیرجان دستگیر شد

سردار ناظری اظهار کرد« :ماموران پلیس آگاهی شهرستان سیرجان از احتکار اقالم غذایی و ضروری
در انباری در این شهرستان مطلع شدند و ضمن اطمینان از صحت موضوع و هماهنگی با مقام قضایی،
به همراه نماینده اداره صنعت ،معدن و تجارت و نماینده دادسرا به محل مورد نظر اعزام شدند».فرمانده
انتظامی استان کرمان بیان کرد« :در بازرسی از این انبار؛  68تن برنج  9 ،هزار و  600عدد کنسرو،
سههزار و  600عدد رب گوجهفرنگی اقالمی دیگری کشف شد .وی افزود« :ارزش کاالهای احتکار
شده ،طبق نظر کارشناسان مربوطه 11 ،میلیارد و  435میلیون و  200هزار ریال برآورد شده است».

خـبــــر

شماره 626
 5آذر 1399

باشگاه خبرنگاران جوان :فرمانده پلیسراه استان کرمان از کاهش تردد در جا دههای استان طی دو روز گذشته خبر داد و گفت که در
دور روز گذشته ،هزار دستگاه خودرو از پلیسراههای استان کرمان برگشت داده شده است.رضایی بیان کرد« :با اجرای طرح محدودیتهای
جدید کرونایی در استان ،طی دو روز گذشته ۲۶۱ ،هزار کاهش تردد وسایل نقلیه در جادههای استان کرمان را نسبت به اول و دوم آبانماه
شاهد بودیم».وی با بیان اینکه در اول و دوم آبانماه سالجاری  ۸۳۱هزار تردد وسایل نقلیه در جادههای استان کرمان به ثبت رسیده است،
افزود« :طی دو روز گذشته  ۵۷۰هزار تردد در جادههای استان ثبت شده است» .رضایی با اشاره به اینکه اکثر مردم استان محدودیتهای
اعالم شده از سوی ستاد مقابله با کرونا را رعایت میکنند ،اظهار کرد« :بسیاری از جادههای استان تحت تاثیر این طرح خلوت شدهاند».

افتتاح کمپ ویژه معتادان متجاهر در سیرجان

خبر

بستری  150بیمار جدید کرونا در استان

فردایکرمان :بنا به اعالم سخنگوی دانشگاه علومپزشکی کرمان،
طی  24ساعت گذشته 150 ،بیمار جدید در بیمارستانها بستری
شدهاند و متاسفانه 29 ،نفر دیگر نیز جان باختند .بستریشدگان
 16نفر بیشتر از آمار روز قبل هستند .بنا به اعالم سخنگوی
دانشگاه علومپزشکی کرمان ،هماکنون  730بیمار کرونا در استان
بستری هستند.
از ابتدای همهگیری کرونا در استان تا سهشنبه چهارم آذرماه ،در
مجموع « 13هزار و  29نفر» بهدلیل ابتال به این بیماری روانهی
بیمارستان شدهاند و «یکهزار و  794نفر» نیز قربانی ویروس
شدهاند.
الزم به ذکر است که شیوهی آماردهی دربارهی اپیدمی کرونا
از اواخر خردادماه تغییر کرده و تنها تعداد «بیماران بستری و
جانباختگان» از سوی علومپزشکی کرمان در اختیار رسانهها قرار
داده میشود.
دکتر مهدی شفیعی ،گفت 100« :نفر از آنها از حوزهی دانشگاه
علومپزشکی کرمان (شامل راور ،رابر ،بافت ،بردسیر ،کوهبنان،
کرمان ،شهربابک ،زرند ،ارزوئیه) 14 ،نفر از بیماران جدید بستری
از حوزهی دانشگاه رفسنجان و  13نفر از حوزهی تحت پوشش
دانشکده سیرجان بستری جدید هستند».
وی ادامه داد 456« :نفر از بیماران بستری در حوزهی علومپزشکی
کرمان 105 ،نفر از حوزهی دانشکده علومپزشکی سیرجان 36 ،نفر
حوزهی جنوب 97 ،نفر حوزهی علومپزشکی رفسنجان و  36نفر در
حوزهی دانشگاه بم بستری هستند و خدمات بیمارستانی به آنها
ارائه میشود» .وی اظهار کرد« :از ابتدای اپیدمی تاکنون  13هزار
و  29نفر در استان ،بهدلیل ابتال به کرونا بستری شدهاند».
مدیر گروه مبارزه با بیماریهای واگیردار دانشگاه علومپزشکی
کرمان سپس اظهار کرد« :متاسفانه در  24ساعت گذشته29 ،
بیمار کرونا نیز جان خود را از دست دادند که  15نفرشان ،از
مناطق تحت پوشش دانشگاه علومپزشکی کرمان هستند ،هفت
نفر از حوزهی دانشگاه رفسنجان ،سه نفر از حوزهی دانشگاه بم و
سه نفرشان از حوزهی دانشکده سیرجان و یک نفرشان از جنوب
استان است».
به گفتهی شفیعی ،از ابتدای اپیدمی کرونا در استان تاکنون،
 1794نفر به دلیل ابتال به کووید ـ  19جان خود را از دست
دادهاند و تا روز چهارشنبه  21خردادماه ،در گزارش آماری روزانه،
آمار مبتالیان جدید و اینکه سرپایی هستند یا بستری و یا از
پرسنل بهداشتی و درمانی نیز اعالم میشد که تا آن تاریخ ،شمار
کل این مبتالیان به کرونا در استان کرمان به  2949نفر رسیده
بود .از آن پس اما تنها آمار بیماران بستری و جانباختگان در
اختیار رسانهها قرار میگیرد.

2

خبــر

هزار خودرو از مبادی ورودی کرمان برگشت داد ه شدند

فاز نخست مرکز ترک اعتیاد ماده  ۱۶با هدف جمع
آوری معتادان متجاهر و بازگشت آنها به اجتماع در
شهرستان سیرجان راه اندازی شد.
سهراب بهاالدینی فرماندار شهرستان سیرجان در
حاشیه مراسم افتتاح کمپ ویژه معتادان متجاهر در
سیرجان گفت :فاز نخست مرکز ترک اعتیاد ماده ۱۶
با هدف جمع آوری معتادان متجاهر و بازگشت به

اجتماع راه اندازی شد که به زودی نسبت به جذب
معتادان متجاهر از سطح شهر اقدام میشود.
او با بیان اینکه این کمپ با هزینه  ۷میلیارد ریال
به بهره برداری رسید ،افزود :فعالیت کمپهای ترک
اعتیاد ماده  ۱۵ویژه معتادان خودمعرف و ماده ۱۶
ویژه معتادان متجاهر ،از دستورالعملهای ویژهای
برخوردار است که این مراکز موظفند تا بر اساس آن

معتاد در آیندهای نزدیک خبر داد.
بهاالدینی بیان داشت :موضوع جمعآوری و
ساماندهی معتادان متجاهر ،یکی از دغدغههای مهم
مسئوالن در پاکسازی چهره شهرها از این افراد و
کمک به درمان آنان است که با راهاندازی کمپ ترک
اعتیاد ماده  ۱۶سیرجان بخشی از این مهم محقق
خواهد شد.

فعالیت خود را انجام دهند.
بهاالدینی با بیان اینکه در حال حاضر  ۲مرکز
بازپروری فعال در سیرجان ،معروف به ماده ۱۵
(ویژه معتادان خودمعرف) در حال فعالیت است،
تصریح کرد :با افتتاح فاز نخست این مرکز ۵۰ ،معتاد
متجاهر در شهرستان پذیرش میشود.
او از راه اندازی فاز دوم این کمپ برای پوشش بانوان

رسیدگی به ۷۴۱پرونده متخلفان پروتکل بهداشتی در تعزیرات کرمان

ارسالن میری با بیان اینکه متخلفان
به پرداخت یک میلیارد و ۷۸۱میلیون
و ۵۴۵هزار ریال جزای نقدی محکوم
شدند اظهار داشت :با اعمال محدودیت
های جدید کرونایی از ابتدای هفته جاری
تعزیرات بر فعالیت های خود متناسب با
حجم کاری پیش آمده نیز افزوده است .
وی با اشاره به ضرورت نظارت جدیتر بر
اصناف گفت :بازرسی بر اصناف در حوزه
محدودیتهای کرونایی بر عهده سایر
دستگاهها است و تعزیرات حکومتی
واحدی به نام بازرسی و نظارت ندارد اما
در راستای کمک به بازرسان و ناظران
سایر دستگاهها در صورت درخواستهای
دستگاههای بازرسی کننده و نظارتی
جهت کمک و تسریع در امور آنها و
برخورد با متخلفین در قالب گشت های

مشترک همکاری می کند.
میری با بیان اینکه وظیفه تعزیرات
رسیدگی ،صدور رای و اجرای حکم
است افزود :تعزیرات حکومتی رسیدگی
به تخلفات اقتصادی رسیدگی میکند و
کشف و تنظیم گزارش برای متخلفان
برعهده این نهاد حکومتی نیست اما در
صورتی دستگاههای متولی امر از ما کمک
بخواهند آمادگی الزم برای پرداختن به
این امور را داریم.
وی ادامه داد :اگر چنانچه بخشهای
اقتصادی یا کسبه مراجعات مقررات
از یکم آذرماه را نداشته باشند ما برابر
قوانینی که موجود است و از جمله
قانون نظام صنفی با فرد متخلف برخورد
میکنیم که برخوردها شامل جریمه
نقدی و پلمب واحد کسب است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان
تصریح کرد :تعزیرات حکومتی در راستای
کمک به رعایت پروتکلهای بهداشتی و
کمک به نظارت هر چه بیشتر بر بازار و
قیمتها گشتهای مشترک هر روز با
همکاری سایر دستگاههای متولی نظیر
سازمان صمت ،اتاق اصناف ،اتحادیههای
مربوطه ،پلیس امنیت اقتصادی،
پلیس اماکن نیروی انتظامی ،اداره کل
استاندارد ،شبکه بهداشت و درمان و
دانشگاههای علومپزشکی با محوریت
تعزیرات تشکیل میدهند و اگر تخلف
در حدی باشد که آسیبی به مردم برسد
و قیمتهای غیرمتعارف داشته باشند تا
بررسی دقیق آن واحد پلمپ میشود.
مدیرکل تعزیزات حکومتی استان کرمان
خاطرنشان کرد :سایر دستگاهها باید

بازرسیهای خود را مرتب و مکرر انجام
دهند و در نهایت پرونده متخلفان جهت
رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارجاع
دهند و این بازرسیها نیز خارج از
گشتهای مشترک است.
میری تصریح کرد :مردم هر گونه تخلف
صنفی نظیر گران فروشی ،کم فروشی،
عدم صدور فاکتور و غیره را میتواند به
سامانه اینترنتیتعزیرات حکومتی ۱۳۵
مراجعه و درخواست خود را از واحد
صنفی متخلف ثبت کنند.
مدیرکل تعزیزات حکومتی استان کرمان
با اشاره به اینکه روزانه یک گشت
مشترک از اصناف داریم گفت :با توجه
به محدودیت نیروی انسانی و امکانات
خودرویی روزانه بیشتر از  ۱۰الی ۱۵
بازرسی انجام نمیشود و البته گشت زنی

ها با اولویت گزارشات سامانه  ۱۳۵و یا
گزارشاتی از مراجع اطالعاتی ،امنیتی و
نظامی ارجاع است.
وی در رابطه به بازار میوه فروشان
قدمگاه کرمان تصریح کرد :برای قدمگاه
باید اتاق اصناف و دستگاههای متولی از
قبیل صمت و اتحادیههای مربوطه برای
ساماندهی این قسمت از شهر اقدام کنند
که میتوانند به صورت زوج و فرد این
مغازهها باز باشند تا تجمع در آنجا رخ
ندهد.
میری گفت :تعزیزات حکومتی استان
کرمان آمادگی هر گونه همکاری در بحث
محدودیتهای ستاد ملی کرونا را دارد و
همچنین در زمینه گرانفروشی و احتکار
به مردم قول میدهیم باشدت ،سرعت و
قاطعیت با متخلفین برخورد شود.

اقدام شایسته شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان

تامين اکسيژن بيمارستان هاي غرضي و امام رضا(ع)

ي

درپي افزايش بيماران کرونايي و رويارويي بيمارستان هاي غرضي و امام رضا(ع)
سيرجان با کمبود اکسيژن ،شرکت جهان فوالد سيرجان بخشي از اکسيژن
توليدي کارخانه اکسيژن خود را به اين دو بيمارستان اختصاص داد .اين شرکت
در راستاي اصول اخالقي و انساني و در يک عمل جهادي ،به کمک مجموعه ي
بهداشت و درمان سيرجان شتافت و مسئوليت تامين اکسيژن مورد نياز بيمارستان
هاي سيرجان را به عهده گرفت.در همين رابطه دکتر غالمرضا جهانشاهي ،معاون
درمان دانشکده علوم پزشکي سيرجان گفت :اساسي ترين نياز بيماران مبتال به
کرونا اکسيژن است .وي در پاسخ به این سوال مبنی بر اينکه آيا بيمارستان
هاي سيرجان مجهز به دستگاه اکسيژن ساز نيستند ،بيان کرد :بيمارستان امام
رضا(ع) دستگاه اکسيژن ساز دارد و قرار است يک دستگاه ديگر را هم وارد چرخه
کنيم .قبل از شرايط کرونا ميزان مصرف اکسيژن بيمارستان ها خيلي کمتر بود
و از طريق دستگاه اکسيژن سازي که خود بيمارستان داشت و کپسول هاي
اکسيژني که از يکي از کارخانه هاي توليد اکسيژن مي گرفتيم ،نياز اکسیژن
بيمارستان برطرف مي شد ولي از روزي که اين بيماري شيوع پيدا کرده ،اين
دستگاه جوابگوي نياز بيماران نيست .نياز به اکسيژن خيلي باال رفته و بيش از
 6-5برابر شده است و از طريق کپسول اکسيژن و يا کارخانه هاي توليد اکسيژن،
قادر به تامين اکسيژن بيماران نبوديم.
دکتر جهانشاهي درباره چگونگي همکاري شرکت جهان فوالد با مجموعه ي
بهداشت و درمان سيرجان اظهار کرد :طبق نيازي که شهرستان داشت و کمبود
اکسيژني که در سطح شهر بود و با توجه به اينکه ظرفيت کارخانه هايي که
در شهر اکسيژن طبي توليد مي کنند ،در حدي نبود که بتواند نياز بيماران دو
بيمارستان غرضي و امام رضا(ع) را تامين کند ،تصميم گرفتيم در شوراي تامين و
ستاد کروناي شهرستان اين درخواست را مطرح کنيم تا هر سازمان و نهادي که
مي تواند به مجموعه ي بهداشت و درمان کمک کند .نياز بود شرکت جهان فوالد
به کمک بيايد و اين اتفاق افتاد.
مهندس علي عباسلو؛ مديرعامل شرکت جهان فوالد بالفاصله اعالم آمادگي کرد تا
اکسيژن را با درجهي خلوص بيش از  99درصد در اختيار ما به طور رايگان بگذارند.
بنابراين تفاهم نامه اي بين دانشکده علومپزشکي و شرکت جهان فوالد مبني بر

تامين اکسيژن دو بيمارستان غرضي و امامرضا(ع) منعقد شد .با اين کمک کال نياز
اکسيژن کليه بيماران بيمارستان برطرف مي شود و تا زماني که بيماران کرونايي
نياز به اکسيژن داشته باشند ،تفاهمنامه برقرار است و شرکت جهان فوالد اکسيژن
اين دو بيمارستان را تامين مي کند.
نصب منبع  20تني اکسيژن در بيمارستان امام رضا(ع)
معاون درمان دانشکده علوم پزشکي سيرجان افزود :اقدام خوب ديگري که شرکت
جهان فوالد انجام داد ،استقرار يک منبع  20تني در بيمارستان امام رضا(ع) است
که در کنار آن سيستم تبديل اکسيژن مايع به گاز را نيز قرار داده و مرتبا هر 4-5
روز يکبار براساس ميزان مصرفي که بيمارستان دارد اکسيژن اين منبع را تامين
مي کند .دکتر جهانشاهي ادامه داد :در حال حاضر اکسيژن مصرفي بيمارستان امام
رضا(ع) توسط شرکت جهان فوالد تامين مي شود و بسياري از مشکالت ما در اين
بيمارستان در رابطه با اکسيژن رساني به بيماران حل شد .بيمارستان غرضي نيز
کي دو هفته مصرف اکسيژن بااليي داشت و اين مشکل را نيز شرکت جهان فوالد
از طريق يکي از کارخانه ي توليد اکسيژن در شهر حل کرد .اين شرکت اکسيژن
رايگان را در اختيار اين کارخانه قرار مي دهد و اين کارخانه هم تعهد کرده است
کپسول هاي بيمارستان را به صورت رايگان پر کند.
معاون درمان دانشکده علوم پزشکي سيرجان ميزان مصرف اکسيژن مورد نياز
بيماران را اعالم کرد :روزانه حدود  4تن مصرف اکسيژن مايع است و منبع 20
تني که در بيمارستان امام رضا(ع) نصب شده ،حدودا  5-4روزه تمام مي شود.
وي در مورد هزينه اکسيژن مصرفي هم گفت :هر کپسول  40ليتري را  40هزار
تومان خريداري مي کنيم .بنابراين مصرف  4تن اکسيژن در روز حدودا 16
ميليون تومان هزينه دربر دارد که تمام اين هزينه را شرکت جهان فوالد متقبل
شده است .دکتر جهانشاهي با تاکيد بر اينکه شرکت جهان فوالد اين کار را
به صورت داوطلبانه و بدون دريافت هيچ گونه وجهي انجام داده است ،گفت:
اگر همه ي شرکت ها با همين ديد کمک کنند سيستم بهداشت و درمان
توانمندي اش باالتر مي رود و مي تواند خدمات بهتري به بيماران بدهد .اقدام
خداپسندانه شرکت جهان فوالد در تامين اکسيژن مورد نياز بيماران بيمارستان
ها قابل ستايش است .جا دارد از مهندس علي عباسلو مديرعامل و هيئت مديره

اين شرکت تقدير کنيم که در اين شرايط حساس و بحراني به کمک ما آمدند.
دست مسئولين زحمتکش و همسو و همراه جهان فوالد را مي بوسيم و تشکر مي
کنيم که يکي از نيازهاي اساسي و يکي از دغدغه هاي عمده مجموعه ي بهداشت
و درمان را در رابطه با تامين اکسيژن برطرف کردند.
مهندس علـي عباسـلو مديرعامل شـرکت جهـان فوالد سـيرجان ،در همين
خصوص گفت :اقـدام شـرکت جهان فوالد در تاميـن اکسـيژن مـورد نيـاز شـهر
سيرجان در راسـتاي فعاليت هـاي اجتماعـي شـرکت و همچنين کمـک بـه
بخش درمان شـهر در معالجـه بيماران کرونايي است .مهندس عباسلو افزود :اين
شـرکت پيـش از ايـن نيـز در اهـداي برخـي اقالم پزشـکي از جملـه ماسـک
و سـاير اقالم بهداشـتي مـورد نيـاز پيش قـدم بـوده اسـت .مديـرعامل جهـان
فوالد آمادگي خود و همکارانـش را در تاميـن هـرگونـه کاالهاي مـورد نيـز بخـش
درمـان اعالم کـرد و گفـت :اين شـرکت نـه تنها در بخـش درمـان کـه در سـاير
بخـشهـا نيـز هميشـه يـار و مـددکار مـردم عزيـز سـيرجان بـوده و خواهـد بود.

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

کولرهای گـازی اسپلیت
خیابان وحید  -روبروی فروشگاه افق کوروش

مدل  ۸۸به باال و
تعدادی راننده کامیون و لودر
برای کار در
معدن شماره  ۳گل گهر

نق

د و اقساط

دعوت به عمل می آید
۴

فروشگاه اسپلیت صالحی

42338788 - 09164458335

از  2دستگاه مینی بوس

۰۹۱۳۹۵۷۱۹۰

خبــر

3

س استفاده کنند
مردم در ساعات منع تردد در صورت ضرورت از آژان 

گفتارنو :مشاور استاندار کرمان گفت :به افرادی که در موارد اورژانسی مجبور به خروج از منزل در ساعات منع تردد هستند ،توصیه میشود
س استفاده کنند .تقی زاده با اشاره به قانون منع تردد شبانه از ساعت  ۲۱الی  ۴صبح اظهار کرد :لیست افرادی که شغل آنها به
که از آژان 
صورت شیفت بندی بوده و ممکن است در شیفت شب نیز مشغول به فعالیت باشند ،به فرمانداری داده میشود و بر این اساس مشمول
شود .وی در خصوص تردد خودروهای غیر بومی در شهرها گفت :در صورتی که پالکهای غیر بومی قبل از شروع این طرح
جریمه نمی 
در شهر حضور داشته باشند مشمول جریمه نمیشوند اما در صورتی که پالکهای غیر بومی قصد ورود به حوزه شهری را داشته باشند
مشمول جریمه میشوند.
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قطعزنجیره
ویروس کرونا
همراهی مردم
را میطلبد

ایرنا :بهاء الدینی ،فرماندار سیرجان گفت :با توجه به وضعیت قرمز شیوع کرونا در سیرجان ،تمام
بندهای دستورالعمل طرح ابالغی ستاد ملی مقابله با کرونا بهصورت جدی به مدت دو هفته در سطح
شهرستان ادامه خواهد داشت .به گفته رییس ستاد مقابله با کرونای شهرستان سیرجان طرح ممنوعیت
تردد با جدیت تمام اجرا و هیچ اغماضی در برخورد با متخلفان صورت نمیگیرد .وی گفت :مردم با
رعایت نکات بهداشتی و اجرای درست مصوبات و دستورات ستاد کرونا باید دست بدست هم برای از
بین بردن این بیماری و قطع زنجیره کمک کنند.

گزارشی از نیمه کاره ماندن امتداد بلوار شهرک صدف:

لیال گلزاری

یادداشت

شهرک صدف آسفالت شد ،اما...

انتهای پروژه آسفالت خیابانهای شهرک صدف
نزدیک است .شهرکی که در انبوه باغهای
خشک شدهی محلهی خرم آباد ،شکل گرفته
و پس از تغییر کاربریهایی که داده شده،
زمینهای کشاورزیُ ،مهر مسکونی بر روی
پروندهشان حک شد .بیش از یک دهه است
که زمینها قطعهبندی شدهاند و به عنوان
زمینهای مسکونی در اختیار خریداران قرار
گرفتهاند .خانههایی به سرعت ساخته شدند و
راهروهای بین خانهها ،شکل کوچه را به خود
گرفت و تعداد زمینخالیهای شهرک ،به
حداقل رسید .حاال نوبت آسفالت این کوچهها
رسیده که یکی پس از دیگری با همیاری اهالی،
در حال آسفالت هستند و تنها خیابان و میدان
اصلیاش مانده بود که ظاهرش را شهریتر کند
که آن هم در حال اتمام است و جدولبندیها
اجرا شد ه و آسفالتی هم کف خیابانهای آن
ریخته شد.
هرچند در ورودی هر تقاطع ،ناهمواریها و
برآمدگیهای آسفالت ،بیش از حد متعارف
است و قاب و درپوشهای منهولها با ارتفاع
زیاد از سطح آسفالت باعث ایجاد ناهمواری
در سطح خیابان گردیدهاند ،اما بیشتر از این
نباید از پیمانکاران توقع داشت که پروژهها را
بدون نقص به سرانجام برسانند .شهروندان هم
از اینکه از شَ ِر گرد و غبار این فضای خاکی رها
شدهاند ،راضیاند.
انتهای بلوار ضلع شمالی میدان صدف
نیمه کاره مانده
یکی از اهالی شهرک صدف در عین رضایت از
اقدام شهرداری میگوید« :در امتداد بلوار تازه
تاسیس شدهی صدف و قسمت ضلع شمالی
میدان ،بلواریست که میبایست به بلوار شاهد
متصل شود .اما در میانهی راه و سر تقاطعی ،کار
متوقف شده و نیمه کاره به حال خود رها مانده
است .دقیقا این تقاطعی است که بسیار پر خطر
بوده و در مسیر خروجی پمپ بنزین صدف قرار

عکس :سید محسن فروزنده

گرفته و بار ترافیکی زیادی دارد .به طوری که
ورودی پمپ بنزین از ضلع غربی این خیابان
است و خروجیهای پمپ از ضلع شمالی آن.
اما اینکه امتداد بلوار نرسیده به این تقاطع ،قطع
شده ،دلیلش را نمیدانم».
یکی دیگر از ساکنین ،از ورودی این شهرک
صدف میگوید« :ورودی شهرک صدف بعد از
پل هوایی خرمآباد است و باید از خیابان اصلی
خرمآباد عبور کنیم ،خیابانی با پیچ و خمهای
زیاد ،دی ِد ناکافی ،خانههای جلو عقب رفته و پر
از دستانداز .وقتی که از این خیابان میگذریم
واقعا غبطه میخوریم که چرا نباید این خیابان
هم اصالح شود که مانند خیابانهای جنگ زده
نباشد .بسیاری از مواقع مجبوریم از زیرگذر
سمنگان عبور کنیم با اینکه مسیرمان بسیار
طوالنی میشود اما بد نبود که به این خیابان
هم که ورودی شهرک صدف است ،نیم نگاهی
میکردند».

روز بارانی و حوادث بسیار رانندگی
دیگری از تپههای خاکی میگوید که حاصل از
جدولگذاری و حفاری برای لولهگذاریست؛
«مدتی از حفاری و کنده کاری این خیابان
میگذرد اما چون خیابان باریک است این
کپههای خاک ،در روزهای بارانی ،باعث
تصادفات میشود .عالوه بر این ماشینهایی که
در در کانالهای فروکششده میافتند ،روزهای
بارانی پرحادثه است و جرثقیل و وانتهایی در
حال درآوردن خودروها از داخل این کانالها
هستند.
مسووالن تا اینجای کار که زحمت کشیدهاند
اما کاش سریعتر کار را به تا قبل از بارندگی
بعدی پایان میرساندند».
برای اطالع از پیشرفت این پروژه ،با رامین
یگانه ،معاون فنی و شهرسازی ،شهرداری
تماس گرفتیم که بنا به حضور در جلسهی
کاری ،قادر به پاسخگویی نبودند .اما سرپرست

نظارت عمرانی شهرداری به سواالت ما چنین
پاسخ داد.
به انتهای فاز اول رسیدیم
پور مهدی؛ سرپرست نظارت عمرانی شهرداری
در رابطه با زمان اتمام پروژه شهرک صدف
گفت« :دیگر چیزی به انتهای کار نمانده و
جدولگذاریها به اتمام رسیده و آسفالت شده
است و به انتهای فاز اول و جایی که این پروژه
برای سال  99تعریف شده بود ،رسیدیم .تنها
در یکی دو قسمت به مشکل برخوردیم که اگر
آن موارد را رفع کنیم ،کار به اتمام میرسد».
این تقاطع نیاز به اصالح ترافیکی دارد
از وی در رابطه با دلیل تمام نشدن بلوار شمالی
میدان صدف به بلوار شاهد اینگونه گفت«:در
امتداد ساخت این بلوار به تقاطع پرخطری
رسیدیم که بار ترافیکی زیادی دارد و به همین
دلیل فعال دست نگه داشتیم و چند نقشه بردار،
به محل فرستادیم تا طرح جدید ارایه دهند».

آگهي مناقصـه عمومي تجديـــد شــده
شمـــاره /99/43ع

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد پروژه « نصب مجدد سيلوي باطله جمع آوري
شده ،در محل جدید و انجام اصالحات نوار مربوطه با ارائه خدمات مهندسي ،تأمين کاال و تجهيزات و نصب

تمامیاماکنورزشی استانکرمان
تااطالعثانویتعطیلشدند

گفتارنو :مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان گفت:
اماکن ورزشی این استان از جمله خصوصی و دولتی از
شنبه تا اطالع ثانوی تعطیل شدهاند.
میثم پاریزی در نشست با معاونان و مسئوالن واحدهای
ورزش و جوانان استان کرمان با اشاره به گستردگی شیوع
ویروس کرونا در استان افزود :هیچگونه فعالیت تمرینی
و ورزش عمومی از این پس ،برای مجموعه باشگاههای
ورزشی در این استان نخواهیم داشت.
وی ادامه داد :محدودیت در بحث تعطیلی اماکن (چه
خصوصی ،چه دولتی و چه اماکن تحت اختیار سایر
دستگاهها) به صورت  ۱۰۰درصد اجرا میشود و تا زمانی که
به صورت مجدد دستوالعملی اعالم نشود ،امکان بازگشایی
هیچ مکان ورزشی وجود ندارد.
مدیر کل ورزش و جوانان با تأکید بر اینکه فعالیت گروههای
نظارتی از در استان کرمان آغاز میشود ،بیان داشت :در
صورت باز بودن اماکن ورزشی ،با هماهنگی عوامل قضایی
نسبت به پلمب اماکن ورزشی اقدام میشود.
پاریزی با اشاره به برقراری محدودیتها و رعایت مصوبات
ستاد استانی و ملی کرونا افزود :طی مدت شیوع کرونا در
استان ،محدودیتهای بیشماری برای حوزه ورزش پیش
آمده است.
وی اظهار داشت :رعایت منافع اقتصادی باشگاههای ورزشی
و اجرای مجموعه نظارتهای را در کنار هم در دستور کار
قرار دادیم که آسیب کمتری به مجموعه ورزشکاران و
کسانی که برای سالمتی شان از مجموعه باشگاه ها استفاده
میکنند ،وارد شود.
پاریزی در ادامه افزود :طی این مدت توانستیم ،بر اساس
مصوبات ستاد کرونا در ورزش دستورالعملهایی در استان
پیاده کنیم و امور را پیش ببریم اما وضعیت استان به
دلیل شیوع کرونا نگران کننده و از وضعیت قرمز نیز عبور
کردهایم.
وی عنوان کرد :با تعامل و همکاری باشگاه های ورزشی
استان کرمان و نظارت دقیق بر عوامل مربوط نسبت به
پیگیری محدودیت های جدید اقدام شود.
مدیر کل ورزش و جوانان استان کرمان تصریح کرد :زمان
شروع فعالیت اماکن ورزشی مجددا ً از سوی روابط عمومی
اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان اطالع رسانی
می شود .پاریزی در پایان افزود :اگر طی مدت دو هفته،
دستورالعمل های بهداشتی رعایت شود ،از این وضعیت گذر
خواهیم کرد.

پورمهدی در رابطه با ایراد این تقاطع چنین
گفت« :این تقاطع پرخطری است که اصالح
ترافیکی نیاز دارد چرا که یک نقطهی اتصال
پر خطر خواهد شد و باید فکر اساسی برای آن
برداشت .عالوه بر این ،با آبگرفتگی این تقاطع
روبرو هستیم و برای درآوردن شیب آن هم
مشکل داریم .چون نمیتوان شیب این خیابان
را به سمت بلوار شاهد که جادهی کمربندی
است ،فرستاد و نه میتوان سطح خیابان را
باال آورد چرا که در این صورت تعداد زیادی از
خانهها گود و پایین تر از سطح خیابان خواهند
افتاد .چرا که زمان ساخت و ساز ،مالکان ،به
شهرداری مراجعه نشده و کد ارتفاع را از آنها
دریافت نکردند و این باعث ایجاد مشکل شده
است».
دو طرح پیشنهادی
وی افزود« :دو طرح پیشنهادی برای این مورد
وجود دارد که یکی آن است که از معبری که
کوچه  10متریست ،لولهای شرقی-غربی عبور
دهیم و آب را به سمت فضای سبز هدایت کنیم
و پیشنهاد دیگر این است که از زیر جادهی
کمربندی ،لولهای را رد کنیم و آب را هدایت
کنیم .در هر صورت نقشهبردار و کارشناسان
در حال بررسی هستند تا پیشنهادی را قطعی
کنند که آسیب کمتری را متوجه اهالی کند».
از طریق واحد حقوقی وارد شدیم
در ادامه از سرپرست نظارت عمرانی برای
اصالح خیابان اصلی خرمآباد که راه عبوری
شهرک صدف است ،گفت« :این خیابان به دلیل
وجود چند پالک تملکی ،کار به تاخیر افتاده که
چند نفر از اهالی ،حاضر به عقب نشینی نیستند
که از طریق واحد حقوقی وارد عمل شدیم که
پس از آن ،انتهای این خیابان هم جدولریزی و
آسفالت خواهد شد .چرا که نیمی از این خیابان
جدولریزی انجام گرفته و نیمی از آن به دلیل
عدم همکاری اهالی به تاخیر افتاده است .که
پس از اجرای حکم حقوقی این خیابان برای
همیشه ساماندهی خواهد شد».

قالــی محلــی
دستبـافسیرجانی

آگهی فقدان سند مالکیت

آقای امیر همائی با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره  93سیرجان مدعی است که سند مالکیت سه دانگ مشاع از شش
دانگ پالک  3419فرعی از  6518اصلی واقع در بخش  37کرمان بنام آقای امیر همائی ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده که
به علت جابجایی مفقود گردیده است لذا به دستور تبصره یک اصالحی ماده  120آیین نامه قانون ثبت ،مراتب جهت اطالع مردم آگهی

شما را خریـداریم.

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

09917665969

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 808 .م الف تاریخ انتشار :روز چهارشنبه 1399/09/05

محمد آرمانپور -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

بصورت ( »)EPCخود را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد .لذا
كليه متقاضيان ميتوانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الكترونيكي  WWW.GEG.IRمراجعه و
اسناد مذکور را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان از قسمت تأمين كنندگان و مشتريان -
مناقصه ها دانلود نمايند .مهلت تحويل پاكات ساعت  9الي  14روز چهارشنبه مــورخ  99/9/19در محــل
دفتركميسيون معـامالت مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد .ضمنا ً بازديد از محل اجراي
موضوع مناقصه روز يكشنبه مورخ  99/9/9مقرر شده است .شركت معدني و صنعتي گل گهر در رد يا
قبول هر يك از پيشنهادات بدون نياز به ذكر دليل و بدون جبران خسارت مختار ميباشد.

مدیریـت قراردادها و معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر

آگهي مناقصـه عمومي تجديـــد شــده

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

شمـــاره /99/44ع

مصنوعی زمین بازی فوتبال ) به شماره  2 0 9 9 0 0 5 6 7 4 0 0 0 0 9 9را از طریق سامانه

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد « بهره برداري ،سرويس ،نگهداري و تعميرات
ترانسفورماتورها و تجهيزات پست 230/20كيلوولت و تامين برق مورد نياز و مطمئن مجتمع» خود را
از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد .لذا مناقصهگران ميتوانند جهت

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

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

انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران

در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در

اخذ اسناد مناقصه به آدرس الكترونيكي  WWW.GEG.IRمراجعه و اسناد مذکور را از بخش مناقصه

مناقصه محقق سازند.

ومزايده دانلود نمايند .مهلت تحويل پاكات ساعت  9الي  14روز دوشنبه مــورخ  99/9/17در محــل

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

دفتركميسيون معـامالت مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد .ضمنا ً بازديد از محل اجراي
موضوع مناقصه روز دوشنبه مورخ  99/9/10مقرر شده است .شركت معدني و صنعتي گل گهر در رد يا
قبول هر يك از پيشنهادات بدون نياز به ذكر دليل و بدون جبران خسارت مختار ميباشد.

مدیریـت قراردادها و معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه :تاریخ  1399/09/05می باشد.

1399/09/15

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز سه شنبه تاریخ 1399/09/25

زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  17:00روز چهارشنبه تاریخ 1399/09/26

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها
الف -آدرس :سیرجان -میدان انقالب ،شهرداری مرکزی ،امور قراردادها و تلفن 034 - 41325077
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس021-41934 :
دفتر ثبت نام85193768-88969737 :

دمرییت ارتباطات شهرداری سیرجان

مناقصـه شهـرداری سیرجـان ( نوبت اول )

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
خریـــد چمــــن مصنوعـــــی زمین بازی فوتبـــــال

پوشش آموزشی
دانش آموزان
مناطقمحروم
و عشایری

مدیرکل آموزشوپرورش استان کرمان گفت :عدم دسترسی دانش آموزان به فضای مجازی ،نداشتن
ابزار هوشمند( گوشی تلفن همراه ،تبلت و تلویزیون) و کمسوادی بعضی از اولیا بهعنوان مهمترین
دغدغههای پیش روی آموزش است ،وی گفت :از ظرفیت بسیج دانشجویی در مناطق حاشیهای
شهرستان کرمان ،رفسنجان و سیرجان ،عشایری و دوردست استان جهت رفع اشکاالت درسی دانش
آموزان و آموزش درسنامههای یادگیری استفاده میشود .عنوان کرد :تفاهمنامه همکاری با بسیج
دانشجویی دانشگاه فرهنگیان در راستای ایجاد جهاد آموزشی و تربیتی در مناطق دوردست استان
باهدف آموزش دانشآموزانی که به فضای مجازی و ابزارهای هوشمند دسترسی ندارند امضا شد.

شماره 626
 5آذر 1399

ایلنا :مدیرکل بهزیستی استان کرمان عنوان کرد :هم اکنون  3مرکز که کارشان خدماترسانی به گروه کودکانکار است به  300نفر از این
کودکان خدمات رسانی می کنند .وی گفت :این کودکان از خدمات آموزشی ،معیشتی و سایر خدماتی که در مراکز وجود دارد ،بهره مند
می شوند و در حال حاضر که پیک سوم بیماری کرونا شروع شده جمع آوری آنها منطقی نیست و ما باز هم به کودکان کار در همان معابر
و یا با کمک مددکارانی که این کودکان را شناسایی میکنند در منازل شان خدماتی ارائه می کنیم .صادق زاده اضافه کرد :در ساختارهایی
که افراد به صورت گروهی در یک جا زندگی میکنند ریسک ابتال به بیماری کرونا بیشتر است مخصوصا ساختارهایی که کارکنانش قرار
است به صورت شیفتی رفت و آمد کنند اما خوشبختانه پرسنل ما ابتالیشان به این ویروس بسیار انگشت شمار بوده است.

گفتوگوی سخنتازه با الله شریف درباره مفهوم یتیمان اجتماعی؛

سمیرا سرچمی

زمانهای دور اگر کودکی پدر و مادرش را در
سن پایین قبل از اینکه به سن قانونی برسد ،از
دست میداد او را یتیم مینامیدند و میگفتند نان
بچهی صغیر یا همان یتیم خوردن ندارد .چنین
کودکی از روی ترحم و مهربانی مورد حمایت
بازماندگان بود .با گذشت زمان و رشد مدنیت
اصطالحات جدیدی به کلمات گذشته اضافه شد
و معنای جدیدی به خود گرفت .کلمهای که دیگر
نه تنها فرد بلکه جامعه را شامل میشد.از سال
 ۲۰۱۷روزی تحت عنوان «روز جهانی کودکان
یتیم» تعیین شد تا توجه مردم جهان به مسایل
و مشکالت کودکانی که به دالیلی والدین خود
را از دست دادهاند ،معطوف شود.آخرین آمار
یونیسف میگوید روزانه  ۱۰هزار کودک در دنیا
یتیم میشوند و طبق آمارهای رسمی نزدیک به
صد و چهل میلیون کودک یتیم در دنیا زندگی
میکنند .کودکانی که به دالیل مختلف از جمله
جنگ ،بیماری ،بالیای طبیعی ،فقر ،مهاجرت و...
والدین خود را از دست میدهند .در این میان
جنگ بیش از سایر پدیدهها منجر به بیسرپرست
شدن کودکان در دنیا میشود.تعاریف بینالمللی
میگویند کودک یتیم کودکی است که پیش از
رسیدن به سن قانونی والدین خود را از دست
داده است .اما سالهاست که مفهومی در حوزه
مسائل مرتبط با کودکان آسیب دیده شکل گرفته
به نام «یتیم اجتماعی» کودکی که والدین او در
قید حیات هستند اما به تعهدات خود به عنوان
والدین در قبال فرزندشان ،عمل نمیکنند.در کنار
تمام اقدامات خیرخواهانهای که برای حمایت از
این کودکان شکل میگیرد و سازوکارهایی که در
این زمینه تعریف شده ،همواره جریانهای مافیایی
قدرتمند و سودجویان بیشماری هم هستند
که از شرایط این کودکان سوءاستفاده کرده و
آسیبهای جبران ناپذیری بر آینده و سرنوشت
آنان وارد میکنند.
مثل اجبار آنها به کارهای طاقتفرسا،
تکدیگری و ...برای اینکه درباره یتیمان اجتماعی
بیشتر بدانیم به سراغ الله شریف کارشناس ارشد
روانشناسی رفتم و از او خواستم دربارهی یتیم
اجتماعی توضیحاتی بدهد و بگوید که اساسا
نحوهی برخورد جامعه و افراد با این افراد چگونه
هست و چگونه باید باشد.

جامعه
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 300کودک کار در مراکز بهزیستی تحت حمایت هستند

خبــر

یتیم اجتماعی چه تعریف علمیئی دارد و
کودکانی که ملقب به یتیم اجتماعی هستند،
دارای چه ویژگیهاییاند و تفاوتشان با کودکان
دیگر در چیست؟

یتیم اجتماعی یعنی کودکی که به ظاهر یتیم
نیست .اما هست .یتیم اجتماعی به فرزندی گفته
میشود که حداقل یک والد زنده دارد اما یا توسط
این والدین رها شده و یا هیچ یک سرپرستی این
کودک را به عهده نمیگیرند و از او حمایت جدی
نمیکنند .بنابراین این نوع یتیم ،مانند یتیمی
نیست که پدر و مادری زنده نداشته باشد .بلکه
کودک با وجود داشتن والد از حقوق اولیه به
عنوان یک فرزند محروم مانده است .در بهترین
حالت این کودکان به موسسات زیر نظر بهزیستی
سپرده میشوند که در محیط این موسسات
نیازهای روانی اساسی این کودک ،کمتر پاسخ داده
میشود و احتمال میرود این چرخه ادامه داشته
باشد و در آینده این کودکان ،والدین یتیمهای
اجتماعی دیگری باشند .بگذارید توضح مختصری
در مورد نیازهای روانی اساسی کودکان بدهم ،نیاز
به پذیرش و امنیت ،نیاز به ارتباط سالم و توجه،
نیاز به استقالل ،نیاز به محدودیتهای معقول.
با این تعریف مشخص است که فضا ،امکانات و
محدودیتهای نیروی انسانی هرگز نمیتوانند
چنین محیطی را برای رشد یک انسان با حداقل
سالمت روانی ایجاد کنند .البته قسمتی مربوط
به سیاستها و بودجهبندی سازمان بهزیستی
است و قسمتی مربوط به محیط خود موسسه به
عنوان مثال ،یک کودک تا زمان مشخصی بعد از
تولد میتواند تنها به یک نفر دلبستگی پیدا کند
و احساس امنیت ،رفع نیازهای زیستی و روانی
را از این فرد طلب میکند که موجب احساس
امنیت و ثبات روانی فرد در آینده میشود اما در
موسسات به هیچ عنوان چنین امکانی نیست و
کودکان در طی یک روز با چندین مربی یا پرستار
وقت میگذرانند .این بچهها دچار مشکالت
عاطفی مادامالعمری میشوند .این کودکان ،بعد

یتیمان خانواده دار!

از این که به سن قانونی میرسند از موسسات
ترخیص میشوند و معموال از طرف جامعه و دولت
حمایت نمیشوند و متاسفانه دچار آسیبهایی
مثل بزهکاری ،تنفروشی ،حمل و فروش مواد و
خودکشی میشوند.
پدر و ومادر این کودکان چه ویژگیهایی
دارند؟

معموالً والدین چنین کودکانی دچار مشکالتی
مثل اعتیاد به الکل و سوءمصرف مواد مخدر
هستند ،یا مشکالت روانی جدی دارند و به زبان
ساده عالقهای به کودک ندارند ،ارزشی برای
حضور و سالمت کودک قائل نیستند چه بسا
خودشان قربانی چنین والدینی بودهاند .سطح
اجتماعی و اقتصادی پایینی دارند و بیشتر در
حواشی شهرها سکونت دارند .اگر از آنها بپرسید
االن فرزندت کجاست؟ احتماال اظهار بیاطالعی
میکنند .یا از کودکان بهرهکشی میشود و والد
یا والدین ،کودک را ابزاری برای کسب درآمد
میدانند .انتظارات از آنها بیش از سن آنهاست
و در صورت برآورده نکردن خواستهی والدین،
با خشونت و تنبیههای شدید جسمی کودک را
وادار به انجام خواستههای خود میکنند .محیط
این خانوادها ،با آنچه ما عنوان خانواده انتظار
داریم بسیار متفاوت است .این خانوادهها ساختار
منسجمی ندارند .کشمکشها و تنشهای زیادی
در این خانوادهها وجود دارد و چیزی به عنوان
صمیمیت نامانوس است .محیط بسیاری از این
خانهها محل تجمعی برای مصرف مواد مخدر
است که خود موجب آسیب و تعرض به کودک
است.
آیا در سیرجان در این زمینه و دربارهی این
بچهها تحقیقی انجام گرفته و آیا اصال آماری در این
باره وجود دارد؟ دربارهی اینکه تعدادشان حدودی
چقدر و چگونه تحت حمایت قرار میگیرند؟

تا جایی که من مطلع هستم تحقیقی انجام نشده

است ،البته از سازمان بهزیستی انتظار آماری از
این کودکان بیپناه داریم .با ارتباطی که با
موسسات خیریه سیرجان دارم حدود  70دختر
و  50پسر در موسسات زیر نظر اداره محترم
بهزیستی سیرجان حمایت میشوند .بر اساس
سن به خیریهها یا کمیتههای مشخص معرفی
میشوند .روش پذیرش از طریق ارجاع اورژانس
اجتماعی  123و تایید دادستان است .موسسات
خیریه توسط خیرین اداره میشنود .بعد از
پذیرش کودک تالش بر این است که نیازهای
مادی روانی تا حد امکان پاسخ داده شوند که
انصافا خیرین سیرجانی با جان و دل این کودکان
را حمایت میکنند اما این که چقدر امکان مرتفع
کردن نیازهای روانی این کودکان در موسسات
باشد ،جای بحث دارد .این کودکان دچار
اختالالت جدی روانی شدهاند و در محیطهای
ناسالم رشد کردهاند و حاال با مشکالت روانی وارد
یک موسسه شدهاند که عالوه بر نیازهای روانی
اساسی مثل ثبات رفتاری ،توجه دائم ،محبت
همیشگی ،پذیرش بیقید و شرط ،استقالل ...به
مداخله و درمانهای روانی هم نیازمندند آیا این
امکان برای  50کودک با  3-4مربی شیفت وجود
دارد!؟

به نظر شما در سیرجان در این رابطه چقدر
آگاهیرسانی شده و چقدر رسانه و آموزش موثر
بوده است؟

این سوال شما را بهتر است این گونه جواب
بدهم که وقتی شما با موضوعی آشنا هستید،
ناخودآگاه ذهنتان آن را بین همهی اطالعاتی که
دریافت میکنید ،انتخاب میکند .مثال تلویزیون
روشن است و شما مشغول کاری هستید و
توجهی هم به آن ندارید اما اگر اسم شهر شما
بیاید ناخودآگاه توجهتان را جلب میکند .با این
مثال باید بگویم با این که مدتی افتخار همکاری
با این موسسات را داشتم و نسبت به شنیدن نام
این کودکان و موسسات حساسم اما در رسانهها

نامی از آنها ندیدم و آموزشی در مورد چگونگی
معرفی و حمایت از این کودکان نشنیدم .با این
حساب نمیشود میزان تاثیر گذاری رسانهها را
سنجید.
با توجه به مسائلی که مطرح شد ،چگونه باید
درباره این کودکان آگاهی رسانی کرد و چگونه
میتوان از آنها حمایت کرد؟

این باور که نشان دادن کار خیر از اجر آن
میکاهد ،باعث شده که خیرین و اهمیت کار
آنها در انجام کار خیر برای عموم ناشناخته بماند

با توجه به این که بودجه این موسسات بیش
از هر چیزی توسط خیرین تامین میشود ،من
فکر میکنم با معرفی و قدردانی از این خیرین
برای وقف هزینه ،زمان و انرژی ،اهمیت کار آنها
مشخص شود و انجام کار خیر را به عنوان یک
عرف و فرهنگ نه یک نمایش رواج دهیم ،در
طول مدتی که افتخار همکاری با یکی از این
خیریهها را داشتم ،فعالیتهای موسسه و لطف
خیرین را برای دیگران میگفتم و میدیدم چقدر
اشتیاق برای انجام چنین کارهایی زیاد است اما
آگاهی در این خصوص خیلی کم است.

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

09135320842 -09132794372

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

دکتــر سعدالـه صمدی

(عضو انجمن جراحان پالستیک و زیبایـی ایران)

انجام کلیه جراحی های پالستیک شامل رینوپالستی( جراحی بینی)

جراحی پیشانی

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

پروتز باسن  ،فیلر ( ژل و چربی)

برداشت چربی پهلوها وایجاد فرم ساعت شنی

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

سپتوپالستی ( جراحی انحراف بینی )

ابدومینوپالستی ( برداشتن چربیهای شکم ،تامی تاک )

پروتز چانه و گونه

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

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

لیزر موهای زاید

بلفاروپالستی ( جراحی پلک ها )

زاویه سازی و رفع عیوب فک و چانه و شکستگی فک

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

اتوپالستی ( زیبایی گوش )

کلیه جراحی های ترمیمی شامل پیوند اعضا و ناهنجاریهاری مادرزادی

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

خبــر

خودروهای بدون معاینه فنی در مناطق قرمز جریمه نمیشوند

فردای کرمان :مدیر اجرایی معاینه فنی خودروهای سبک کشور گفت« :خودروهای بدون معاینه فنی در مناطق قرمز طی اجرای طرح
منع تردد (از اول تا پایان  ۱۵آذر ماه) جریمه نمیشوند» .وی افزود« :از ابتدای اجرای طرح محدودیتهای جدید کرونا ،از اول تا  ۱۵آذر،
همهی دوربینهای متصل به سامانهی سیمفا (سامانۀ یکپارچۀ معاینه فنی خودروفنی کشور) در مناطق قرمز که خودروهای فاقد معاینه
فنی را جریمه میکردند ،قطع شده است» .و همچنین همهی مراکز معاینه فنی نیز در مدت این  ۱۵روز تعطیل شوند» .قیصر تاکید کرد:
«چنانچه این  ۱۵روز تمدید شود ،این تصمیمات ادامه خواهد یافت».مدیر اجرایی معاینه فنی خودروهای سبک کشور گفت« :اکنون ۵۳۰
مرکز معاینه فنی خودروها در کشور داریم که نزدیک به  ۱۰۰مرکز در کالنشهرهای فعال هستند».
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گزارشی از وضعیت برخی پمپهای گاز در سیرجان:

جایگاههای همیشه تعطیل سیانجی در سیرجان
حسام الدین اسالملو

جايگاههاي ( )CNGدر سيرجان از ابتداي ايجادشان تا
کنون همواره با تعطيليهاي دورهاي توام بودهاند! تا جايي
که ديگر تعطيل بودن چند ماههي يک يا چند جايگاه
( )CNGدر سيرجان امري طبيعي جلوه کرده طوري
که انگار نه انگار مشکلي وجود دارد!
علت اين تعطيليها هربار موضوعي اعالم ميشود .مث ً
ال
در سالهاي قبل يکي از جايگاههاي ( )CNGمدت
مديدي تعطيل بود و علتش داشتن بدهي بود .در واقع
مبلغ گاز مصرفياش را به اداره گاز شهرستان نپرداخته
بود و اداره گاز شير لولههاي گازش را به روي اين جايگاه
بسته بود و حتا شهردار وقت سيرجان اين نپرداختن
بدهي را مورد نکوهش قرار داد.
مشکل جايگاههاي ( )CNGدر سيرجان اما همچنان
با گذشت چند سال به قوت خودش باقيست .به جز اين
نمونه بارها شاهد تعطيلي مدتدار هر کدام از جايگاههاي
( )CNGدر سيرجان بوده و هستيم .هربار به يک دليلي.
يک بار نقص فني ،بار ديگر به دليل بدهي وامثال آن...
همين ماه گذشته جايگاه سوخت واقع در جاده سيرجان
به زيدآباد تعطيل بود .کارگرانش دليل اين تعطيلي را
باز شدن مخزنها و فرستاده شدنشان به تهران براي
عيبيابي عنوان کردند.
جايگاه سوخت روبروي بدرآباد نيز با داليل مشابه
تعطيل است
اين درحاليست که جايگاه سوخت انتهاي بلوار قاآني نيز
با مشکل خرابي دستگاههايش روبروست و عمال فقط از
سه پمپش استفاده ميکند .موضوعي که در کنار تعطيلي
ديگر جايگاهها منجر به ايجاد صفهاي بلند خودروها در
جايگاههاي ( )CNGشده است .صفهاي بلندي که گاه
حوصلهي مردم را سرميبرد و حتا برخي مواقع باعث
درگيري بر سر نوبت ميشود و در اين شرايط کرونا منجر
به رعايت نشدن فاصله اجتماعي ميگردد.
براي رعايت نشدن فاصله اجتماعي هم الزم نيست فقط
در اين جايگاهها سر نوبت بحث شود .همين که کنار
دستگاه کارتخوان براي پرداخت هزينه سوخت تجمع
شود ،بس است .آخر اين جايگاهها حاضر به دريافت پول

نقد هم نيستند.
بنابراين در دوران رکود اقتصادي و افزايش بيکاري ناشي
از بحران کرونا و با وجود گراني بنزين و هزينهي کمرشکن
آن بر معيشت خانوادهها ،جايگاههاي سوخت ( )CNGاز
اهميتي بيش از پيش برخوردار شدهاند و بسياري از مردم
به طور مستقيم درگير اين مشکل هستند .بنابراين جا
داشت مسووالن شهري نه تنها پيگير راهاندازي دوباره
پمپگازهاي فعلي شوند که حتا مشوق سرمايهگذاري
بيشتر بخش خصوصي براي راهاندازي جايگاههاي ديگري
براي سيرجان باشند .تا دست کم ( )CNGارزان و پاک
بتواند به راحتي جايگزين بنزين گران بشود.
اين در حالي است که پیشتر مهندس مير؛ رئيس شرکت
نفت سيرجان تعداد جايگاه پمپ گاز مايع( )CNGدر
سيرجان را دوازده جایگاه اعالم کرده بود( .ابتداي بلوار
خليج فارس ،اختصاصي خراساني روبروي پمپ خليج
فارس ،بلوار قائم ،گمرک که زير نظر شهرداري است،
روبروي گمرک ،نجف شهر ،پاريز ،انتهاي خيابان ابن

سينا ،جايگاه استوار ،صدرزاده) که از اين  12جايگاه 10
جايگاه گاز مايع( )CNGرا عرضه ميکند و فعال هستند.
وي در مردادماه به خبرنگار ما گفته بود :از تمام اين
جايگاههاي ذکر شده ،فقط سه جايگاه دو منظوره و
غيرفعال هستند؛ اين جايگاهها بنزين و گاز را با هم ارائه
ميدهند ،جايگاه استوار و  2جايگاه صدر زاده (بلوار مالک
اشتر و روبروي منطقه ويژه  )110که بدليل رعايت نکردن
مواردي که اداره استاندارد تعيين کرده در حال حاضر
تعطيل هستند و تا زماني که موارد تعيين شده مرتفع
نشود ،گاز اين جايگاهها قطع و اجازه فعاليت ندارند.
اکنون بعد از گذشت  3ماه کماکان این جایگاهها غیرفعال
هستند.
طبق گفته مهندس مير جايگاه داران بايد موانع را
برطرف کرده تا به زودي گاز اين جايگاهها آنها وصل
شود .الزم به ذکر است ظرفيت پذيرش خوردو و ارائه گاز
توسط اين جايگاهها پايين است و اگر هم فعال باشند،
فقط يک خودرو ميتواند سوخت گيري کند.

مب
ل
ع
تولیدی و بازار ل امام ی (ع)

دستورالعمل
نحوه حضور
کارمندان و فعالیت
ادارات کرمان

مهر :سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری کرمان وضعیت حضور کارمندان و فعالیت
ادارات در سه وضعیت قرمز ،نارنجی و زرد ابالغی قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مدیریت کرونا را تشریح کرد.
در شهرهای دارای وضعیت زرد ،کارکنان ادارات ارائه دهنده خدمات ضروری و دستگاههای مرتبط
با مأموریتهای اساسی و مدیریت شهری با  ۱۰۰درصد ظرفیت در محل کار حاضر خواهند شد .در
شهرهای دارای وضعیت نارنجی ،ادارات با کاهش حضور تا یک سوم کارکنان اقدام کنند .در شهرهای
دارای وضعیت قرمز ،دستگاههای ارائه دهندهمیتوانند نسبت به کاهش حضور تا  ۵۰درصد کارکنان
خود اقدام کنند.

دودمنطقهویژهدرچشممردممحمودآباد
گروه شهر :مردم محمودآباد سادات سیرجان از بوی دودی که شبها در فضای منطقهشان به مشام میرسد ،حرف میزنند.
بویی که میگویند از دود کارخانهای در منطقه ویژه اقتصادی سیرجان به هوا میشود .اما خب مشخصا شبهای تاریک دود
قابل رویت نیست که بخواهیم از آن عکس یا فیلمی بگیریم .یکی از اهالی محمودآباد که چوپان است ،از دودی میگوید که
بارها از بیابانهای اطراف پیرامون منطقه ویژه دیده است .دودی که به گفتهی او سفیدرنگ است منبعش نامشخص« :از دور
دیده میشه اما نزدیک فنسهای منطقه ویژه که میشم دیگه دودش قابل رویت نیست!»
ناچار یک روز صبح برای دیدن دود مورد نظر به منطقه ویژه میروم .بلوار اصلی و خیابانهای کوچک و بزرگ فرعی را با
ماشین میگردم .در نزدیکی دروازهی دیگر منطقه ویژه که رو به محمودآباد باز میشود و مختص عبور و مرور کامیونهای
باریست ،چشمم به دودی سفیدرنگ در یکی از خیابان فرعی منطقه ویژه میخورد .دودی که بیشتر شبیه بخار آب است
اما نزدیکش که میشوی اثری از رطوبت هم در آن محل دیده نمیشود! کارخانهای که این دود عجیب و غریب از آنجا تولید
میشود ،هیچ نام و نشانی ندارد .وقتی عکس میگیرم هم کسی مزاحمم نمیشود .انگار در ساختمان نگهبانیاش کسی نیست!
یک منبع آگاه نام این کارخانه را شرکتی مربوط به فعالیتهای منطقه گلگهر میداند و دود مورد نظر را ناشی از کورههای
تولید آهن اسفنجی.نام شرکت را در اینترنت جستوجو میکنم .دربارهاش نوشته« :در زمینه توسعه صنایع حوزه آهنی کشور
از معدن تا صنایع پایین دستی از سال  ۱۳۹۶با سرمایه اولیه بالغ بر  ۱۰۰میلیارد ریال تأسیس شد.
کارشناس فروش شرکت مزبور پیش از این در گفتوگو با یک سایت معدنی درباره فعالیتهای شرکت اینگونه توضیح داده:
«تولید این نوع آهن اسفنجی اسفند سال  ۹۷راهاندازی شده و محصول خود را از فروردین  ۹۸وارد بازار کرده است .وی
در پاسخ به این پرسش که ایده این کارخانه از کجا شکل گرفته است ،گفته است« :این ایده ابتدا در چین اجرا شده و ما از
چینیها آن را گرفت ه و بومیسازی کردهایم».
با رییس اداره محیط زیست سیرجان تماس میگیرم .بدون اینکه من نامی از شرکت ببرم ،تا از دود منطقه ویژه میپرسم،
خودش اسم شرکت را پیش میکشد .علیاکبر رسولیان میگوید« :ما بابت آالیندگیها شاکی این کارخانه بودیم .شکایت
کردیم .پروندهاش را فرستادیم دادگاه اما در دادگاه تبرئه شد ».میپرسم دلیل دادگاه برای تبرئه چه بود؟ رسولیان پاسخ
میدهد« :گفتند آالیندگی ندارد» با تعجب باز هم سوال میکنم که مگر مرجع تشخیص داشتن یا نداشتن این آالیندگی
اداره محیط زیست نبود؟ یا چرا تحت فشار نمیگذارید برای گذاشتن یک فیلتر دودکش اقدام کند؟ در واکنش نمیداند چه
بگوید و فقط اظهار تاسف میکند! گفتنیست دود ناشی از کارخانههای تولید آهن اسفنجی برای سالمتی انسان خطرناک
است و موجب ایجاد بیماریهای ریوی میشود و مشخص نیست با این شرایط چرا مسووالن ما اجازه دادهاند جانمایی چنین
کارخانهای در مجاورت مناطق مسکونی باشد؟!

عکس :سخن تازه

جناب آاقی

بیش از  10مدل انــــــــــــواع مبلمـــــــان

تاب های ریلکسـی و تابهای سه نفره باغی و ویالیــی

میـــز و صندلی هــای باغــــــــی و ویالیـــی

میز  LCDتمام  MDFبه قیمـت درب کارخانــــــه

سرویس چوب کامل ویــژه جهیزیـه عروس شامل؛

دکتر سعید خاتم

انتصاب شایسته جنابعالی را به عنوان مدیرعامل
سازمان آرامستان تبریک عرض نموده ،موفقیت شما

را در این عرصه آرزومندیم.

رشکتهای ساختمانی آرام و ارگ
رختکن،جاکفشی

میز ناهارخوری

میز جلو مبلی

میز آرایش

سرویس خواب

پا تختی

بوفه بزرگ

لوله بازکنی اعتماد

بازکردن لوله های فاضالب
توالت  ،آشپزخانه و . . .

ک

مبـــل

مد لباسی

همگی یکجا  17/800/000 :تومان

سیرجان  -انتهـای بلـــوار اصلی حجــت آبــاد

تشک طبی فنری

تع
هس
طی
ت
ی
جم
ایام ل و روزاهی عه باز م

تلفـن تماس 0 9 1 2 4 1 5 8 0 0 1 :

 -0913 669 6216رضایی

آستینهمت
سیرجان برای
کمک به کشتی گیر
دست فروش

ایرنا :فدراسیون کشتی در نخستین اقدام برای کمک به «محسن مدهنی» دارنده مدال طالی
نوجوانان جهان شرایط حضور او را در تیم سیرجان در لیگ برتر فراهم کرد« .محسن مدهنی»
دارنده مدال طالی پیکارهای کشتی فرنگی نوجوانان سال  ۲۰۱۷یونان دستفروشی او در خیابانهای
اندیمشک این روزها سر و صدای زیادی کرده و این امر سبب شد تا مسووالن فدراسیون کشتی برای
کمک به او دست به کار شوند .در نخستین اقدام قرار است او در دور برگشت لیگ برتر کشتی فرنگی
با تیم سیرجان قرارداد منقعد نماید تا از منفعت مالی لیگ بهره ببرد.

هتل فقط هیالن /خود کرده را تدبیر نیست
طبق گفته سازمان لیگ ،مسوولین تیم مس رفسنجان،
باید به تیم گلگه ِر مهمان ،داوران و ناظران یک هتل
استاندارد میدادند ،شهر رفسنجان هم فقط یک هتل
استاندارد و باکیفیت دارد ،هتلی به نام «هیالن»؛ سیاست
باشگاه مس این است در بازیهایی که میزبان هستند از
این هتل تحت اختیار مس ،خود بهره ببرند و تیم مهمان را
به محلی دیگر بفرستند ،درست چند روز قبل از بازی دربی
به باشگاه گلگهر عنوان کردند تنها کاری میتوانیم برای
اسکان تیم گلگهر در هتل هیالن انجام بدهیم ،حضور
مشترک دو تیم در این هتل است ،پیشنهادی که به مذاق
مسوولین گلگهر خوش نیامد و اعتراض شدید آنها را در
پی داشت ،اعتراضی که پاسخ درستی در بر نداشت ،برای
حل این معضل باشگاه گلگهر آنقدر پیگیری کرد تا درست
دو شب قبل از مسابقه (چهارشنبه) کاروان تیم فوتبال
مس رفسنجان مجبور شد محل اقامت خود «هتل هیالل
رفسنجان» را به مقصد شهر کرمان ترک کند ،تا کاروان
تیم گلگهر در «هتل هیالن معروف» اسکان داده شود.
باالخره پس از کش و قوسهای فراوان تیم سیرجان یک
روز قبل از بازی دربی در این هتل مستقر شد .در واقع خود
کرده را تدبیر نیست ،گوشهای از مهمان نوازی که شهر
همسایه باید همان اول با رویی باز انجام میداد..
جدال دو تیم رده سومی و رده چهاردهمی
در هفته دوم رقابتهای فصل بیستم لیگ برتر فوتبال،
سیرجان رده
جمعه  30آبان  99ساعت  16:10تیم گلگهر
ِ
سومی در ورزشگاه شهدای مس رفسنجان به مصاف تیم
رفسنجان رده چهاردهمی رفت.
مس
ِ
احمد بکام و گادو در روند فصل گذشته
تنها  30دقیقه به پایان بازی مانده و دربی بدون گل در
حال ادامه ،احمد بکام (زنده روح) پشت ضربه ایستگاهی
ایستاده و ارسالی کوتاه روی تیر یک دروازه حریف میکند،
مهاجمی فرصت طلب چون منشا توپ را با ضربه سر وارد
دروازه میکند تا بدین گونه قدردان «پاسهای مهندسی
بکام گلگهر» باشد .بازی با  1گل به نفع گلگهر در حال

شماره 626
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احمد زندهروح هافبک تیم فوتبال گلگهر سیرجان در گفتوگو با خبرنگار ورزشی خبرگزاری تسنیم ،درخصوص صدرنشینی گلگهر در
دو هفته ابتدایی لیگ برتر اظهار داشت :ما در این دو هفته واقعا لیاقت صدرنشینی را داشتهایم .از معدود تیمهایی بودیم که خیلی زود
تمریناتمان را شروع کردیم و سخت کار کردیم تا به هدفی که داریم ،برسیم .خدا را شکر در این دو هفته هم بازیهای با کیفیتی انجام
دادیم و نشان دادیم که صدرنشینی گلگهر اتفاقی نیست و در بازیهای آینده لیگ هم روند خوبمان را ادامه خواهیم داد.

گلگهر فاتح دومین دربی فصل بیستم لیگ برتر فوتبال ایران؛

مرتضی شول افشارزاده
تیم گلگهر در اولین دربی لیگ برتریاش ،مهمان مس
رفسنجان بود .دربی که قبل از شروع وارد حواشی شد؛
از قصدِ در اختیار نگذاشتن هتل هیالن رفسنجان برای
کاروان گلگهر تا معترض بودن عوامل باشگاه گلگهر
برای انجام این مسابقه در زمین چمن مصنوعی ورزشگاه
شهدای مس ،در نهایت با پیگیرهای مسوولین گلگهر
تنها هتل هیالن در اختیار گلگهرها قرار گرفت ولی بازی
روی زمین چمن مصنوعی برگزار شد ،دیداری که با  2گل
گادوین منشا با نتیجه  2بر  0به نفع گلگهر به پایان رسید.
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یگلگهراتفاقینیست
زندهروح:ثابتمیکنیمصدرنشین 

پیگیری است ،کمتر از  15دقیقه مانده به پایان بازی،
تیم مس زمانی زیادی برای جبران گل خورده ندارد،
نارنچیپوشان پی جبران گل خورده در زمین گلگهر
خیمه زده ،پاس زمینی و بلند مدافع گلگهر سعید صادقی
را سمت راست و مرکز زمین صاحب توپ میکند ،یوزش
بازیکنان گلگهر و مس بر روی دروازه نارنجی پوشان،
موقعیتی  3به  5به نفع گلگهر ایجاد کرده ،صادقی از
زمین خودی تا پشت محوطه جریمه بدون هیچ مزاحمتی
توپ را حمل میکند ،پاس زمینی پشت دفاعی زیباتر از
حمل توپش برای منشا میاندازد ،فرار  10متری منشا و
صاحب توپ شدن و گل.
دربی که گلگهر را به صدر جدول رساند
تیم گلگهر با شکست  2بر  0تیم مس رفسنجان در
ورزشگاه شهدای مس رفسنجان از رده سوم جدول به رده
اول جدول لیگ برتری رسید که معموال در اختیار تیمهای
اسم و رسم دار پایتخت و اصفهان بود؛ مس رفسنجان رده
چهاردهمی هم بعد از این بازی به رده  16یعنی قعر جدول
هل خورد.
اعتراض به داوری مسیها ره به جایی نبرد
گل ابراهیمی بازیکن تیم گلگهر ،که توسط تیم داوری
این بازی افساید اعالم شده بود ،افساید نبود منتها قبل از
زدن گل داور باید خطا روی بازیکن مس را اعالم میکرد،
که این صحنه از چشم داورها دور ماند .گل دوم منشا که
مس روی افساید بودنش اعتراض دارند ،اصال آفساید نبود.
پاس بلند ،زیبا و پشت دفاع ابراهیمی و قرار گرفتن گادوین
منشا در موقعیت تک به تک با دروازهبان که دار آن را
آفساید اعالم کرد ،افساید نبود .با کارشناسی داوری بازی
دربی مشخص شد که اعتراض و پیگیریهای مسوولین تیم
مس حرفهای نبوده.
آماری که نشان دهنده برتری گلگهر است
تیم گلگهر در بازی برابر مس از هر لحاظ  ،آمار بهتری
از حریف به ثبت رساند ،جز تعداد شوت ،امید گل گلگهر
 1/28مس  47درصد ،مالکیت توپ گلگهر  51درصد
مس  49درصد تعداد پاس گلگهر  474مس  ،449دقت
پاس گلگهر  83درصد مس  75درصد
بله درست است آمار شوت مسیها از گلگهر بیشتر است،
گلگهر  9و مس 12شوت داشتند ،اما مهم تر از شوت،

مس داغ

شوت در چارچوب است که گلگهر  4شوت درچارچوب
داشت و مس فقط  2دو شوت در چارچوب.
بهترین بازیکن دربی استان
گادوین منشا بازیکن  31ساله اهل الگوس نیجریه با
درخششی مثال زدنی ،در حساسترین بازی هفته دوم
لیگ برتر فوتبال ایران ،عنوان «بهترین بازیکن در دومین
دربی لیگ برتر» را بدست آورد .نمره  8/24گادوین در
بازی مس  -گلگهر گویای این است که عنوان بهترین
بازیکن برای گادو چیزی جز حق نبود ،چرا که هیچ کدام از
 13بازیکن گلگهر حتی به نمره  8نرسیدند 16 ،بازیکنان
مس هم هیچ یک حتی نتوانستند نمره  7کسب بکنند.
منشا در این بازی حیثیتی  6شوت 3 ،شوت در چارچوب،
 2گل و  1پاس کلیدی داشت ،آماری که بیانگر این است
منشا قبل از شروع بازی انگیزهای باال و تصمیمی جدی
برای موفقیت و درخشش را داشته.

منشا با  2تیر  4نشان را زد
با  2گلی که منشا در بازی دربی زد ،اول و مهمتر از همه
باعث برد تیم گلگهر در دربی کویرنشینان شد ،این 2
گل و تک گلش در بازی هفته سخت او را به صدر جدول
گلزنان لیگ (آقای گل) رساند ،بهترین بازیکن زمین شد و
باالتر از این بهترین بازیکن هفته دوم لیگ برتر ایران شد.
اولین کلینشیت دروازهبان سابق تیمملی برای گلگهر

علیرضا حقیقی سنگربان تیم ملی ایران در جام جهانی
 2014برزیل و تیم گلگهر در فصل جاری لیگ برتر ،هفته
دوم رقابتها موفق به اولین کلینشیت خود شد .دروازهبان
حقیقی فصل گذشته در نیمی از بازیهای که انجام داد
کلینشیت داشت ،یعنی در  21دیداری که به میدان رفت،
 11بازی کلینشیت داشت.
با روندی که دروازهبان و خط دفاعی گلگهر در دو بازی
ابتدای فصل بر جای گذاشته ،به نظر اگر مشکل خاصی

در بازدید اعضا شورای شهر و معاونت خدمات شهر شهرداری از پناهگاه حیوانات بی پناه و بالصاحب مطرح شد:

پیش نیاید ،این دروازهبان رکورد کلینشیت فصل قبل
خود را خواهد شکست.
قلعهنویی تقریبا به ترکیب خود رسیده
گلگهر با همان ترکیب اولیه که در هفته نخست برابر
سپاهان صف آرایی کرده بود ،وارد زمین شد .قلعهنویی
تعویض اولی که انجام داد یعنی آوردن علی قربانجانی
به بازی به مانند بازی برابر سپاهان بود ،تنها تغییر این
دیدار ورود دقیقه  87محسن کریمی به بازی بود ،آن هم
در «غیبت کرونایی پورعلی و رنجبری» که در بازی برابر
سپاهان به عنوان یار ذخیره وارد بازی شدند.
علل برد گلگهر در دربی 99
جنگندگی و بازیسازی بازیکنان گلگهر در میانه زمین.
تکنیک و سرعت خط حمله و وینگرهای گلگهر.
اشتباهات مکرر مدافعان تیم مس ،اوج این اشتباهات
بر میگردد به عدم توانایی در مهار ضد حمله منجر به
گل گلگهریها .عدم هماهنگی خط هافبک و حمله
مس .ربیعی همچون نویدکیا ،تجربه قلعهنویی را نداشت.
آرامش درون تیمی و  2ماه تمرینات فشرده گلگهر.
انجام بازی دوستانه با تیم هوادار تهران بر روی «زمین
چمن مصنوعی شماره یک کمپ تیمهای ملی»؛ سازگاری
محیطی برای بازی دربی .انگیزه متفاوت بازیکنان دو تیم
بر گرفته از بازیهای هفته اول .رقابت تیم پر مهر گلگهر
در تمرینات برای رسیدن به ترکیب اصلی که باعث رشد
چشمگیر آنها شده.
جبران  4تایی شدن گلگهر
آخرین دیداری که دو تیم گلگهر و مس با هم به رقابت
پرداختند بر میگردد به  6اسفند  97از سری مسابقات
لیگ یک در رفسنجان ،دیداری که در نهایت نارنچیپوشان
رفسنجانی با نتیجه  4بر  1آبی پوشان سیرجان را شکست
دادند .گلگهر بعد از پایان این فصل به لیگ برتر صعود
کرد و دیگر با تیم مس برای «جبران  4تایی شدنش»
نتوانست روبرو شود ،تا این که فصل  98 99-مس به لیگ
برتر صعود کرد و در هفته دوم گلگهر آماده را روبروی خود
دید ،دیداری که «اولین دربی لیگ برتری گلگهر  -مس»
محسوب میشد ،گلگهر این جدال را با نتیجه  2بر  0برد
تا اول فصلی این تیم رفسنجانی را مس داغ کند.

عمده ترین مشکل پناهگاه ،تهیه غذای حیوانات است

دوسالی می شود که در بیست کیلومتری جادهی سیرجان-
بندرعباس ،با اندکی فاصله از جاده پناهگاهی برای سگ
های بی پناه احداث شده است.روز دوشنبه ۳ ،آذرماه
بازدیدی از همین محل توسط برخی اعضای شورا ،معاونت
خدمات شهر و اصحاب رسانه از این محل که تقریبا پس از
دوسال تکمیل شده است ،صورت گرفت.

ابوذر زینلی ،رئیس شورای اسالمی شهرستان ،ضمن
خوش آمد گویی به اصحاب رسانه برای شرکت در این
بازدید ،در خصوص این پناهگاه بیان داشت :فاز اول این
پناهگاه در زمینی به مساحت  ۱هکتار و با هزینه ای حدود
 ۲میلیارد و دویست میلیون تومان اجرا شده و همانطور که
مشاهده می کنید ،تعداد زیادی از سگ هایی که در سطح
شهر موجب آزار روحی و روانی به همشهریان شده بودند در
این محل جمع آوری شده اند.پس از زنده گیری سگ ها
توسط پیمانکار این پروژه ،ابتدا قرنطینه صورت می گیرد و
پس از آن تفکیک جنسیتی برای جداسازی سگ های نر
و ماده انجام می شود تا در دو سایت مجزا نگهداری شوند.
همانطور که دیده می شود تعداد زیادی از این حیوانات
بی پناه که این ها هم مخلوق خدای کریم هستند ،در این
سایت وجود دارند و از تمام همشهریان ،چه آنان که از
حامیان و دوستداران حیوانات هستند و چه دیگر شهروندان
توقع داریم تا به این سایت و شهرداری در جهت نگهداری
بهتر و به ویژه غذا رسانی به این مخلوقات الهی کمک کنند.
این پروژه مرحله به مرحله تکمیل تر شد و اکنون دامپزشک
مستقر و واحد کامل عقیم سازی دارد؛ امروز هم باتوجه
به اینکه فاز اول این پروژه کامال تکمیل شده است تنها
مساله ای که بیش از پیش به چشم می آید کمبود غذای
مورد نیاز حیوانات است که به دلیل وجود ویروس کرونا و
تعطیلی تاالرها این مورد بیشتر شده و مهم است که اکنون
دوستداران و حامیان حیوانات پای کار بیایند و در حد توان
در حل این مساله سهیم باشند.
طاهره جهانشاهی ،عضو کمیسیون خدمات شهری شورا
شهر نیز در گفت و گو با سخن تازه این طرح را چنین
توضیح داد :این طرح از روز اول در دستور کار کمیسیون
خدمات شهری شورا قرار گرفت و با همکاری خوب شهردار
و معاونت خدمات شهری شهرداری و همچنین مدیریت
سازمان پسماند بخش اول این پروژه تکمیل شده است.
در ابتدا کف سازی و جای استراحت مناسبی برای سگ
هایی که در این محل نگهداری می شدند وجود نداشت
که خوشبختانه امروز قسمت اعظم آن اجرا شده و کف
سازی نیز تکمیل گشته است.اکنون در حال آماده سازی
بخش مناسب با عقیم سازی سگ ها هستیم زیرا این بحث
نیز در دستور کار قرار گرفته شده و پیمانکاری برای این
خدمات مشخص شده است که امیدواریم هر چه زودتر
کار به مرحله ی اجرا برسد .این سگ ها بی پناه هستند و
مساله و خطر خاصی جز ایجاد رعب و وحشت در بین مردم
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ایجاد ننموده اند و حسن دیگر این پروژه وجود دامپزشک
است که میتواند سگ های بیمار را از سال م تفکیک کند .از
همشهریان گرامی می خواهیم تا در محل های مشخص
شده پسماندهای غذایی خود را تحویل دهند تا کمکی باشد
برای ادامه ی روند هر چه بهتر این پروژه.
امین صادقی ،دیگر عضو شورای شهر هم به سخن تازه
گفت :از جایی به بعد در سیرجان احساس شد که تعداد
سگ های بالصاحب روز به روز رو به افزایش است و تا
جایی که گاها این سگ ها به صورت گله ای در حرکت
بودند؛ در نتیجه این احساس نیاز و چاره اندیشی توسط
شورای شهر و شهرداری این سایت کامال مجهز که حتی به
جزئی ترین نیازهای این حیوانات در آن توجه شده است،
راه اندازی شد که هنوز در حال تکمیل است و به پیمانکاری
واگذار گردید تا این موجودات باوفا را زنده گیری و پس از
آن برای رسیدگی بیشتر به این مکان منتقل کند .با وجود
شرایط فعلی ،تامین خوراک این حیوانات دوست داشتنی
دشوار شده است و از مردم میخواهیم تا با جمع آوری و
تحویل پسماندهای خود در امر غذا رسانی به سگ های
پناهگاه کمک کنند.درمجموع کاری خوب با برآیندی مفید
و قابل قبول صورت گرفته است و در تمام زمینه های مورد
نیاز اعم از جمع آوری ،عقیم سازی و تفکیک بر حسب
مسائل مختلف و ...شهرداری کارهای مثبتی انجام داده و
این اقدامات همچنان ادامه دارند.
مهندس افصحی ،معاونت شهری سازمان شهرداری ،در
رابطه با پناهگاه و کارهای انجام شده چنین اظهار داشت
که :از دوسال و نیم پیش کلنگ این پروژه زده شد و باتوجه
به تاکید شهردار برای داشتن مکانی درخور نام شهرداری
سیرجان برای سگ های بی پناه باشد ،این محل انتخاب
و تا کنون در دو فاز انجام شده.حدودا  ۷هزار متر مربع
کف سازی سیمانی و  ۱۸۰۰مترمربع سقف و پوشش سقف
صورت گرفته.اساس طراحی هم بدین شکل است که در
ابتدا یک سری اتاق جهت سگ های ورودی جدید برای
قرنطینه و کنه زدایی ،اگر مشکلی داشته باشند حل میشود
تا به مرحله ی بع د یعنی عقیم سازیست راهی شوند .قرار
داد زنده گیری سگ های ولگرد ،امسال برای دومین بار
تمدید شده و نزدیک به  ۴۰۰قالده سگ نیز از سطح شهر
زنده گیری شد.برای قرار داد عقیم سازی نیز پیمانکار برنده
شده و در حال عقد قرار داد است .تخمین زده میشود که به
شود کلی چیزی حدود  ۲۰۰قالده سگ در سیرجان و حومه
وجود دارد و شهرداری سیرجان این سایت را به صورت
جامع با ظرفیت  ۱۵۰۰قالده سگ ساخته و شهرداری های
اقماری نیز میتوانند سگ هایی که زنده گیری میکنند را به
اینجا بیاورند .اساس این کار بر پایه ی دستوری مبنی بر
جمع آوری سگ های بالصاحب به سازمان شهرداری بود
که ابالغ شد؛ در آن تمام مراحل و دستورالعمل های مختلف
در خصوص جمع آوری سگ ها اعم از ساخت سایت ،جمع

آوری و نحوه ی آن ،عقیم سازی و تمام نکات مربوطه ی
دیگر آمده است.در انتهای طی شدن پروسه ی زنده گیری
عملیات رها سازی داریم که میتوانیم هم در این محل و
هم در سایت زباله آنان را رها کنیم؛ بحث سایت زباله هم
برای این است که به لحاظ خوراک تامین باشند.درخصوص
واگذاری سگ ها هم در دستور العمل ابالغی آمده است که
میتوانند با مراجعه به شهرداری و پُر کردن یک تعهد نامه
مبنی بر اینکه حیوان رهاسازی نشود ،با مبلغی که همان
هزینه های درمانی حیوان بوده ،سگ را تحویل بگیرند و هر
زمان که آن را نخواستند مجددا به پناهگاه تحویل دهند.
مهندس افصحی نیز از بحران کمبود غذا برای حیوانات این
پناه گفت و توضیح داد :ما پیش از کرونا مشکلی با تهیه غذا
برای این حیوانات نداشتیم اما متاسفانه اکنون به مشکل
خوردیم که مردم میتوانند به راحتی به حل این مساله ،آن
هم با جمع آوری پسماند های خوراکی و تحویل آن ها به
نگهبانی چهار مرکز مشخص شدهی شهرداری منطقه ی
 ۱و  ،۲سازمان مدیریت پسماند واقع در خیابان معلم و
سازمان خدمات شهری در بلوار شهید زندی نیا به رفع این
مساله کمک بزرگی کنند.جا دارد از شورای شهر و شهرداری
و همینطور انجمن حمایت از حیوانات که نقش اساسی را در
این پروژه دارد تشکر کنیم.
امیر فیروز آبادی ،مدیر انجمن حمایت از حیوانات و
پیمانکار این سایت هم در مصاحبه با خبرنگار سخن تازه
توضیح داد :کارهای بسیاری خوبی در سایت انجام شده و
امیدواریم به زودی این روند
تکمیلی باعث سهولت بیش
از پیش زندگی این حیوانات
دوست داشتنی باشد.در چند
سال اخیر گزارشی مبنی بر
آسیب و انتقال بیماری هایی
مثل هاری از سگ ها در
شهر گزارش نشده است و
بسیاری از این سگ ها هم
نگهبان و گله ای بوده اند و
به طور کلی تعداد سگ های
بالصاحب که تا کنون اصال
صاحبی نداشته اند کم است.
بیشترین دغدغهی ما کمبود
خوراک برای سگ هاست و
از تمام ارگان ها و سازمان
های مختلف و همچنین
شرکت های صنعتی و معدنی
و همشهریان میخواهیم تا در
غذا رسانی به این موجودات
به هر شیوه که میتوانند یاور
ما باشند.
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ثبتنام بیمۀ رایگان قالیبافی تا 18آذر تمدید شد

فردای کرمان :رئیس اداره فرش دستباف سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان کرمان گفت« :قالیبافان متقاضی بیمه که تاکنون برای
بیمه قالیبافی اقدام نکردهاند ،میتوانند تا  ۱۸آذرماه جاری با مراجعه به شعبههای سازمان صمت در سراسر استان از مزایای یک سال بیمهی
رایگان دولت بهرهمند شوند» .اسالمی با اشاره به شهرت فرش دستباف کرمانی بیان کرد« :با توجه به اینکه کرمان سهم قابل توجهی در
صادرات فرش دستباف دارد با پیگیریهای صورت گرفته یک فرصت دو هفتهای برای بیمهی قالیبافان و بهرهمندی از یکسال بیمهی
قالیبافی اتخاذ شده است».وی ادامه داد« :قالیبافانی که کارت قالیبافی دارند و یا دارای گواهینامهی مهارت از سوی فنیوحرفهای هستند
و تمام افرادی که در حرفهی قالیبافی و مشاغل مربوط به آ ن در شهرها مشغول به کار هستند مشمول این بیمهی رایگان خواهند شد.
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مجوز تردد
کشاورزان در جاده
توسطفرمانداریها
صادر میشود

شماره 626
 5آذر 1399

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان با اشاره به اعمال محدودیتهای کرونایی و منع عبور
و مرور بین شهرها ،گفت کشاورزان کرمانی که محل سکونت آنها با مزرعه و باغشان متفاوت است
باید برای دریافت مجوز تردد به فرمانداریها مراجعه کنند .سعیدی بیان کرد« :باغداران و کشاورزانی
که محل سکونتشان آنها با باغ و مزرعهی آنها متفاوت است برای تردد بایستی از فرمانداری
مقصد نامه دریافت کنند» .وی تاکید کرد« :سازمان جهاد کشاورزی هیچگونه مجوزی برای تردد
صادر نمیکند».

نگاهی به فعالیت خیریههای شهرستان در ایام کرونا؛

دستهای یاری رسان در ایام کرونا و تورم

هدی رضوانی پور

حدود یک سال است که کرونا گریبان جهان را گرفته و
بسیاری از افراد شغل خود را از دست داده و خانهنشین
شدهاند .از آنطرف تورم بیامان و وضعیت نابسامان اقتصادی
سفره مردم را کوچکتر کرده .درآمدها کاهش پیدا کرده و
خط فقر به  ۱۰میلیون تومان نزدیک شده .این باعث میشود
بسیاری از افراد جامعه در تامین مایحتاج زندگی خود ناتوان
باشند .اینجاست که خیریهها بیش از گذشته به میدان
میآیند تا با همت عالی به یاری نیازمندان بشتابند و فشار
شدید اقتصادی و نگرانی از بیماری کرونا را در حد توان
کاهش دهند.

هر فرد میتواند یک خیریه باشد
زهرا آزادینسب در کمپین "آرزوهای امید" سالهاست
برای بهبود زندگی نیازمندان تالش میکند .او قبل از اینکه
خیریهها را عامل گرهگشایی از مشکالت مردم بداند ،معتقد
است هر فرد میتواند خودش کار خیر انجام دهد و یک
خیریه باشد و در این خصوص میگوید :بیش از اینکه منتظر
باشیم تا خیریه کاری انجام دهد هر شخصی میتواند برای
من
خیر باشد .یعنی همه منتظر نباشند که امروز ِ
خودش یک ّ
خیر اعالم کنم موسسه فالن ،احتیاج به غذا یا حمایت دارد
ّ
که مردم بخواهند فقط به آنجا وارد شوند و کمک کنند .مردم
شهر سیرجان در هر محله و کوچهای که زندگی میکنند
خیر
اگر  ۱۰خانوار در یک کوچه هستند یک نفر به عنوان ّ
میتواند حواسش به آن ۹تای دیگر باشد .اگر این اتفاق بیفتد
خیر احساس
دیگر در شهر نه فقیری داریم و نه نیازی به ّ
میشود.
آزادینسب در پاسخ به این سوال که چرا مدیران اکثر
خیریههای شهرستان سیرجان بانوان هستند؟ میگوید :به
این دلیل که خانمها عاطفیتر و احساسیتر هستند .دلسوزند.
نمیگویم آقایان این طور نیستند.کسانی که بیشترین کمک
را تا االن به من کردند آقا هستند .اما خانمها به دلیل اینکه
چند بعدی هستند ،روابط عمومی باالتری دارند و عاطفیتر
هستند بیشتر دنبال کار را میگیرند.
ساماندهی خیریهها میتواند جلوی موازیکاری را
بگیرد

مریم کاظمی که به همراه اعضای خود در انجمن رفتگران
طبیعت سیرجان به نیازمندان کمک میکند و از رابطین بین
خیرین و نیازمندان است چهره ای شناختهشده در شهرستان
است ،وی خیریهها را از بدنه مردم میداند و میگوید :افرادی
در این خیریهها فعالیت میکنند ،کم و بیش با شرایط جامعه
آشنا هستند و میتوانند کمک شایانی داشته باشند .از شروع
کرونا تا االن کمک های مردمی بسیار زیادی در زمینه تهیه
سبد کاال ،لوازم التحریر ،ماسک ،مواد شوینده و ...دریافت
شده و نشان داده که وقتی مردم پای کار بیایند نتایج بهتری
حاصل میشود.
وی اضافه میکند :انجمن رفتگران طبیعت سیرجان با دو
کمپین "آرزوهای امید" و "روزنه امید" توانست از اواخر
سال گذشته به طور میانگین هر دو ماه یکبار سبد کاال به
نیازمندان بدهد .همچنین تهیه  ۵۰۰بسته لوازمالتحریر و
تعداد قابل توجهی موبایل و تبلت برای بچه های نیازمند
از این طریق انجام شد .این بانوی باسابقه در امور خیریه و
محیط زیستی در پاسخ به اینکه دلیل حضور بیشتر خانمها
در کارهای خیریه را چه میداند؟ میگوید :نمیخواهم
تفکیک جنسیتی قائل شوم .خانمها معموالً در این کارها
بیشتر دیده میشوند .اما نباید فراموش کرد همسران و
خانواده این خانمها اگر حمایت نمیکردند قطعاً آنها هم
نمیتوانستند این همه فعال باشند و کاری از پیش نمیرفت.
کاظمی از پیشنهاد خود که عملی نشده هم صحبت میکند
و میگوید :حدود دو سال است پیشنهاد ساماندهی خیریهها
را به امام جمعه محترم در جلسهای در فرمانداری دادم
که استقبال شد ،ولی کاری در این راستا انجام نشد .این
ساماندهی بسیار کمک کننده است .ممکن است یک نفر
به طور همزمان از چند خیریه حمایت دریافت کند اما یک
نفر دیگر که آبرومند است از خدمات هیچ خیریهای استفاده
نکند.
همچنین برخی کارهای خیریهها موازیکاری است .مث ً
ال یا
همزمان جهیزیه میدهند ،یا همزمان سبد کاال میدهند
و ...این ساماندهی میتواند موازیکاری را کاهش دهد و
سوءاستفاده احتمالی برخی افراد را از بین ببرد امیدوارم
مسئوالن شهرستان پای کار بیایند و اطالعات خیریهها را
ساماندهی کرده و یک شخص معتمد را در دستور کار قرار
دهند تا عملکرد خیریهها با ساماندهی به حداکثر کیفیت
برسد.

فرماندهی محترم انتظامی
شهرستان سیرجان

باید عاشق باشی تا وارد کارهای خیریه شوی
یکی دیگر از مراکزی که این روزها پای کار آمده و به
دنبال حمایت نیازمندان در شرایط اسفبار اقتصادی است،
خیریه "روزنه امید" است .زهرا ایراننژاد که سالهاست
در این خیریه فعالیت میکند در خصوص افزایش فعالیت
خیریهها در ایام کرونا و در دوران تورم اقتصادی میگوید:
از زمان پیدایش کرونا مردم هم بیشتر به خیریهها کمک
میکنند .در خیریه روزنه امید معموالً در سال ۳ ،سبد کاال
توزیع میکردیم که از عید تا حاال به دلیل شیوع کرونا و
افزایش کمکهای مردمی این آمار چندین برابر شده .یا مث ً
ال
مردم حاال که نمیتوانند هیچ مراسمی برگزار کنند هزینه
مراسمهای ختم و سایر برنامههای خودشان را که در کرونا
تعطیل شده به خیریه میدهند و ما میتوانیم نیازمندان
بیشتری را حمایت کنیم.
وی به مزیت فضای مجازی هم اشاره کرده و میگوید :ما از
فضای مجازی برای انجام امور خیریه بسیار بهره میبریم .یک
گروه  ۱۵۰نفره در فضای مجازی داریم که درآن گلریزان
انجام میدهیم برای کمک به نیازمندان و کلیه فعالیتها
هم در این گروه شفافسازی میشود تا شبههای پیش نیاید.
خوشبختانه کمکهای خیلی خوبی هم جمع میشود .اما از

دوستان گرانقــدر؛

جناب رسهنگ

محمدرضا اریان ژناد

ضایعه درگذشـت پدر همسر گرامی تان را
خدمت حضرتعالی و خانواده معزز تسلیت
عرض نموده ،برای آن مرحوم ،علو درجات
و برای شما و سایر بازماندگان صبر و
شکیبایی مسئلت داریم.

سخ
هفته انهم ن اتزه

جناب آاقیان مهندس
ابورذ و امین حلوایی پور

طرفی قیمت اجناس بسیار باال رفته و حدود  ۴سال است
که خیریه روزنه امید تاسیس شده ،در این مدت بیش از
 ۵۰جهیزیه به نیازمندان دادهایم؛ اما متاسفانه االن به خاطر
شرایط اقتصادی و گرانی اجناس نمیتوانیم به تعداد زیادی
از افراد جهیزیه بدهیم .ایراننژاد در در پاسخ به این سوال که
چرا مدیر بسیاری از خیریههای شهرستان بانوان هستند؟
میگوید :خانمها حوصله بیشتری برای انجام کارهای
اینچنینی دارند .در خیریه روزنه امید سه نفر خانم کل
کارهای خیریه را پشتیبانی میکنند .هر لحظه از شبانه روز
که الزم باشد آماده همکاری هستند .ولی ممکن است خیلی
از آقایان حوصله این کار را نداشته باشند .معتقدم یک نفر
باید عاشق باشد که وارد کارهای اینچنینی شود.
کرونا؛ فرصت خدمت کردن به مردم است
انجمن "زنان نیکوکار" هم در این ایام به خوبی وارد عمل
شده و اقدامات خیرخواهانه بسیاری انجام داده .درخشنده
صالحی؛ مدیر این انجمن در خصوص انجام فعالیتهای
خیرخواهانه در مرکز خود میگوید :کسی که کار خیر انجام
دهد در قبال کاری که برعهده گرفته دارد انجام وظیفه
میکند .بنابراین خیریهها باید توان خود را به کار گیرند تا در
این شرایط تعهدات خود را در قبال نیازمندان به نحو احسن

سرور گرانقــدر؛

جناب رسرگد
جم
ش
حاج ید اریان ژناد

مصیبت درگذشـت دایـی گرانقدرتــان

مصیبت وارده را خدمت جنابعالی و خانواده

را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت

محترمتان تسلیت عرض نموده ،برای آن

عرض نموده ،برای آن مرحوم ،رحمت الهی

مرحومه ،رحمت واسعه الهی و برای شما

و برای شما صبر مسئلت داریم.

صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.

سخ
هفته انهم ن اتزه

گذشتــه سالی و رویت ندیدیم

گلی از گلشــــن رویت نچیدیم

رسیده سالگـــرد تو ولی مـا

به قدر ســالها محنت کشیدیم

مجتب پ خس
ن
ی ور روا ی

رسکار خانم سحر صفارزاده

انجام دهند .خیریه ما هم تالش خود را کرده تا بتواند دست
نیازمندان بیشتری را بگیرد.
وی اضافه میکند :تالش کردیم تا ماسک و اقالم بهداشتی
تهیه کرده و به دست نیازمندان برسانیم یا به زنان سرپرست
خانواری که برای رفع مشکل ساختوساز منزلشان نیاز به
کمک داشتند رسیدگی کنیم .همچنین اقالم خوراکی از
جمله گوشت و برنج را بین مددجویان توزیع کنیم .همچنین
تالش کردیم داروهای مورد نیاز را برای بیماران دیابتی تهیه
کنیم .اقالم بهداشتی و شوینده را با توجه به شرایط کرونا
بیشتر از قبل در اختیار مددجویان قرار میدهیم و...
مدیر انجمن زنان نیکوکار به شرایط کرونا اشاره کرده و
میگوید :بسیاری از افراد در شرایط کرونا شغل خود را از
دست دادند و افرادی به دنبال دریافت وام برای رفع مشکل
خود هستند .کار این افراد را تسهیل میکنیم تا مشکلشان
برطرف شود .همچنین سرپرستی  ۳۵دخترش  ۶تا  ۱۸ساله
را در خوابگاههای کوثر  ۱و  ۲بر عهده داریم .این بچهها در
ایام کرونا چون از خانوادههایشان دور بودند از نظر روحی
آسیب دیدند .سعی کردیم به آنها رسیدگی کنیم .این بچهها
را با رعایت نکات بهداشتی به باغهای اطراف شهر بردیم تا
کمی تجدید روحیه کنند .پزشک هم در ایام کرونا به طور
مرتب این بچهها را ویزیت میکند تا مشکلی برای آنها پیش
نیاید .تالش خودمان را در حد توان انجام میدهیم تا ۴۵۰
پروندهای که به ما محول شده در این ایام نیازمند باقی نمانند.
وی با اشاره به اینکه این موفقیتها حاصل اعتماد مردم است
میگوید :خوشبختانه مردم به خیریه ما اعتماد خوبی دارند و
این موفقیت حاصل همین اعتماد و البته لطف خدا است .این
اعتماد به ما انگیزه کار بیشتری میدهد .در ایام کرونا تعداد
مراجعین ما خیلی بیشتر شده .سعی میکنیم در حد توان به
آنها کمک کنیم .البته مردم هم در این شرایط واقعا پای کار
آمدند و به کمک قشر نیازمند جامعه آمدند.
خیر به نکته مهمی اشاره کرده و میگوید :االن
این بانوی ّ
وقت کمک است .چون کسی نمیتواند خرج مراسم عزا و
عروسی کند؛ نمیتواند خرج مسافرت و مهمانی کند و ...این
پولها را برای کِی میخواهیم؟ باید از این فرصت کرونا برای
خدمت به مردم استفاده کنیم .کارهای خیرخواهانهای که هم
خدا میپسندد و هم بنده خدا و اینجاست که شاعر میگوید:
«صدها فرشته بوسه بر آن دست میزنند /کز کار خلق ،یک
گرهی بسته وا کند»

ُّ
ن َعلیها َفان َو یب َقی َو ْج ُه
کل َم ْ
ذوالجالل واالکرا ِم
َربَّک
ِ

جناب آاقی
مهندس حسن بحرینی

صبر را تقدیمتان می کنیم و عروج همسر گرامیتان
را تسلیت عرض می نماییم .این مصیبت را به شما،
خانواده محترم و همچنین دوستداران ایشان تسلیت
می گوییم و از خداوند رحمان و رحیم برای جنابعالی
و خانواده محترم صبر جزیل و برای آن عزیز الطاف و
برکات بیپایان خداوند منان مسئلت می نماییم.

اتحادهی رشکت اهی تعاونی تولید
شهرستان سیرجان

ن مح
ت
ص
خا واده رم فارزاده

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت

ح
م
س
عل
ی
ی
جانباز رسرفاز غال ن پور
(پــدر خانـم مهنـدس گوئینـی)

با ذکر صلوات و فاتحه ای ،نام و یادش را گرامی می داریم.

عل
خانواده اهی یپور و ساری بست گان

ضایعه درگذشت پسر عموی گرانقدرتان

شادروان مسعود صفارزاده

را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده،
برای آن مرحوم ،علو درجات و برای شما و دیگر
بازماندگان صبر و اجر مسئلت داریم.

هفت سخ
ه انهم ن اتزه

ضایعه درگذشت شادروان مسعود صفارزاده
را خدمت شما بزرگواران تسلیت عرض نموده ،برای
آن عزیز از دست رفته ،رحمت و مغفرت و برای عموم
بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت داریم.

م طصف مج
ت
ح
ب
ین
ب
یو ی ر ی

زوم
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رئیسی :تهدید امنیت غذایی جنایت علیه مردم است
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۱۹



۳۰۰
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مدیرکل تعزیرات حکومتی شهر تهران جریمه عدم تعطیلی اصناف در دو هفته
هزار تومان به
تا یک میلیون و
تعیین شده از سوی ستاد مقابله با کرونا را
عالوه دو هفته پلمب اعالم کرد .محمدعلی اسفنانی درباره اقدام برخی فروشگاهها در
خصوص فروش روغن به شرط خرید گفت :این اقدام برخی فروشگاهها تخلف و در
قانون تعزیرات و قانون نظام صنفی برای آن مجازات تعیین شده است.

8

ج ریمه عدم تعطیلی اصناف؛  ۳۰۰تا یک میلیون و ۵۰۰
هزار تومان به عالوه دو هفته پلمب



بهارنیوز :یك عضو هیاترئیسه کمیسیون قضایی مجلس با بیان اینکه مصوبات
ستاد ملی مبارزه با کرونا قانونی نیست ،گفت :کشور کمونیستی نیستیم که هر چه
رئیسجمهور بگوید ،بگوییم درست است و از خود قانون وضع کند .حسن نوروزی ،با
تأکید بر اینکه اقدامات متخلفانه ستاد ملی مقابله با کرونا را میتوان از منظر حقوقی
مورد بررسی قرار داد ،گفت :اصوالً مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا مبنای قانونی
ندارد و همه این تصمیمات یک سویه و از طرف برخی از دولتیهاست.



خط و نشان یک نماینده مجلس ب رای رئی سجمهور

بهارنیوز؛ آنطوركه در خبرها آمده،
برداشت از صندوق توسعه ملی در
بودجه سال آینده  53درصد رشد
داشته و ردیفهای جدیدی به برداشت
از صندوق اضافه شده كه صرفا
اعتبارات هزینهای ب ه شمار میرود و
بازگشتی برای آن در كار نیست .یكی
از این ردیفهای جدید ،پرداخت غرامت
هواپیمای اوكراینی از محل اعتبارات
صندوق توسعه ملی است؛ اما مگر قرار
نبود صندوق توسعه ملی فقط وام بدهد
آنهم به پروژههایی كه بازگشت سرمایه
آنها بهصورت ارزی امكانپذیر است؟
هادی حقشناس ،كارشناس اقتصادی،
در گفتوگو با «شرق» بیان میكند:
پرداخت غرامت هواپیمای اوكراینی که
تا سقف  200میلیون یورو در نظر گرفته
شده ،اعتبارات هزینهای است و مسلما
نمیتواند در قالب وام باشد .او میگوید:
پرداخت این غرامت باید بهصورت ارزی
باشد و از آنجا كه منابع ارزی كشور
محدود شده است ،چارهای جز این
نداریم كه چنین هزینهای را از اعتبارات
صندوق تأمین كنیم.
همت قلیزاده ،كارشناس بودجه هم
به «شرق» میگوید :مدتهاست كه
بودجه صندوق توسعه ملی منحرف
شده و معلوم نیست چه كسی باید به
این موضوع رسیدگی كند.
قاعدتا پرداخت غرامت هواپیمای
اوكراینی باید از طریق بیم هها انجام شود
اما چون بیمهها توان پرداخت ندارند،
احتماال تصمیم گرفته شده است كه از

این محل پرداخت شود.
هادی حقشناس ،كارشناس اقتصادی،
در گفتوگو با «شرق» درباره پرداخت
غرامت هواپیمای اوكراینی میگوید:
قطعا پرداخت این غرامت بهصورت ارزی
است و وام هم نمیتواند باشد .او اضافه
میكند :نكته قابلتوجه این است كه در
هفت ماه گذشته ،نزدیك به  40درصد
پوشش منابع بودجه از محل فروش
اسناد خزانه تأمین شده است .به عبارت
سادهتر درآمد دولت تحقق پیدا نكرده
است.
از نگاه همت قلیزاده ،كارشناس
بودجه ،تخصیص اعتبارات صندوق
به اقدامات هزینهای نوعی انحراف در
اهداف این صندوق است .او به «شرق»
میگوید :در گزارش شماره  16555سال
 9مركز پژوهشهای مجلس با عنوان
بررسی گزارش مصارف ارزی و ریالی
صندوق توسعه ملی ،تحلیلی بر مصارف
غیرمنطبق با اساسنامه این صندوق
آمده است .قلیزاده ادامه میدهد:
بیش از  41درصد كل تسهیالت ارزی
صندوق خارج از روال قوانین صندوق
و در قالب مصوبات مجری و غیرمجری
هزینه شده است.
این یك مسئله بزرگ است؛ یعنی
 41درصد بودجه صندوق انحراف یافته
است .او عنوان میكند :در منابع ریالی
هم  45درصد انحراف داشته است.
وامهای ریالی و تسهیالتی كه صندوق
داده ،خارج از روال اساسنامه صندوق
بوده است .ایرادهای دیگری هم در

این گزارش آمده است .به گفته این
ارشناس بودجه ،یكی از دالیل انحراف
منابع صندوق كه از طرف دولت به آن
تحمیل شده ،این است كه این صندوق
مجری اوامر مقامات باالتر از خود است.
او اضافه میكند :براساس گزارشی كه
سال قبل مركز پژوهشهای مجلس
رسما منتشر كرده است ،اذعان شده كه
تهای مالی شفافی
صندوق توسعه ،صور 
ندارند.
او میگوید :منابع صندوق از
خامفروشی نفت و البته بخشی از
فراوردههای نفتی حاصل شده است.
وقتی منابعی متكی به مردم نباشد و
از مالیات به دست نیامده باشد ،دولت
یگیرد و
مستقال برای آن تصمیم م 
پایبند به بودجه نیست.قلیزاده تأكید
میكند :بودجه خود صندوق و هزینه
جاری آن هم شفاف نیست .به نظر
میرسد گروهی تعمدا میخواهند
صندوق در حالت مبهم قرار بگیرد.
این كارشناس بودجه هزینهكرد از
محل اعتبارات صندوق برای غرامت
هواپیما را نیز درست نمیداند .او تأكید
میكند :این بودجه باید از طریق بیمه
پرداخت شود اما عالوه بر اینكه این
مبالغ باید بهصورت ارزی پرداخت شود،
احتماال بیمههای ما قادر به پرداخت
این حجم از غرامت نیستند .قلیزاده
میگوید :دولت باید برای حوادث
پیشبینینشده هزینه بیمه در نظر
بگیرد .درستترین روش پرداخت از
طریق بیمه است.


ایسنا :معاون کل وزارت بهداشت با اشاره به اینکه هدف از اعمال محدودیتها
کاهش درصدی بیماران بستری و درصدی مرگ و میرهای کرونایی است،
گفت :بعد از دو هفته این مسئله ارزیابی میشود و اگر نیاز باشد این محدودیتها
تمدید خواهد شد« .ایرج حریرچی» افزود :ایجاد محدودیتها در ساعات آخر شب
دالیل مختلف داشت ،که یکی از اهداف آن ،ایجاد محدودیت برای اکثر دورهمیها
و محافل خانوادگی و دوستانه بود ،تا در شبهای پاییز و زمستان منقطع شوند.

۱۹

احتمال تمدید محدودیتهای کرونایی وجود دارد

پرداخت غرامت هواپیمای اوکراینی از صندوق توسعه
ك

آفتابنیوز :رییس قوه قضاییه گفت :تهدید امنیت غذایی مردم توسط سوداگران
و سودجویان جنایت علیه مردم است و بازی کردن با امنیت جانی مردم یک
مسأله عادی نیست .سید ابراهیم رییسی عصر روز یکشنبه در نشست با اعضای
کمیسیون کشاورزی ،آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی به مسئوالن
اجرایی و همکاران خود در دستگاه قضا متذکر شد که با هرگونه سوداگری و
سودجویی و تهدید امنیت غذایی مردم قاطعانه و بدون اغماض برخورد کنند.

بریدگی خطرناک در بلوار شاهد

۱۹

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،رهبر معظم انقالب اسالمی صبح (سهشنبه)
در دیدار رؤسای سه قوه و دیگر اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی ،اقتصاد
را موضوع اصلی کشور خواندند و با اشاره به چهار محور الزم برای اقتصاد کشور
یعنی حل مشکل کسری بودجه ،افزایش سرمایهگذاری ،جهش تولید و حمایت از
قشرهای ضعیف خاطرنشان کردند :باید با همت جدی و تالش پیگیر مسئوالن،
تأثیر اجرای راهکارهای عملی در زندگی مردم مشخص شود.

فردای کرمان :عضو ستاد ملی مقابله با کرونا با تاکید
بر اینکه هنوز هیچ دارو و درمان اختصاصی برای کرونا
وجود ندارد ،گفت که برخی افراد در مصاحبه با رسانهها
اسم دارویی را مطرح میکنند و این موضوع سبب میشود
بازار سیاه آن دارو شکل بگیرد .او توضیح داد که رمدسیویر
به عنوان داروی اثربخش بر کووید تایید نشده و فقط
در صورت نیاز بیماران در بیمارستان ،با امضای متخصص
عفونی برای بیمار تامین میشود اما یکی از داروهایی است
که به قیمت گزاف و بیحساب و کتاب در بازار سیاه فروخته
میشود.
مینو محرز به داروی گیاهی ساخته شده در کرمانشاه
برای درمان کرونا نیز واکنش نشان داد و گفت« :معلوم
نیست این دارو چیست و در حالی که هنوز در کمیتهی
کشوری درمان ستاد ملی کرونا مطرح نشده ،کجا تاییدیه
گرفته است».
محرز افزود« :نکتهی دیگر دربارهی داروی گیاهیای است
که میگویند در کرمانشاه ساختهاند و گفتهاند کووید
را در درمان میکند .معلوم نیست این دارو چیست و از
کجا تاییدیه گرفته ،در حالی که هنوز در کمیتهی کشوری
درمان ستاد ملی کرونا اصال مطرح نشده ،چطور ممکن
است ،سازمان غذا و دارو به دارویی که هنوز در کمیتهی
علمی کرونا تایید نشده ،مجوز بدهد ،این کارها مردم را
سردرگم میکند و مردم میلیونها تومان برای دارویی پول
میدهند که اصال معلوم نیست ،چیست و هنوز تایید نشده
است».
محرز دربارهی تولید واکسن کرونا نیز توضیح داد« :تولید
واکسن کووید در آمریکا یک پیشرفت مهم است تاثیر
واکسن شرکت فایزر که با همکاری شرکت آلمانی بیو ان
تک ساخته میشود از این نظر مهم است که مانند واکسن
ایدز که در دنیا به دنبال ساخت آن هستند ،یک نوع واکسن
 RNAاست .عمکرد موفق این واکسن میتواند امیدهایی
برای تولید واکسن ایدز هم به وجود آورد .در واقع اگر این
واکسن کرونا موفق عمل کند برای همهی ویروسهای
مشابه که واکسن ندارند میتوان واکسن ساخت».
عضو ستاد ملی مقابله با کرونا گفت« :همه نگران این
هستیم که واکسن تولیدی کرونا زمان اثربخشی مناسبی
داشته باشد و انتظار داریم واکسن کرونایی که تایید میشود
حداقل به اندازهی واکسن آنفلوانزا یک سال ایمنی بدهد و
هر سال یکبار تکرار شود ،اگر این طور باشد یک پیشرفت
بزرگ و واکسن بسیار موثری است اما اگر قرار باشد هر دو
یا سه ماه یکبار تکرار شود ،خیلی ارزش ندارد».

عکس :سید محسن فروزنده

گوناگون

بازار سیاه داروهای کرونا مردم را
سردرگم کرده است

آگهــی مناقصــه عمومــی

اجرای عملیات خاکبرداری ،خاکریزی ،تسطیح و

تراکم محل احداث کارخانه احیاء مستقیم شماره ()2

یک مرحلــه ای « شماره -99-42خ »

شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در نظر دارد نسبت به اجرای عملیات خاکبرداری ،خاکریزی ،تسطیح و تراکم
محل احداث کارخانه احیاء مستقیم شماره ( )2خود از طریق این آگهی اقدام نماید ،لذا از کلیه پیمانکاران
معتبر که دارای توانایی مناسب و سوابق و تجارب مورد قبول می باشند ،دعوت به عمل می آید تا حداکثر ظرف

مدت هفت روز کاری از تاریخ چاپ آگهی ،پاکات خود را به این آدرس تحویل نمایند :شهرستان سیرجان،کیلومتر
50جاده سیرجان -شیراز ،کیلومتر2جاده اختصاصی گل گهر ،مجتمع جهان فوالد سیرجان واحد خرید خدمـات
ردیف

شرح

آدرس کارخانه

1

عملیات خاک برداری ،خاکریزی ،تسطیح

احداث مجتمع جهان فوالد سیرجان ،واقع در استان کرمان،
شهرستان سیرجان،کیلومتر 50جاده سیرجان -شیراز،
کیلومتر2جاده اختصاصی گل گهر
(کارخانه احیا مستقیم شماره )2

و تراکم محل احداث کارخانه احیاء
مستقیم شماره 2

شرکتــــ های متقاضی می توانند شرایــــط و اسنــــاد موضوع مناقصــه را از طریق مراجعه به
آدرس اینترنتــــــی  WWW.SJSCO.IRقسمت مناقصـــــه ها و مزایـــــــــده ها ریافت نمایند

اسناد و مدارک:

 -1درخواست رسمی (ذکر شماره تماس تلفن ثابت ،تلفن همراه و آدرس ایمیل الزامی است).

 -2اساسنامه و مدارک ثبتی ( شماره ثبت ،کد اقتصادی و شناسه ملی ،گواهی ثبت ،گواهی آخرین تغییرات و)...

-3رزومه ،سوابق اجرا و نمونه قراردادها و توافق نامه های انجام شده مطابق یا مشابه با موضوع مناقصه(قرارداد و رزومـــه ارسالی
می بایست مربوط به سال  95تاکنون و مرتبط با موضوع مناقصه باشند).
-4مدارک و مستندات توان مالی و لیست ماشین آالت در اختیار با اسناد و مدارک مثبته.
 -5گواهی اعالم رضایت کارفرمایان قبلی در خصوص خدمات مذکور در موضوع مناقصه.

شرایط:

-1ضمانت شرکت در مناقصه ،ضمانت نامه بانکــی به مبلغ  1.000.000.000ریال (یک میلیـــارد ریال) در وجه شرکت

مجتمع جهان فوالد سیرجان با اعتبار سه ماهه به نفع کارفرما ،بدون قید و شرط.

 -2ارائه اسناد و مستندات مذکور هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نمی کند.

 -3شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.

 -4جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 0913 996 4877 :تماس حاصل نمایید (.پاسخگویی در ساعات اداری)
 -5هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

مج
ت
م
سی
ف
واحد رخید خدمات رشکت ع جهان والد رجان

آگهــی مناقصـه عمومــی
شماره 104-99-N-A

شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر در نظر دارد:

« تامین و راهبری مکانیزم های سنگین و نیمه سنگین در کارخانه ذوب
و ریخته گری شماره یک شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان»

را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به درگاه اینترنتی
شرکت به آدرس  w w w.nazmavar anc o.ir :مراجعه نمایند.
جهت کسب اطالعات بیشتر با آقای مهندس سعادت به شماره تماس
 034 42255291 ،09172328580در روزهای شنبه الی چهارشنبه
از ساعت  9:00الی  14:00تماس حاصل نمایند.
تحویل مدارک:
*آخرین مهلت تحویل :ساعت  11:00روز شنبه مورخ 1399/09/15
*محل تحویل :سیرجان – بلوار دکتر صفارزاده – حد فاصل چهارراه طلوع
و چهار راه مخابرات نبش کوچه شماره ،13کدپستی 7817819489
شرکت نظم آوران  -واحد امور حقوقی و قراردادها ،آقای مهندس سعادت
تحویل و رسيد دريافت نمايند.

واحد امور حقوقی و رقارداداه رشکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر

