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

جهت شرکت در مزایده محقق سازند.
تاریخ انتشار مزایده در سامانه: تاریخ 1401/03/04می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از سایت:از تاریخ انتشار اسناد مزایده تاساعت18:00روزدوشنبـهتاریخ1401/03/16
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مزایدهتاساعت19:00روزپنجشنبـهتاریخ1401/03/26

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت17:30روزیکشنبهتاریخ1401/03/29 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- بلوار قائم، جنب پمپ سی ان جی، سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافرشهرداری تلفن:   42335800)034(
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934)021(

دمرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

آگهی مزایده عمومی اجاره  یک باب غرفه سوپــر مارکت
در پایانـــه مسافربــری بعثت

 شهرداری سیرجان در نظر دارد مزایده عمومی 

)اجارهیکبابغرفهسوپرمارکتپایانهمسافربریبعثت(
5001091287000002 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 
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کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است   www.setadiran.ir الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس  تدارکات  درگاه سامانه 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1401/03/04می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت:از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تاساعت18:00روزدوشنبـهتاریخ1401/03/16
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصهتاساعت19:00روزپنجشنبـهتاریخ1401/03/26

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت14:40روزشنبهتاریخ1401/03/28 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- میدان انقالب، شهرداری مرکزی، امور قراردادها  تلفن:   41325077)034(
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934)021(

دمرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه مصالح و اجرای پروژه 

ترمیم نوارهای حفاری سطح شهر)زیرسازی و آسفالت نوارهای حفاری(

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

اجرایپروژهترمیمنوارهایحفاریسطحشهر»زیرسازیوآسفالتنوارهایحفاری«(
2001005674000019 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 

آگهياستعالمعموميتجدیدشده)نوبتاول(
شماره401/01/س

شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد »تدوینسندجامعمدیریتبحرانوطرح
واکنشدرشرایطاضطراريشرکتمعدنيوصنعتيگلگهر« را از طريق برگزاري استعالم عمومي 
به مشاور واجد شرايط واگذار نمايد. . لذا كليه متقاضيان مي توانند جهت اخذ اسناد استعالم به 
آدرس الكترونيكي WWW.GEG.IR  مراجعه و اسناد مذكور و دستورالعمل ارزيابي كيفي و فني  
را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان از قسمت - مناقصه و مزايده  دانلود نمايند .

 مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز  چهارشنبه مــورخ 1401/03/11 در محــل دفتركميسيون 
معـامالت مجتمع و يا دبيرخانه دفتر مركزی تهران مي باشد. الزم به ذكر است شركت معدني و 
صنعتي گل گهر در قبول و يا رد هر يک يا تمام پيشنهادات واصله بدون نياز به ذكر دليل و بدون 

جبران خسارت مختار مي باشد .

کمیسیونمعامالتشرکتمعدنيوصنعتيگلگهر

آگهيمناقصهعموميتجدیدشده
شماره1400/95/ع

شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد پروژه »طراحي،تامین،ساخت،نصبوراهاندازي47

عددبرجروشنایی18متریبامشخصاتفنیذکرشدهدراسنادمناقصه«را در محل مجتمع معدنی و صنعتی گل 

گهر واقع در كيلومتر 50 جاده سيرجان-شيراز، از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار 

نمايد. لذا متقاضيان مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به وبسايت اين شركت به نشانی WWW.GEG.IR بخش 

مناقصه و مزايده مراجعه و اسناد مذكور را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان دانلود نمايند. 

مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز شنبه مــورخ 1401/03/28 در محــل دفتركميسيون معـامالت مجتمع 

مورخ  دوشنبه  روز  مناقصه  موضوع  اجراي  محل  از  بازديد  ضمناً  باشد.  مي  تهران  مركزی  دفتر  دبيرخانه  يا  و 

1401/03/16 مقرر شده است و الزامی می باشد. شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول يا رد هر يک از 

پيشنهادات بدون نياز به ذكر دليل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد.

کمیسیونمعامالتشرکتمعدنيوصنعتيگلگهر



سخِن همشهریان؛ اداره فاضالب شهری از شنبه گذشته ،یعنی حدود نه روز هست که خیابان شهید انعکاس
رجایی رو حفاری کرده برای انشعاب گذاری لوله های فاضالب.حاال بماند که تمامی در و دیوار خانه مردم 
رو با آب وآهک کثیف کرده و لوله های آب خونه ها رو قطع کردند.بیشتر از یک هفته هست که این 
خیابان رو مسدود کردند واصال کارشون پیشرفت نداره،کارگرهای افغانی این شرکت، بیکار از اینطرف 
به آن طرف میروند بدون اینکه کاری انجام دهند.،رفت وآمد در خیابان محدود شده ومغاذه ها نیمه 
تعطیل وتعمیر گاه ها تعطیل.داد کسبه در آمده و عنقریب است که اهالی شاکی شده وطومار به دست 
راهی فرمانداری شوند.لطفا به اطالع مسئولین شرکت فاضالب برسانید.جمعی از کسبه وساکنین خیابان 

شهید رجایی.     #انتقاد#حق#مردم#است #پاسخگویی # وظیفه #مسووالن
شماره 694
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شهر  شورای  رییس  خدامی؛  جاری حسن  هفته  شنبه  روز 
سیرجان برای توضیح درباره چیستی و چگونگی خواهرخوانده 
شدن سیرجان و لنگرود نشست خبری برگزار کرد. گرچه طرح 
برخی انتقادها به کام وی خوش نیامد و بیشتر توقع حمایت 

رسانه ها را داشت.
همچنین فرزاد خراسانی؛ مدیر ارتباطات شهرداری و شورای 
خبر  به  نسبت  مردم  منفی  بسیار  واکنش  از  سیرجان  شهر 

خواهرخواندگی گالیه داشت!
از  که  مردمی  بود.  پیش بینی  قابل  مردم  واکنش  گرچه 
حداقل های امکانات شهری محروم هستند و دغدغه شان خرابی 
پارک ها و خیابان ها و گذرگاه هاست، وقتی می بینند اعضای 
این  مثل  انتزاعی  و  شعاری  کارهای  دنبال  شورای شهرشان 

هستند، واکنشی بهتر از این نشان نمی دهند.
به ویژه خشم مردم وقتی بیشتر و قابل درک تر می شود که 
با خاطره ی سفر شورایی ها با تیم فوتبال بانوان شهرداری به 
خارج کشور، این بار می فهمند تک تک اعضای شورای شهر 
به جز یکی)حجت کاظمی(، همگی الزم دیده اند حتما برای 
و  توریستی  شهر  به  خواهرخواندگی  عقد  خطبه ی  خواندن 
سرسبز لنگرود سفر کنند و حتا برخی شان این سفر شمال را 

که با هزینه ی شهرداری بوده چند روز بیشتر هم کش بدهند!
اگر قرار بر الگو قرار دادن اخالق پزشکی مرحوم دکتر صادقی 
برای اخالق دیگر پزشکان در سیرجان و لنگرود بوده، که این 
کار، وظیفه ی شورای شهر نیست، وظیفه اش هم باشد، بر دوش 
تک تک اعضای شورا نیست و فقط حضور رییس کمیسیون 

فرهنگی در لنگرود کافی بود.
اگر قرار بر کار فرهنگی  دیگر است، بسیاری کارهای زیربنایی 

در سیرجان در زمینه ی فرهنگی انجام نشده است.
که  بوده  آنجا  توریست  به  سیرجان  معرفی  بر  قرار  اگر 
سیرجان از مقاصد بعدی گردشگران لنگرود بشود، بر پایه ی 
کدام زیرساخت سیرجان؟ مگر از وضعیت بد بادگیر چپقی  و 

بی مکانی بازار صنایع دستی مان در نوروز فیلم منتشر نشد؟ 
اگر هم در نیت خیر رییس شورای شهر که گویا یک روز هم 
بیشتر در لنگرود نمانده، شکی نباشد، باز ابهام این است که بهتر 

نبود، شورا اول این خانه )یعنی سیرجان( را رفت و روب کند و 
بعد خواهر خوانده را برای سرمایه گذاری در شهرمان فرا بخواند؟

سر امین صادقی بی کاله مانده یا سر مردم؟!
طبق سنت همیشه به جز جلسه هفتگی شورای شهر، یکی 
اعضای  مردمی  دیدارهای  موعد  روزها  باقی  در  ساعت  دو 
شوراست. هر روز نوبت یکی از اعضاست. اما نکته ی جالب اینکه 
روز و ساعتی که برای امین صادقی؛ نایب رییس شورای شهر 
سیرجان اعالم شده است، دقیقا در همان روز و ساعتی است 
که جلسه ی عمومی شورا برگزار می شود! یعنی در عمل امین 
صادقی دیدار مردمی اش منتفی ست و سر مردم از این بابت 

بی کاله مانده است. 
مردم و شورا

فحش دادن راحت ترین کار دنیا برای بیرون ریختن خشم 
فضای  در  خبری  پست های  انواع  زیر  که  ما  مردم  اما  است. 

حتا  و  شورانشین ها  و  مسووالن  نثار  ناسزا  و  توهین  مجازی 
گاهی روزنامه نگاران می کنند، هیچ وقت کاله خودشان را قاضی 
کرده اند؟ هیچگاه نوک تیر و پیکانی -که به مردم برخورد کرده 
و از آن زخم برداشته اند- نگاه کرده اند تا خودشان را بر انتهای 
آن ببینند و متوجه شوند که از آنهاست که برآنهاست و چوب 

ندانم کاری خودشان را دارند می خورند؟!
آن روزی که رای قومیتی می دادند، آن روزی که رای شان را 
در قبال یک وعده شام یا دو تراول پول می فروختند، اصال فکر 
اینجاهایش را می کردند که دارند پارک ها و فضاهای سبزشان را 
به حراج می گذارند و آسفالت کوچه و خیابان شان را پیش فروش 

می کنند؟ 
منابع  بر  معادن  دست اندازی  قبال  در  روزگاری  که  مردمی 
به  تجاوز  همان  تماشاگر  هم  امروز  کردند،  سکوت  آب شان 

آسمان و هوای شهرشان باشند.

سه گانه ای برای شورا و مردم سیرجان

چوبندانمکاریهامانرامیخوریم

روز سه شنبه، ۳ خرداد ماه و همزمان با سالروز آزادی خرمشهر نشستی 
صمیمانه ای از سوی اداره ی برق و به میزبانی اداره ی آموزش و پرورش با 
دانش آموزان و معلمانی که اداره ی برق را در زمینه ی مدیریت مصرف 

یاری کرده بودند، برگزار شد.

مجتبی ثمره، مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق جنوب استان 
کرمان در این خصوص بیان داشت: همانطور که می دانید صنعت برق از 
سه بخش تولید، انتقال و توزیع تشکیل شده و ما در خط مقدم این صنعت 

که بخش توزیع است قرار داریم.
وی عنوان کرد: در کل کشور چیزی بالغ بر ۳۸ میلیون مشترک وجود 
دارد و ما با تحت پوشش داشتن ۱۶ شهرستان جنوبی و شرقی، وظیفه ی 
تجاری،  خانگی،  از  اعم  مشترک  هزار   ۶۲۷ برای  را  مستمر  برق رسانی 

کشاورزی، اداری و صنعتی برعهده داریم.
ثمره افزود: قسمت عمده ی تولید برق در ایران از سوختن سوخت های 
فسیلی حاصل می شود و در حال حاضر بیش از ۸۴ درصد از نیروگاه های 
کشور از سوخت فسیلی استفاده می کنند که این امر خود موجب باعث 
و وظیفه ی حفظ  زمین  رفتن دمای کره ی  باال  آلودگی زیست محیطی، 
منابع انرژی برای خود و نسل های آینده در این امر نادیده گرفته می شود.

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان  ادامه 
مدیریت  بر  امر  است  که چندین سال  معزز  رهبر  بیانات  به  باتوجه  داد: 
مصرف می کنند؛ در همین راستا و جهت گسترش فرهنگ صرفه جویی و 
رعایت الگوی مصرف انرژی در بین دانش آموزان که آینده سازان این مرز 
و بوم هستند، تفاهم نامه ای از سال ۹۵ میان شرکت توزیع برق و آموزش 

و پرورش منعقد شد که در این تفاهم نامه تهیه ی محتوای آموزشی و 
کتب مرتبط و توزیع این منابع بین دانش آموزان از وظایف شرکت توزیع 

در مدارس منتخب بوده است.
در این خصوص و باتوجه به همین تفاهم نامه ۱۴۴ معلم در ۱۶ شهرستان 
انتخاب شدند، هر شهرستان ۳ مدرسه در پایه ی چهارم، پنجم و ششم 
که جمعا ۴۸ مدرسه منتخب بودند و امروز از مدیران، آموزگاران و دانش 

آموزان منتخب به رسم یادبود تقدیر شد.
کنفرانس  سالن  همین  در  هم   ۹۸ سال  در  گفت:  تازه  سخن  به  ثمره 
آموزش و پرورش، دانش آموزان ایده های خود را در قالب رویداد ایده شو 
در زمینه ی مدیریت مصرف برق ارائه دادند و برنامه ی ایده شو همزمان در 

دو شهرستان بم و جیرفت نیز برگزار گردید.
۳۰ نفر از شرکت کنندگان به عنوان نفرات برتر در رویداد استارت آپ 
ایده های خود  از نفرات اولی که به نوعی  ویکند مجددا شرکت کردند و 
را تبدیل به محصول کردند، در کنفرانس برق تجلیل شد و در نمایشگاه 
نمایشگاه  تهران حضور داشتند و که در همان  برق در  جانبی کنفرانس 
وزیر نیروی وقت از غرفه ی شرکت توزیع جنوب برق کرمان دیدار کردند 

و شاهد هنر، هوش و استعداد بچه های این خطه بودند.
رویدادهای  شد  امضا  نامه  تفاهم  این  که  سالی  از  داشت:  اظهار  ثمره 

شرکت  همت  به  و  آموزان  دانش  همکاری  با  زمینه  این  در  مختلفی 
پروژه  و  ها  ایده  از  بسیاری  و  شد  انجام  کشور  جنوب  نیروی  توزیع 
بودیم. راضی  نتایج  از  و  بود  نو  کاری  این  و  شد  اثر  به  تبدیل   ها 

وی در پایان اعالم کرد: تفاهم نامه ای جدید با حضور  رضایی، مدیر کل، 
برای سال تحصیلی -۱۴۰۱ ۱۴۰۲ مابین شرکت توزیع جنوب و اداره کل 
آموزش و پرورش منعقد شد و به زودی با انتخاب مدارسی جدید در تمام 
شهرستان ها از جمله سیرجان، همین روال آموزش در مقطع چهار، پنجم 

و ششم دبستان ادامه خواهد داشت.

نشست مسوولین اداره برق با دانش آموزان و معلمان،

تقدیر از دانش آموزان همیار انرژی در زمینه مصرف برق

سخِن همشهریان؛ سالم من انتقادی داشتم از نحوه برخورد خانم .....در مرکز 
پلیس + ۱۰ واقع در خیابان ..... امروز مراجعه کردم برای اعتراض به واریز نشدن یارانه 
ها ایشون میگه باید حتما از کد مربوطه پرینت بیارین. در حالی که بقیه مراکز اینجور 
چیزی نخواستن رفتم به یک مرکز دیگر واقع در خیابان ....  خیلی راحت کار مردم را 
انجام میدادن بدون ایراد و قوانین من درآوردی. که البته قدری شلوغ شده بود و آن 
هم بدلیل مراجعه کنندگانی بود که از اون سر شهر به این مرکز اومده بودن چون اون 

خانم کارشون را راه نینداخته بود. 
#انتقاد#حق#مردم#است #پاسخگویی # وظیفه #مسووالن

      گروه خبر

 ۲۷ شنبه  سه  روز  عصر  مسابقات  این  افتتاحیه  آیین 
و  گهرزمین  شرکت  میزبانی  به   ۱۴۰۱ ماه  اریبهشت 
همراهی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در سالن 

هتل قائم سیرجان برگزار شد.
 ۲۵ قالب  در  و  نفر   ۹۶ حضور  با  مسابقات  این 
قائم  هتل  روباز  محوطه  در  کشور  سراسر  از  تیم 
یافت. ادامه  روز    ۲ مدت  به  و  آغاز   سیرجان 

   سید شجاع الدین گلسرخی، مدیر ایمنی، بهداشت، 
محیط زیست و انرژی  )HSE( شرکت گهرزمین در آیین 
مهم  های  مسئولیت  از  یکی  گفت:  مسابقات  این  افتتاح 
شرکت های معدنی و صنعتی، ایجاد پایگاههای اورژانس 
و امداد و نجات است. و با توجه به نکته ی حائز اهمیتی 
همچون اولویت داشتن ایمنی و سالمتی کارکنان شرکتها 
و معادن، بایستی کارکنان شاغل در بخش اورژانس معادن 
همیشه سطح آمادگی شان ارتقا پیدا کرده و مهارت های 

فردی شان بِروز شود.
این مسابقات بصورت  برگزاری  ادامه عنوان کرد:  وی در 
در  آن  دوره  چهارمین  شاهد  اکنون  هم  که  سالیانه 
شهرستان سیرجان هستید برای تحقق این هدف بزرگ 
شرایط  بهترین  در  اورژانس  و  ایمنی  نیروهای  که  است 
بدنی و آمادگی باشند و سالمتی تمامی کارکنان شاغل 
شرکت  امسال  الحمداهلل  شود.  تضمین  کشور  معادن  در 
گهرزمین میزبان ۲۵ تیم از ُزبده ترین تیم های اورژانس 
معادن سراسر کشور می باشد که به مدت ۲  روز باهم به 

رقابت پرداخته و سطح آمادگی شان را محک می زنند.

مدیر HSE شرکت گهرزمین در پایان گفت: بنده جا دارد 
از مجموعه همکارانم در بخش های رفاهی و روابط عمومی 
تدارکات،  امور  و  شده  متحمل  را  بسیاری  زحمات  که 
هماهنگی و اطالع رسانی شایسته این دوره از رقابتها را 
عهده دار بودند، تقدیر و تشکر نمایم. همچنین از شرکت 
تهیه و تولید مواد معدنی ایران نیز که برگزار کننده این 

مسابقات می باشد سپاسگزاری می کنم. 
پرهام خواجه پور؛ مدیر ایمنی، بهداشت، محیط زیست 
و انرژی  )HSE( شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران 
در حاشیه برگزاری این مسابقات به خبرنگار ما گفت: در 
ابتدا جادارد از شرکت گهرزمین علی الخصوص از برادران 
بزرگوارم جناب آقایان مهندس فالح، دکتر خضری پور و 
مهندس گلسرخی بابت میزبانی شایسته و برگزاری باشکوه 

این رقابتها کمال تقدیر و تشکر را به عمل آورم.
وی در ادامه گفت: همانطور که مطلع هستید این چهارمین 
دوره این مسابقات است که البته قرار بود بصورت سالیانه 
باعث شد  کرونا،  منحوس  ویروس  اما شیوع  برگزار شود 
این رقابتها دو سال به تعویق بیفتد که خوشبختانه امسال 
با فروکش کردن بیماری کرونا توفیقی حاصل شد تا در 

سیرجان دوباره شاهد برگزاری این رقابت ها باشیم.
برای  را  آیتم   ۳ ما  دوره  این  در  داد:  ادامه  وی 
ایم؛ گرفته  نظر  در  و  کرده  طراحی  کنندگان   شرکت 

آسیب  به شخص   )PCR( مصنوعی  تنفس   - اول  آیتم 
دیده است که با مانکن شبیه سازی شده انجام می شود.

موانع  از  عبور  که  هست  موانع  از  عبور  دوم-  آیتم 

زیر  معادن  از  هایی  تیم  زیرا  ایم  گرفته  نظر  در  را  تونل 
اند  کرده  شرکت  مسابقات  این  در  هم  کشور   زمینی 
آیتم سوم- عبور از موانع در ارتفاع و حمل مصدوم می 
باشد که آمادگی باالیی را از شرکت کنندگان طلب می 

کند.
این مسابقات با شرکت ۲۵ تیم در حال برگزاری است که 
نسبت به آخرین دوره شاهد افزایش ۹ تیم بوده ایم . حدود 
۹۶ نفر نیز در قالب تیم های مختلف اورژانس معادن کشور 

باهم به رقابت خواهند پرداخت.
نفر   ۷۲ تعداد  از  ما  گذشته  روز  که  است  ذکر  شایان 
را  امتیازی   ۲۰ سئوال   ۲۰ که  گرفتیم  علمی  تست 
 ۲۰ ممکن  امتیاز   ۴۰ مجموع  از  که  کردیم  مطرح 
بود. یافته  اختصاص  علمی  سئواالت  به   امتیازش 

تیم های شرکت کننده در این رقابتها اورژانس های معادن 
و صنعتی سراسر کشور هستند که  معدنی  و شرکتهای 
از معادنی همچون؛ سنگ آهن، طال، مس، سرب و روی، 

تیتانیوم، زغال سنگ و... شرکت کننده داریم. 
امیرحسین َگرکانی؛ رئیس پژوهشکده سوانح طبیعی 
نیز در  بحران کشور  عالی مدیریت  و عضو شورای  ایران 
و  برگزاری  از  هدف  قطعا  کرد:  عنوان  کوتاهی  مصاحبه 
شاغلین  تشویق  و  بازآموزی  رویدادی،  چنین  استمرار 
خدوم در مراکز اورژانس معادن و شرکت های معدنی و 
صنعتی کشور عزیزمان می باشد و تقدیر از این عزیزان 
هدف دیگری است که در مراسم اختتامیه مدنظر برگزار 

کننده و میزبان این مسابقات می باشد.

وی ادامه داد: بازآموزی می تواند شرکت کنندگان در این 
مسابقات را با آخرین ِمُتدهایی که در حوزه امداد و نجات 
ارائه شده است آشنا کرده و این عزیزان این مهارت ها را 

فراگرفته و با ممارست و تمرین در خود تقویت کنند. 
شایان ذکر است عصر روز چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت مراسم 
اختتامیه  چهارمین دوره مسابقات امداد ونجات و کمک 
های اولیه به میزبانی شرکت سنگ آهن گهرزمین در هتل 
قائم شهرستان سیرجان با حضور امام جمعه موقت حجه 
االسالم والمسلمین حیدری، امیر  حسن مردان فرمانده 
سبتکی  امیر  مرتضی  سرهنگ  سیرجان،  دریایی  نیروی 
فرمانده انتظامی سیرجان، جانشین فرمانده سپاه مقاومت 
سیرجان سرهنگ حمید سبزعلی پور، عضو هیات مدیره 
و معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی گهرزمین دکتر 
محمدرضاخضری پور و دیگر مسئولین شهرستان و برخی 

معاونین و مدیران گهرزمین برگزار شد.
و  مدیره  هیات  عضو  پور؛  خضری  محمدرضا  دکتر 
در  گهرزمین   انسانی  سرمایه  و  مدیریت  توسعه  معاون 
به  خوشامدگویی  ضمن  رقابتها  این  اختتامیه  مراسم 
میهمانان عنوان کرد؛ این مسابقات عالوه بر ایجاد حس 
همدلی، راهی است برای سنجش توان و آمادگی پرسنل 

ایمنی شرکت های معدنی و صنعتی.
وی همچنین با اشاره به اینکه واحد HSE گهرزمین در 
دوره گذشته در استان کرمان واحد برتر ایمنی معرفی شد 
اضافه کرد؛  به گواه داوران و اساتید این مسابقات در سطح 
بسیار عالی از نظر کمی و کیفی برگزار شد و توان همکاران 

ما در سطحی عالی بود.
مهندس خواجه پور ضمن قدردانی از شرکت سنگ 
این  از  مسابقات هدف  این  میزبانی  برای  گهرزمین  آهن 

مسابقات را آموزش، ایجاد انگیزه و خالقیت عنوان کرد.
دکتر گرکانی نیز شغل امداد و نجات را بسیار ارزشمند 
حوزه  در  گذاری  سرمایه  گفت  و  نمود  ارزیابی  شریف  و 
ایمنی هزینه نیست و حرکتی رو به توسعه به شمار می 

رود.
کاهش  در  سیستمی  رویکرد  به  اشاره  با  همچنین  وی 
ریسک ها ظرفیت های معادن در خصوص مسائل دانش 

بنیان و استارت آپ را زیاد دانست.
محمدعلی سعادتی؛ مدیر روابط عمومی و امور بین 
الملل شرکت گهرزمین در حاشیه این رقابتها گفت: هدف 
از برگزاری این دوره از مسابقات بازآموزی مربیان، ایجاد 
مهارت های امدادی در صحنه حوادث در معادن و شرکتها 
و همچنین ایجاد انگیزه و سرعت عمل برای امدادگران و 

شاغلین در اورژانس های معادن کل کشور است.
داوران  هیات  مسابقات  این  پایان  در  است  گفتنی 
کردند؛  معرفی  ذیل  به شرح  را  رقابتها  این  برتر   عناوین 

    شرکت سنگ آهن گهرزمیــن رتبه اول
    شرکت فوالد سیرجان ایرانیان رتبه دوم
    شرکت های ماهــــــــان  )معدن ۵(

    و زغال سنگ البرز مرکزی مشترکاً رتبه سوم
 را کسب نموده و با اهدای تندیس، لوح تقدیر و هدایایی 

از این عزیزان تجلیل شد.

 تیم های برتر چهارمین دوره مسابقات کشوری امداد و نجات و کمک های اولیه مشخص شدند؛

ُگهرزمین،فاتحقلههایامدادونجاتوکمکهایاولیهکشور



امروز در جای جای سیرجان در هر نقطه از دشت و اراضی، 
و  باغ ها  از  مانده  جا  به  خاکریزهای  و  بایر  کاریزهای  بقایای 
دوران  از  که حاکی  می شود  دیده  پراکنده شده ای  سفال های 
درخشان در قدیم است. این قنات ها که با رنج و مرارت و زحمت 
و مشقت کهکین ها )مقنی ها( حفر شده اند، بیشتر اوقات توسط 
جباران و جهان گشایان برای به ستوه آوردن و تسلیم شدن 

مردم شهر ویران شده اند. 
هنوز پس از گذشت حداقل20قرن آثار کلنگ بر دیواره چاه ها 
و راهروهای قنات ها دیده می شود. مرحوم استاد محمدابراهیم 
قنات ها  پیرامون  کویر«  »حماسه  کتاب  در  پاریزی  باستانی 
را می  قنات  نویسد: حدود سی  ایران زمین می  و روستاهای 
شناسم که تنها در حومه سیرجان و کرمان دایر بودند و بایر 

شده اند.
وی در ادامه می افزاید: این قنات ها در سیرجان عبارت بودند 
از سعیدآباد )که وسط مدرسه  بدر سیرجان مظهر می شد(، 
آباد،  مهدی  کوشکو،  بدرآباد،  صدرآباد،  خرمه،  بمید،  چراغ 
خواجه،  علی آباد  فیروزآباد،  امین آباد،  آباد،  مکی  یادگار،  ده 
حسن آباد کالنتری،  زیدآباد، محمودآباد، تاج آباد، نصرت آباد ... 
و در کرمان هم قنات های فتح آباد، مستوره، شهرآباد، اکبرآباد، 
بیدآباد، بداغ آباد، طهماسب آباد، مویدی، بهجرد، بیگلربگی ، 

سلسبیل و بسیاری قنات های دیگر که خشک شده اند. 
محمد برشان پژوهشگر و عضو مرکز بین المللی قنات ایران و 
کارشناس آب های زیر زمینی و قنات های کرمان در این رابطه به 

سواالت ما پیرامون قنات های سیرجان پاسخ داد: 

 مهمترین قنات هایی که در حومه شهر سیرجان وجود 
دارند، کدامند؟ 

تمدن قناتی سیرجان یک تمدن شاخص در بین تمدن قناتی 
قنات های  اطراف سیرجان  ایران است.  در روستاهای  سراسر 
شهر،  کهن  عمادآباد،  خلیل آباد،  قنات  دارد.  وجود  متعددی 
قنات های قهستان)هما شهر(،که  قنات خلیل آباد طوالنی ترین 
قنات استان است. این قنات یکی از قدیمی ترین قنات های این 
منطقه با قدمت ۱۵۰۰ ساله است. باید بگویم اگر این قنات ها 
ثبت ملی نشوند به زودی از دست خواهند رفت. حیف است 

که قنات های به جا مانده از این شهر خشک شوند و اثری از 
آنها برجای نماند. قنات کهن شهر که اسم اصلی آن بهشت آباد 
است، به عمق ۱۰۰ تا ۱۸۰ متری آن هم در جایی بسیار باریک 

و  تنگ است.
   آیا درست است که قنات های متعدد در طول تارخ از 

بین رفتند؟
 بله، باید بگویم در طول تاریخ دو شهر بیشتر از مهم مورد هجوم 
قناتی قرار گرفته بودند یکی نیشابور و دیگری سیرجان . مغول ها 
قنات هایی را کرده اند و در در دوران آل زیار و آل بویه قنات ها 
مورد تهاجم قرار گرفته اند. باید بگویم  در طول تاریخ به خاطر 
تسخیر بسیاری از شهرها، قنات های آنها را از بین می بردند. 
رتبه قنات ها در استان کرمان به لحاظ تعداد قنات ها در ایران در 
جایگاه هفتم است که به لحاظ آبدهی قنات ها، در جایگاه  سوم 
قرار دارد. بنا به نوشته مورخین و کاوشگران تاریخی، ایران مبدع 
قنات است و بنابر نوشته بسیاری از آنها کرمان مبدع قنات بوده  
اما افسوس که نفس قنات های استان کرمان در طول سال ها از 

نفس افتاده اند.
 چه قنات هایی در سیرجان پرآب و در خطر نابودی 

هستند؟
 قنات حسن آباد و ده قاضی، قنات های پر آب و فعال هستند. 
اما به دلیل رسیدگی نشدن به قنات های پاریز و قهستان وضعیت 
به دلیل  عدم رسیدگی  بلورد  و  اکبرآباد  قنات  ندارند.  خوبی 
خشک شدند. قنات یحیی آباد و میاندوآب که آب باغ سنگی را 

تأمین می کند و در معرض خطر نابودی قرار گرفته است. 
 به نظر شما تبعات نابودی قنات ها چیست؟ 

طی دهه های گذشته با گسترش جمعیت و باال رفتن میزان 
کشاورزی و زراعت، حفر چاه برای سهولت برداشت آب به صورت 
سرسام آوری رواج پیدا کرد و همین مساله باعث برداشت بی رویه 
و بدون ضابطه از منابع گرانبهای آب های زیرزمینی از یک سو و 
بی توجهی به کیمیای قنات از سوی دیگر شد. به طوری که عالوه 
بر کاهش میزان آب چاه های عمیق و نیمه عمیق، آبدهی قنات ها 
نیز تحت تاثیر قرار گرفته و تمدن قناتی رو به نابودی می رود. 
شاید خشکسالی را مهم ترین علت آسیب به قنات ها بدانیم اما در 
واقع خودمان با تغییر در سبک زندگی مقصر هستیم، مهاجرت و 
خالی شدن روستاها از پیامدهای خشک و بایر شدن قنات هاست 
که با نابودی اقتصاد روستایی شاهد ظهور آسیب های زیادی در 

حوزه های مختلف هستیم؛ واضح است که احیای قنات ها تاثیر 
بسزایی در حیات دوباره روستاها دارد. ولی وقتی قناتی نباشد 
آبی نیست و وقتی هم آب نباشد کسی در هیچ روستایی زندگی 

نمی کند و همه مجبور هستند به جایی که آب هست مهاجرت 
کنند پس اگر قنات ها احیا نشوند مهاجرت اتفاق خواهد افتاد. 

 چه عواملی را دلیل در خشک شدن قنات ها می دانید؟ 
اقلیم، حفر چاه های عمیق و غیرمجاز، عدم رسیدگی  تغییر 
مالکین و الیروبی نشدن از عوامل اساسی خشک شدن قنات ها 
هستند. با توجه به هزینه ی باالی الیروبی قنات ها همت و کمک 
مسوولین را می طلبد. در مورد قنات های سیرجان باید بگویم 
عامل خشک شدن قنات اکبرآباد این است که به دلیل این که 
در کنار چاه اصلی یا همان چاه مادر، نیروگاه برق را احداث کردند 
و نیروگاه برق عامل اصلی نابودی قنات ها است این موضوع شاید 
به دلیل ناآگاهی باشد اما نخواسته و ندانسته، قنات ها را می 

خشکاند.  
شده  انجام  قنات ها  ثبت  برای  تاکنون  اقدامی  چه    

است؟ 
از آنجا که من با قنات زنده ام و با آنها می میرم، برای احیای 
آنها در سیرجان و در استان کرمان تالش می کنم  اولین تمدن 

قناتی استان در بم کلید خورد و بعد شهرهای شهربابک، زرند، 
سیرجان و بافت در آینده نزدیک هم در ۷ شهر جنوبی استان 
این کار شروع خواهد شد و قنات خلیل آباد و کهن شهر را به طور 

جداگانه ثبت می دهیم.
 دبیرخانه ثبت تمدن قناتی سیرجان که در شهریورماه 
سال گذشته افتتاح شد، برای احیای قنات ها در سیرجان 

کاری انجام داده است؟
 با توجه به اهمیت قنات و لزوم شناسایی و معرفی قنات ها 
تاریخی  سازه های  این  احیای  و  تخریب  از  جلوگیری  و 
با  سیرجان  فرمانداری  در  شهریورماه۱۴۰۰جلسه ای  در 
آب،  منابع  امور  رییس  فرماندار،  معاونان  فرماندار،  حضور 
میراث  مدیر  و  قنوات  نمایندگان  کشاورزی،  جهاد  رییس 
قناتی  تمدن  ثبت  دبیرخانه  و  برگزار  استان  فرهنگی 

سیرجان افتتاح گردید. از آنجا که ازآن زمان تا کنون اقدامی 
در این خصوص صورت نگرفته در ۲۴ فروردین ماه جلسه هم 
اندیشی قنوات قهستان در هماشهر با حضور فرماندار دبیرخانه 
تمدن قناتی سیرجان افتتاح و مقرر گردید که دبیرخانه به ریاست 
بخشدار پاریز، مقدمات ثبت تمدن ملی و قناتی سیرجان را فراهم 
نماید در این راستا تا کنون پرونده قنات خلیل آباد به عنوان 
طوالنی ترین قنات استان به طول۳۵کیلومتر قنات و کهن شهر 
به عنوان قنات آبشاری و دستک دار استان آماده شده و در آینده 
نیز پرونده قنات ده قاضی به عنوان قنات گردشگری و قنات های 
دارای قابلیت ثبت ملی در منطقه قهستان آماده خواهد شد و 
منطقه قهستان به عنوان پایگاه تمدن قناتی سیرجان خواهد بود.
کاری  چه  قنات ها  نجات  برای  مربوطه  مسووالن   

می توانند انجام دهند؟ 
 من قنات خلیل آباد را به عنوان طوالنی قنات استان معرفی 
به  بی توجهی  و  نگرفت  را جدی  این موضوع  اما کسی  کردم. 
بدهیم.  دست  از  را  آن  رفته  رفته  می شود  باعث  موضوع  این 
قنات های سیرجان باید ثبت ملی شوند. اگر مسووالن همکاری 
کنند می توانیم از نابوی بیشتر قنات ها در سیرجان جلوگیری 
کنیم. اگر در پی احیا قنات های سیرجان نباشیم، در آینده ای 
نه چندان دور سیرجان به خرابه ای تبدیل خواهد شد. سیرجان 
برخوردار از افتخارات تاریخی و به رغم خشکسالی های متوالی 

هرگز در برابر نامالیمات کمرخم نکرده است.

     ساره میرحسینی
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4خرداد1401 شهر
محمد برشان کارشناس تاریخ آب، آبیاری و قنات    در گفت وگو با سخن تازه عنوان کرد:

نجـاتسیـرجاندرگـروحفـظقنـاتها

 سرهنگ سبتکی، فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان با قدردانی از خیریه نیکان که مرکز آموزشی 
و درمانی برای این عزیزان و سایرکودکان زیر ۱۸ سال  فراهم کرده است، درمراسمی  فرشته های 
زمینی برای دقایقی فرماندهی انتظامی شهرستان را در مرکز مانیتورینگ به عهده داشتند.  در ادامه 
مراسم کودکان سندروم داون خیریه نیکان با همراهی فرمانده انتظامی باخودرو پلیس در سطح شهر 
به گشت زنی پرداختند و با تخلفات ترافیکی خودرو آشنا شدند.این همکاری اتفاقی بی نظیر که 
دست اندرکاران آن  نیروی انتظامی و خیریه نیکان قطعا میدانستند که ایفاگر یکی از فراموش ناشدنی 
ترین وظایف عمر خود هستند و کاری بسیار بزرگ بود برای  شادکردن کودکان سندروم داون کشور.

آرزوی پلیس 
شدن فرشته های 

خیریه نیکان 
برآورده شد 

خبــر روز بدون فوتی کرونا در استان کرمان
گزراش خبرگزرای صداوسیمای  کرد.به  بستری  را  نفر  اما هفت  نداشت،  فوتی  روز گذشته  شبانه  در  ویروس  کرونا 
کرمان، سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: موارد بستری قطعی: ۲۳ مورد شامل:، کرمان: ۱۵ نفر، رفسنجان: 
۱ نفر، جیرفت: ۲ نفر، بم: ۰ نفر ، سیرجان: ۵ نفر و موارد جدید بستری در ۲۴ ساعت گذشته: ۷ مورد است.دکتر سعید 
صحبتی افزود: در ۲۴ ساعت گذشته موردی از فوتی کرونا گزارش نشده است.وی گفت:، مجموع جانباختگان ۵۶۵۱نفر 
، واکسن تزریق شده نوبت اول: ۲۳۳۷۳۷۹ ، واکسن تزریق شده نوبت دوم: ۲۰۶۶۸۷۳ و واکسن تزریق شده نوبت سوم: 

۸۸۰۰۵۶ است.

  عکس: سید محسن فروزنده

تولیدی و بازار مبل امام علی )ع(

سرویسچوبکاملویژهجهیزیهعروسشامل؛

بوفهبزرگپاتختیمیزجلومبلیمیزناهارخوریرختکن،جاکفشی

تشکطبیفنریمبـــل کمدلباسی سرویسخواب میزآرایش

اول قیمت ها را مقایسـه کنید

اين فرصت بی نظير را از دست ندهيد
خرید کنید، تخفیف بگیرید و اشانتیون ببرید

همگییکجا:29/800/000تومان

 انتهای بلـوار اصلی حجـت آبــاد  
0 9 1 2 4 1 5 8 0 0 1

فروش،نصب،سرویـس،شــارژگـــازو

نقد و لولـهکشیزیرکار
اقساط

کولرهای گـازی اسپلیت
خیابانوحید-روبرویفروشگاهافقکوروش

فروشگاه اسپلیت صالحی
42338788 -0 9 164458335 

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،بلــوارجمهوری،بعدارسهراههوانیـــروز،برجاول،طبقه7،واحد1
تلفــن:09131410129-32658316



دادخدا ساالری از ورود و پیگیری معاونت حقوق عامه این دادستانی به موضوع تعیین تکلیف 
افراد فاقد شناسنامه خبر داد و اظهار داشت: در مقاطع زمانی سابق بر طبق دستور قضایی، اسناد 
هویتی برای ۳۱۰ کودک و نوجوان فاقد شناسنامه صادر شده است. وی با اشاره به اینکه کودکان 
و نوجوانانی که سال ها فاقد اسناد هویتی بودند، در حوزه تحصیل، بهداشت و درمان، آموزش و ... 
با مشکالت جدی روبه رو می شوند گفت: بر این اساس، دادسرای عمومی و انقالب کرمان با صدور 
دستورات قضایی الزم تعیین تکلیف هویت این افراد را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری کرده است.

صدود اسناد 
هویتی برای ۳۱۰ 
کودک و نوجوان 

فاقد شناسنامه
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یکی از مهمترین دغدغه های شهروندان، 
و  توزیع  تهیه،  مراکز  واحدهای  عملکرد 
از  عمومی  اماکن  و  غذایی  مواد  فروش 
جمله قنادی ها، آبمیوه و بستنی فروشی ها 
موثر  افراد جامعه  که مستقیمًا در سالمت 
هایی   مغازه  بهداشت  سالمت  و  است 
حتا  و  ها  رستوران  فودها،  فست  همچون 
نانوایی ها و مغازه هایی مانند مرغ و ماهی  
فروشی ست. سالمت و پاکیزگی همه ی این 
موارد برای شهروندان در حالی سوال است 
که از گوشه و کنار شکایات و گالیه هایی 
از  برخی  بودن  غیربهداشتی  با   رابطه  در 
به  برخی  می رسد.  گوش  به  مکان ها  این 
نطفه  همان  در  برخی  و  می رسد  شکایت 
شایعاتی ست  مهم  اما  می شوند،  خفه 
اما  می شود  پخش  و  گوش  به  گوش  که 
و  اعتماد  به  مجبور  ناچار،  به  شهروندان 

خرید از این مکان ها هستند.  
تماس هایی که با دفتر نشریه گرفته شده، 
گالیه هایی از بوی متعفن و کثیفی سطوح 
یا  فروشی  ماهی  و  مرغ  های  مغازه  برخی 
وجود حیوانات موذی در برخی دیگر از این 
مکان هایی ست که به طور مستقیم با مواد 

غذایی سر و کار دارند، بوده است. 
با توجه به اینکه عملکرد واحدهای مراکز 
تهیه، توزیع و فروش مواد غذایی و اماکن 
عمومی از جمله قنادی ها، آبمیوه و بستنی 
مرکز  نظارت  تحت  مستقیمًا  فروشی ها 
بهداشت می باشد، لذا در رابطه با نحوه ی 
نظارت و رسیدگی  به سالمت چنین مکان 
هایی را از مسووالن این واحد جویا شدیم.

فرهنگ سازی نیاز به ضامن اجرایی دارد
البته با آگاهی از این موضوع که فرهنگ 
مواد غذایی،  ایمنی  اصول  رعایت  و  سازی 
ایمن است  و  تولید غذای سالم  نیاز  پیش 

اما رعایت نکردن بهداشت فردی و استفاده 
از موادغذایی یا ظروف غیر استاندارد و یا 
استفاده  و  سوخته  های  روغن  از  استفاده 
اصول  رعایت  و  مجاز  غیر  رنگ های  از 
توزیع  و  تهیه  مراکز  در  فردی  بهداشت 
مواد غذایی مواردی هستند که قابل تذکر 
پیوسته ی  نظارت های  به  بستگی  که  بوده 
به  نباید  و  دارد  مرکز  این  کارشناسان 
تنهایی به شکایات سامانه ای و  دریافتی از 
زمانی  تا  چند  هر  کرد.  بسنده  شهروندان 
که این فرهنگ در جامعه جا بیفتد نیاز به 
ضامن اجرایی دارد تا فرهنگ سازی صورت 

بگیرد.
بدیهیاتی که بعضًاً اجرا نمی شوند

اینکه کلیه کارگران درحین کار از روپوش 
و  کنند  استفاده  تمیز  دستکش  و  کاله  و 
قبل و بعد ازشروع کار استحمام کنند، و یا 
موظفند کارت معاینه پزشکی و گواهینامه 
بهداشت عمومی در محل کار خود داشته 
باشند ظواهری ست که برای هر شهروندی 
قابل رویت است اما رعایت نکات بهداشت 
بهداشت  کارت  بودن  دارا  جمله  از  فردی 
بار  یک  ماه  هر شش  باید  که  )تندرستی( 

شود  تمدید  الزم  آزمایشات  دادن  از  بعد 
و یا حضور و شرکت در دوره های آموزش 
بهداشت  کامل  رعایت  و  عمومی  بهداشت 
جمله  از  کار  محل  عمومي  نظافت  و 
کارهایی ست که باید تحت کنترل بازرسین 
بهداشت باشد و سختگیری الزم را در این 
موارد  این  البته  که  باشند.  داشته  رابطه 
برخی  بدیهیاتی هستند که دیده شده در 

موارد رعایت نمی شوند.
 تعداد نیروهای واحد بازرسی بهداشت در 

شهرستان بسیار محدود است
اما در این رابطه مهندس علیرضا مریدی 
حرفه ای  و  محیط  بهداشت  گروه  رییس 
»طبق  داد:  توضیح  چنین  شهرستان 
آشامیدنی  خوردنی،  مواد  قانون   ۱۳ ماده 
بازرسی  به  موظف  کارشناسان  آرایشی  و 
نکته  اما  هستند  صنفی  واحدهای  این  از 
اینجاست که نحوه ی رسیدگی، بستگی به 
که  دارد  صنفی  نوع  و  شهرستان  ظرفیت 
صنوف  برخی  باشد.  صورت  چه  به  بازدید 
روز   ۳۰ یا   ۱۵ هر  ها  رستوران  همچون 
یک بار بازرسی به صورت روتین انجام می 
شود و در صورت مشاهده ی تخلف با آن ها 

برخورد قانونی صورت می گیرد. 
باشد  بوده  بحرانی  نوع  از  تخلف  اگر 
صنف  این  ساعته   ۲۴ اخطار  با  باالفاصله 
تعطیل می شود اما اگر با سالمت شهروندان 
این  سریع  باشد  داشته  مستقیم  ارتباط 

واحد تعطیل می گردد.
که  مواردی  این  با  رابطه  در  که  هر چند 
که  دارد  وجود  لیستی  چک  گردید،  ذکر 
موارد  لیست  این چک  بازرسان طبق  باید 
و سپس  کنند  عالمت گذاری  و  بازرسی  را 

برخورد قانونی صورت می گیرد.
بازرسی  بر  عالوه  بازرسی  دیگر  مورد  و 
روتین، بررسی شکایاتی ست که در سامانه 
از طرف شهروندان ثبت می شوند، که این 

موارد هم در دستور کار بازرسین است.
اما در این مورد مشکلی هم وجود دارد که 
بر اساس دشمنی های افراد باعث می شود 
که بازرسین بهداشت را مستمسک کارهای 
قرار می دهند و گزارشات غیرواقعی  خود 
ارسال می گردد که همین اقدام باعث می 
محدودی  نیروهای  تعداد  همین  که  شود 
زیادی  زمان  دارد  وجود  بازرسی  برای  که 

را هدر دهند.«

نیاز به قانون خوداظهاری 
مهندس مریدی در پاسخ به این سوال که 
آیا امکان دارد نظارت بر عملکرد مراکز تهیه 
باشد  به طور مستمر  مواد غذایی  توزیع  و 
نیروهای  تعداد  که  این  بر  »عالوه  گفت: 
واحد بازرسی مرکز بسیار کم و حدود ۳۰ 
نفر می باشد، اقدام به چنین کاری تقریبا 
ناممکن است در حالی که تعداد واحدهایی 
که در شهرستان نیاز به نظارت دارند بسیار 

بیش از این تعداد، نیرو نیاز دارد. 
یا  و  بزرگ تر  شهرهای  در  که  اتفاقی  اما 
در رابطه با کارخانه های تولید مواد غذایی 
وجود دارد این است که قانون خوداظهاری 
وجود دارد. یعنی به تعداد ۲۰ یا ۳۰ فقره 
خصوصی  شرکت  تشکیل  ها،  رستوران  از 
می دهند که یک مسوول فنی داشته باشد 
بر  نظارت  وظیفه ی  فنی  مسوول  این  و 

رستوران های دیگر را عهده دار است.
 یعنی مرکز بهداشت، نظارت حاکمیتی و 
عالی را عهده دار است و این مسوول فنی، 
را  نظر  زیر  ها  رستوران  بهداشتی  وضعیت 
به مرکز اطالع می دهند و به گونه ای رابط 
رستورانها و دانشکده علوم پزشکی ست. که 
اگر این مورد در شهرستان ما عملی شود، 
خیلی از مشکالت و شکایات حل خواهند 

شد.«
سامانه 190 برای درج شکایات بهداشتی

»شهروندان  کرد:  تاکید  ادامه  در  مریدی 
می توانند موارد غیر بهداشتی را که از هر 
شهرستان  در  موجود  های  صنف  از  کدام 
مشاهده کردند را در به سامانه ۱۹۰ ثبت 
بازرسان  رویت،  از  پس  بالفاصله  که  کنند 
به محل اعزام و صحت و سقم شکایات را 
بررسی و اقدامات الزم را انجام خواهند داد. 
و ما طبق قانون می توانیم در هر ساعت از 
شبانه روز از هر واحد صنفی مورد شکایت 
بازرسی کنیم و پرونده را به مراکز اجرایی 

ارجاع دهیم.«

گزارشی از نحوه نظارت بازرسان بهداشت محیط بر واحدهای تهیه و عرضه مواد غذایی در سطح شهر؛

فرهنگسازیوبهداشتموادغذایی
      لیال گلزاری

خبــر
جزئیات طرح »سنجش سالمت جسمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان«

محمود بنی اسد  در جلسه "طرح سنجش سالمت جسمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان بدو ورود به دبستان و پیش 
دبستان" که با حضور مدیرکل، معاون تربیت بدنی و سالمت، سرپرست آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان کرمان 
و روسای آموزش و پرورش استثنایی، هیئت رسیدگی به تخلفات اداری، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات و 
نمایندگانی از استانداری، اداره کل بهزیستی و دانشگاه علوم پزشکی برگزار شد با بیان اینکه ساماندهی اولیه نیرو و 
پایگاه ها انجام شده، اظهار داشت: ۴۷ پایگاه ثابت، ۳ پایگاه تخصصی و ۲ پایگاه ویژه عشایر به این منظور پیش بینی 

شده است.

 کرونا در کل دنیا کنترل شده است
فردای کرمان: یک اپیدمیولوژیست با بیان اینکه کرونا تقریبا در کل دنیا کنترل 
شده است، گفت: »براساس تعداد تلفات روزانه کرونا و تعداد مواردی که روزانه آلوده 
می شوند می توان به این نتیجه رسید که در ایران نیز شرایط فعال تحت کنترل بوده 

و به شرایط باثباتی رسیده ایم«.
دکتر مسعود یونسیان افزود: »اما هنوز برخی در کشورمان واکسن کرونا را تزریق 

نکرده اند و این، می تواند نگران کننده باشد«.
وی با بیان اینکه دو عامل می تواند منجر به ناپایداری این شرایط باثبات شود، 
ادامه داد: »یک عامل این است که واریانت جدیدی جایگزین ویروس فعلی یعنی 
اومیکرون شود که سرایت پذیری بیش تری داشته باشد و از نظر ساختار آنتی ژنی 
هم با ویروس قبلی تفاوت هایی داشته باشد که بدن آن را نشناسد و ایمنی ناشی از 
واکسن یا حاصل از ابتال به اومیکرون نتواند از ابتال به آن پیشگیری کند. عامل دوم 
هم که می تواند منجر به شکستن این تعادل شود، این است که گذر زمان باعث 
کاهش سطح ایمنی ناشی از واکسن یا ابتال شود. هر یک از این دو اتفاق که رخ 

دهد، شرایط ما به سمت بی ثباتی می رود«.
وی اظهار کرد: »بنابراین فعال شرایط باثبات است و به نظر می رسد که در حال 
حاضر نیاز به محدودیت جدیدی از نظر تعطیلی فعالیت ها و ... نداریم، اما دو شرط 
در این شرایط باید مورد توجه قرار گیرد؛ شرط اول این است که در حین انجام 
فعالیت هایمان، مواردی مانند افزایش تهویه، افزایش فاصله فیزیکی و استفاده از 
ماسک در فضاهای بسته را انجام دهیم. این اقدامات ضروری است که همچنان باید 

آن ها را انجام دهیم تا شرایط کنترلی دچار مشکل نشود«.
وی گفت: »شرط دوم این است که مسئوالن باید نسبت به آالرمی که کارشناسان 
بهداشتی می دهند، حساس باشند. پیش از این هم اتفاق افتاده بود که کارشناسان 
بهداشتی موج بزرگی را پیش بینی می کردند، اما مسئوالن توجهی نکرده و مثال 
مدارس را بازگشایی کردند. بنابراین باید در تصمیم گیری ها نظرات کارشناسی مورد 
توجه قرار گیرد. باید توجه کرد که گاهی کارشناسان بحران را زودتر می بینند و 
ممکن است مردم عادی دو هفته بعد آن را ببینند. با رعایت این دو شرط می توانیم 

فعالیت های عادی جامعه را انجام دهیم«.
یونسیان همچنین دربارۀ میزان اثربخشی واکسن کرونا و احتمال تزریق ساالنه 
دزهای بوستر واکسن کرونا، توضیح داد: در حال حاضر پاسخ به این سواالت کامال 
مشخص نیست و هنوز نمی دانیم که مصونیت حاصل از واکسن کرونا چقدر است. 
البته تصورمان این است که باید واکسن کرونا را هم مانند آنفلوآنزا به صورت ساالنه 
تمدید کنیم، اما در عین حال ممکن هم هست که نیاز به تمدید سالیانه نداشته 
باشد«. وی ادامه داد: »واکسنی مانند واکسن آنفلوآنزا که به صورت ساالنه تمدید 
می شود، به این دلیل است که آن قدر ویروس آنفلوآنزا جهش پیدا می کند که هر 
سال با ویروسی مواجه می شویم که با ویروس سال قبل متفاوت است و این طور 
نیست که ایمنی ناشی از واکسن آنفلوآنزا از بین برود، بلکه ویروس تغییر پیدا کرده 
است. حال آیا برای کرونا هم این قدر تغییرات ساالنه داریم یا خیر، هنوز مشخص 
نیست و اطالعات مان کافی نیست. البته به نظر می رسد که واکسیناسیون علیه کرونا 
نیاز به تمدید داشته باشد، اما اینکه ساالنه یا دو سال یکبار و... باشد، باید منتظر 

اطالعات و مطالعات بیش تر باشد«.

   خبر

شرکتراهسازیکرمانریسـه
)معدن3(

از  یک خودروی سواری با راننده
)پـــژو یا سمنــد( 
مدل 1۳9۷ به باال 

 دعوت به عمل می آورد:

0917 822 3248   

بـرگ واگذاری يک قطعه زمين 
به شماره قطعه 317

واقع در بلورد به مساحت 
250 مترمربع، به تاريخ صدور 

1388/11/29 شماره 7/12348   
به نام حسن حيدری نسب 

فرزند اسد
به شماره ملی: 3070432761 

مفقود گرديده است.

 سند وكالت و برگ سبز خودرو 
پرايد 111نوک مدادی 

 دارای شماره پالک
91ب 723 ايران 75 و يک دسته 

چک متعلق به حميداسماعيلی 
فرزند عليجان به شماره ملی 

3060044228 مفقود گرديده و از 
درجه اعتبار ساقط می باشند

 يابنده با شماره 09132797600 
تماس حاصل نموده و مژدگانی 

دريافت نمايد.

خانم فریبا بیگ  با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 113 
سیرجان مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک  5336  فرعی از 6518  
اصلی واقع در بخش 37 کرمان بنام خانم  فریبا بیگ  ثبت و سند مالکیت 
صادر و تسلیم گردیده است که بعلت جابجایی مفقود گردیده لذا بدستور تبصره 
یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع مردم اگهی 
می شود تا هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد 
ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار روزنامه گواهی  اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم دارد در غیر اینصورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی 

سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/03/04

محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت

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

09135320842-09132794372



از آبادان تا محمودآباد
فاجعه متروپل درسی برای سیرجان

اخیرا مهدی افشارنیک در اینستاگرام مطلبی درباره 
فاجعه ی اخیر در آبادان و حال و روز این شهر نوشت 

که شباهت عجیبی با روزگار سیرجان دارد: 
برج متروپل را نظام مهندسی آبادان نمی خواست 
تایید کند، اما با فشار از استانداری و شورا و ده جای 
دیگر، باالخره تایید شد و پایۀ این فاجعه گذاشته 
شد. در واقع عبدالباقی نمایۀ یک بحران، یک بیماری 

مزمن در آبادان و حتی خوزستان است.
می شود.  اداره  منافع  تقسیم  نظام  اساس  بر  شهر 
است. شما حتا  اصلی سوار  بر هر  باندبازی  و  البی 
البی ات  اگر  بسازی،  برج  هم  اروند  وسط  می توانی 

قوی باشد و منافع همه را لحاظ کرده باشی. 
فرماندار  هم  دارد،  آزاد  منطقه  رئیس  هم  شهر، 
هم  پاالیشگاه،  رئیس  هم  دارد،  شهردار  هم  دارد، 
تا  سه  هم  و  امنیتی  و  نظامی  مرسوم  فرمانده های 
و  بی صاحب  جور  یک  شهر  واقع  به  اما  نماینده؛ 
بی چاره است. هر کسی به یک گروه و قبیلۀ سیاسی 
یا قومی وصل است و مسایل شهر در اولویت چندم 
است. اگر به شما بگویم که در اکثر کوچه های آبادان 
که  شهری  می کنید؟  باور  است،  فاضالب  مشکل 
هفتاد سال پیش انگلیسی ها برایش سیستم فاضالب 

طراحی کردند.
 اگر به شما بگویم آبادان محصور بین سه رود آب 
باور می کنید؟  است  تشنه  اما  است،  شیرین کشور 
فرقی بین اصولگرا و اصالح طلب هم نداشته و ندارد. 
و مسالۀ خوِد  اداره می شود  شهر مشترک المنافعی 
شهر،  خوِد مردم، اصال برای این گروه های سیاسی 
مهم نیست. پدیدۀ بساز و بفروشی که برج متروپل 
را با خطاهای فاحش مهندسی می سازد و می تواند 
مجوز بگیرد،  ناشی از همین موزاییک منافع است که 
یک آدم دالل و کاسب و باهوش می تواند با َدِم همه 
را دیدن، مسایلش را جلو ببرد. فاجعۀ متروپل کوه 
بیرون زده است. خوزستان،  نوکش  یخی است که 
و  نفت  در  تاریخی  پیشروی  پیشینۀ  آن  با  آبادان 

مدرنیتۀ ایرانی، به فالکت دچار شده اند.
تاکید می کنم بین اصالح طلب و اصولگرا هیچ فرقی 
نیست. باندبازی، قبیلگی رفتار کردن و فرقه و قومی 
رفتار کردن، خصیصۀ آشکار در آبادان است. این شهر 
در تاریخ گمشده است. این آبادان، آن آبادان باشکوه 

نیست. باشد که از دل تراژدی، متروپل سربرآورد.

یادداشت

زیست بوم
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با پیگیری مستمر مجموعه بهزیستی واهتمام مجتمع گل گهر سیرجان جامعه هدف 
شهرستان از حمایت این مجتمع صنعتی اقتصادی بهره مند می شوند. مهتاب حسینی، 
رییس بهزیستی سیرجان گفت: با پیگیری بهزیستی وهمراهی مسئوالنه مجتمع معدنی و 
صنعتی گل گهر سیرجان مبلغ ۳ میلیارد و پانصد میلیون ریال با کمک این شرکت برای 
حمایت از طرح های بهزیستی سیرجان و با هدف حمایت از خانوار های دو معلولی پروژه جهان 

به حساب مشارکت های مردمی این اداره واریز شد. 

حمایت گل گهر  
سیرجان از 

خانواده های دارای 
دو معلول

خبــر شش رکورد جدید تولید و چهار رکورد کیفی برای گل گهر ثبت شد
معاون بهره برداری مجتمع گل گهر از ثبت شش رکورد تولید و چهار رکورد کیفی در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ در بخش های مختلف 
گل گهر خبر داد.  مهندس جعفر رفیعیان گفت: تولید مجموع ماه گندله مجتمع گل گهر با تناژ ۱۱۱۰۳۵۶ ثبت رکورد داشته که این 
عدد در فروردین ماه ۱۱۱۰۰۱۳ بوده است و هم چنین تولید ماه کارخانه گندله سازی یک با تناژ ۵۶۳۶۲۳ ثبت رکورد داشته که این 
عدد در فروردین امسال ۵۶۳۵۲۳ بوده است.وی افزود: تولید ماه گندله سازی شماره دو یکی دیگر از ثبت رکوردهای اردیبهشت بوده 
که با تناژ ۵۶۴۷۳۳ ثبت شده و رکورد ماه قبل خود را با تناژ ۵۴۶۴۹۰ را شکسته است.رفیعیان آخرین رکورد ماهانه را مربوط به 

کارخانه هماتیت دانست و گفت: این کارخانه با تناژ ۹۰۳۹۸ رکورد قبلی خود با تناژ ۸۹۵۵۲ را شکسته است.        

سادات  محمودآباد  ساکن  خانواده های 
سیرجان  روز یکشنبه اعتراض کردند. ابتدا 
و  اقتصادی  ویژه  منطقه  ورودی  در  جلوی 

سپس جلوی کارخانه ی فوالد کاویان گهر.
این  که  دودی  به  اعتراض  برای  تجمعی 
کارخانه درست در همسایگی شان واقع در 
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان وارد هوای 
محمودآباد می کند! تجمع کنندگان از زن و 
مرد برای ریه ی خود و سالمتی فرزندان شان 
دوده هایی  از  و  می کردند  نگرانی  ابراز 
حرف می زدند که روی حیاط و درخت ها و 
باغ های کشاورزی شان می نشیند و اقتصاد 

کشاورزی شان را هم به خطر انداخته است.
این  محمودآباد  اهالی  گفته ی  طبق 
کارخانه برای این که دود ناشی از سوخت 
زغال سنگش در تاریکی قابل دیدن نباشد، 

بیشترین فعالیتش را شب ها انجام می دهد.
استشمام  روی  از  را  موضوع  این  اهالی 
روی  دوده های  حجم  همچنین  و  هوا 
که  دوده هایی  فهمیده اند.  خانه شان  حیاط 
روز  عصر  از  بیشتر  بسیار  زود  صبح های 
گذشته دیده می شوند. دوده هایی که روی 

در و دیوار خانه های مسکونی می نشینند.
سوخت بومی زغال سنگ!

با این وجود در همان ظهر روز یکشنبه ی 
گذشته نیز دود کارخانه قابل رویت بود و حتا 
بویی شبیه هیزم سوخته در هوای اطراف 

کارخانه ی مذکور احساس می شد.
اگر به دیوار انتهایی منطقه ویژه اقتصادی 
سیرجان نزدیک شوید، کارخانه ی نسبتا تازه 
تاسیسی است با نام "شرکت صنایع فوالد 
در  را  نامش  اگر  که  کاویان گهر" شرکتی 
اینترنت جستوجو کنید، دربارهاش نوشته: 
»در زمینه توسعه صنایع حوزه آهني کشور 
از معدن تا صنایع پایین دستي از سال ۱۳۹۶ 
ریال  میلیارد  بر ۱۰۰  بالغ  اولیه  با سرمایه 

تأسیس شد.«
در همان اینترنت کارشناس فروش شرکت 
مزبور پیش از این در گفتوگو با یک سایت 
اینگونه  شرکت  فعالیتهاي  درباره  معدني 
توضیح داده: »تولید این نوع آهن اسفنجي 
اسفند سال ۹۷ راهاندازي شده و محصول 
خود را از فروردین ۹۸ وارد بازار کرده است. 

این  ایده  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  وي 
کارخانه از کجا شکل گرفته است، گفته است: 
از  ما  ابتدا در چین اجرا شده و  ایده  »این 

چینیها آن را گرفته و بومیسازي کردهایم.«
هوای آلوده حتا برای خود شهرک مسکونی 

منطقه ویژه 
اقتصادی  ویژه  منطقه ی  عمومی  روابط 
این  که  می کند  اعالم  صراحتا  سیرجان 
مدیریت  از  را  بهره برداری  مجوز  کارخانه 
از  نیز  منطقه  مدیریت  و  نگرفته  منطقه 
این کارخانه راضی نیست چرا که  فعالیت 
منطقه  خود  از  زیادی  درخت های  تاکنون 

ویژه را خشکانده است. 
نکته ای که خود گویای خطر این کارخانه 
منطقه  خود  مسکونی  شهرک  اهالی  برای 
ویژه است. ولی انگار کارخانه ی کاویان گهر 
با حمایت استاندار و وزارت صمت در دولت 
قبلی در این مکان جایگذاری و راه اندازی 
شده و انگار در دولت جدید نیز مواقت ضمنی 
ادامه ی کار را گرفته است! گرچه مشخص 
از کیلومترها  اولیه را  باید مواد  نیست چرا 
دورتر به مجاورت محمودآباد سادات بیاورند و 
در کشوری با این همه سوخت گاز، تکنولوژی 
منسوخ سوخت زغال سنگ را از چین کپی 
کرده و اسم دهان پرکن "بومی سازی" را هم 
روی آن بگذارند مگر اینکه به سبک عروسک 
دیوی در کاله  قرمزی خواسته باشند از افعال 

معکوس استفاده کنند!
پاسخ کاویان گهر

در خالل تهیه این گزارش مطلبی از شرکت 
کاویان گهر به دستمان رسید که عینا از نظر 

شما می گذرد: 
» بسمه تعالی 

درخصوص رفع نگرانی پیرامون غبار اخیر 
کارخانه،  که  بگوییم  باید  کارخانه؛  اطراف 
مجوزهای زیست محیطی دارد و دغدغه های 
در  می شود.  رفع  بزودی   منطقه  اهالی 

مالکین محترم  از  نگرانی جمعی  خصوص 
محمودآباد  روستای  اطراف  زمین های 
سیرجان پیرامون غبار ایجاد شده در یکی دو 
روز اخیر اطراف کارخانه تولید آهن اسفنجی 
شرکت صنایع فوالد کاویان گهر سیرجان 
واقع در منطقه ویژه اقتصادی به اطالع می 
رساند با توجه به ماهیت مواد اولیه مصرفی 
از جمله زغال سنگ که به رنگ سیاه بوده و 
تشدید آلودگی هوا به دلیل ورود اخیر توده 
ریزگردها به استان کرمان و شهر سیرجان 
فصلی،  شدید  های  باد  وزش  همچنین  و 
تشدید موقت شده و فصلی بوده که موجب 
زمین های  مالکین  برای  نگرانی هایی  شده 
مجاور به وجود آید.  اما دراین راستا شرکت 
صنایع فوالد کاویان گهر از همان ابتدای راه 
طرح  قالب  در  را  تدابیری  کارخانه  اندازی 
مورد  و  شده  تهیه   EMPمحیطی زیست 
تایید سازمان محیط زیست اندیشیده است. 
همچنین شایان ذکر است بهره داری از این 

کارخانه با دریافت مجوزات زیست محیطی و 
پروانه بهره برداری و با رعایت مسایل زیست 
های  آزمایشگاه  نظارت  تحت  و  محیطی 
معتمد در حال انجام می باشد و این کارخانه 
دارای مجوز زیست محیطی الزم بوده و در 
عین حال در صدد رفع دغدغه های احتمالی 
نیز هست و به همین منظور اقدامات الزم را 

در مرحله اجرا دارد. 
  روابط عمومی شرکت کاویان گهر«

یک نکته از این معنی!
به  شرکت  این  سوی  از  که  مطلبی  در 
اعتراض  اخبار  کننده ی  منتشر  رسانه های 
محمودآباد فرستاده شده است، چند نکته 
خواسته اند  اینکه  یکی  است.  تامل  قابل 
را  اطراف  نارضایتی مردم مناطق مسکونی 
به گرد و غبار چند روز اخیر مرتبط بدانند 
درحالی که این نارضایتی ها قدمتی هم سن 
خود کارخانه دارد و برای مثال چند سال 
گزارش های  خاطر  به  سخن تازه  نیز  پیش 

مردمی رسیده، در این باره خبری تهیه کرده 
رییس  رسولیان  علیاکبر  از  آن  در  که  بود 
درباره ی دود  اداره محیط زیست سیرجان 
منطقه ویژه پرسیده بودیم و رسولیان خود 
نام کاویان گهر را پیش  آورده و گفته بود: »ما 
بابت آالیندگیها شاکي این کارخانه بودیم. 
شکایت کردیم. پروندهاش را فرستادیم دادگاه 
اما در دادگاه تبرئه شد.« در همان گزارش از 
رسولیان پرسیده بودیم دلیل این تبرئه چه 
بوده؟ او پاسخ داده بود: »گفتند آالیندگي 
ندارد« با تعجب باز هم سوال کرده بودیم که 
مگر مرجع تشخیص داشتن یا نداشتن این 
آالیندگي اداره محیط زیست نبوده؟ که در 

پاسخ رسولیان فقط اظهار تاسف کرده بود! 
سعی دیگر شرکت کاویان گهر در جوابیه اش 
اعتراض  می کند  تالش  که  است  این 
خانواده های محمودآبادی را به اعتراض چند 

مالک زمین های اطراف تقلیل بدهد! 
حتا اگر این چنین هم می بود، یک روستای 

مسکونی-کشاورزی با پیشینه ای بسیار بیشتر 
از حتا خود منطقه ویژه باز حق اعتراض به 
چنین آالیندگی ئی را حتا برای زمین های 

کاربری مسکونی یا کشاورزی اش دارد.
عمل به تعهدات زیست محیطی تا تیر امسال

همچنین در جوابیه ی کاویان گهر ادعا شده 
که شرکت مجوز بهره برداری منطقه ویژه و 
مجوزهای محیط زیستی را اخذ کرده است. 
ادعایی که خالف قول صریح روابط عمومی 
منطقه ویژه در حضور معترضان تجمع کرده 

در کارخانه است. 
پیرامون این ادعا نیز سخن تازه با اداره کل 

محیط زیست کرمان تماس گرفت.
کل  اداره  عمومی  روابط  حاتم  منصور 
محیط زیست استان کرمان درباره ی شرکت 
سخن تازه  به  آالیندگی اش  و  کاویان گهر 
مجوز  با  تاکنون  شرکت  »این  می گوید: 
وزارت صمت فعالیت می کرده و در آخرین 
تصمیم گیری استانداری کرمان در کارگروه 
رفع موارد تاریخ ۱۲ آبان ۱۴۰۰ قرار بر این 
شد که شرکت کاویان گهر تا ۱۲ تیر ۱۴۰۱ 

به تعهدات زیست محیطی اش عمل کند!«
حاتم در پاسخ به این پرسش سخن تازه که 
قبال  تعهدات شرکت کاویان گهر در  دقیقا 
محیط زیست منطقه چه بوده، گفت: »در 

جریان ریز جزییات این تعهدات نیستم.«
و  است که دولت های سابق  معتقد  حاتم 
فعلی در شرایط کنونی به اقتصاد و اشتغال 

بیشتر از محیط زیست اهمیت می دهند!
گرچه حتا با پذیرش این فرض نیز مشخص 
نیست چه صرفه ی اقتصادی ئی در راه اندازی 
سادات  محمودآباد  کنار  کارخانه ای  چنین 
وجود دارد زیرا هم مواد اولیه و هم سوختش 

باید از کیلومترها دورتر تامین شود!
همچنین به گفته ی فعاالن محیط زیست، 
دود ناشي از کارخانههاي تولید آهن اسفنجي 
براي سالمتي انسان خطرناک است و موجب 
مشخص  و  مي شود  ریوي  بیماریهاي  ایجاد 
نیست با این شرایط چرا مسووالن ما اجازه 
دادهاند جانمایي چنین کارخانهاي در مجاورت 
مناطق مسکوني باشد و به نظر هم نمی آید جز 
تغییر سوخت زغال سنگ یا جا به جایی این 
دیگری  راه  محمودآباد،  مجاورت  از  کارخانه 

برای کاهش آلودگی هوای منطقه باشد! 

گزارش کامل سخن تازه از آالیندگی شرکت فوالد کاویان گهر و اعتراض اهالی محمودآباد؛

نانـیبـهنـرخهـوا
      گروه شهر

  عکس: سخن تازه

از  از مسئوالن شهرستان برگزار گردید  با حضور جمعی  در این مراسم که 
سامانه  مدیریت شهری و نظارت همگانی شهرداری سیرجان )۱۳۷(رونمایی 

شد.
به گزارش مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان، علی اکبر کریمی پور؛ شهردار 
سیرجان در ابتدای مراسم ضمن گرامیداشت سالروز آزادسازی خرمشهر به 
تشریح ابعاد سامانه مذکور پرداخت و هدف از راه اندازی این سامانه را ایجاد 
ارتباط و تعامل دوسویه،  ایجاد  سهولت دسترسی شهروندان به شهرداری و 
پویا و فعال در جهت حرکت به سمت کیفیت و کمیت برتر خدمات رسانی، 
افزایش رضایت مندی شهروندان، کاهش نواقص و تقویت نقاط مثبت موجود 

عنوان کرد.
امین زند؛ مدیر اجرایی پروژه گفت: سامانه فوق با الگوبرداری از کالن شهرهای 
ایران بر بستر فیبر نوری با دانش بومی همکاران شهرداری و واحد فناوری 
اطالعات و سایر سازمانها و واحدهایی شهرداری راه اندازی گردید و وی به ارائه 

توضیحات تخصصی در مورد امکانات سامانه پرداخت.
سامانه ۱۳۷ دارای دو بخش مدیریت شهری و نظارت شهری است. در بخش 
مدیریت شهری چالش ها و مشکالت مرتبط با این حوزه که در حیطه اختیارات 
شهرداری است، توسط شهروندان به سازمان منعکس می گردد و پس از ثبت 
تلفن، موضوع توسط کارشناسان تا حصول نتیجه نهایی مورد پیگیری قرار 

می گیرد و مراتب به اطالع شهروند موردنظر خواهد رسید.
این  غیر  در  و  می یابد  خاتمه  پرونده  نتیجه،  از  شهروند  رضایت  در صورت 
موضوع توسط کارشناسان مربوطه مورد بررسی قرار خواهد  صورت، مجدداً 

گرفت و نتیجه به اطالع شهروند تماس گیرنده خواهد رسید.
در این بخش، مشکالت مطرح شده توسط شهروندان براساس فوریت و میزان 

اولویت دسته بندی و رسیدگی خواهد شد.
انتقادات، پیشنهادات  از ۴ بخش مجزا شامل شکایات،  نیز  نظارت همگانی 
و تقدیر و تشکر از مجموعه شهرداری است که شهروندان می توانند نظرات 
خود در ۴ بخش یادشده را از این طریق به سازمان شهرداری منتقل نمایند و 

بدین گونه بر اقدامات شهرداری نظارت داشته باشند.
و  پاسخگویی ۲۴ ساعته آن است  قابلیت  این سامانه  مزایای  از  یکی دیگر 
شهروندان فهیم سیرجان از این پس می توانند از طریق شماره ۱۳۷ و آدرس 

r۱۳۷.sirjan.irبا کارشناسان شهرداری ارتباط مستقیم برقرار نمایند.
حائز اهمیت است که نظارت دائمی مدیران شهرداری بر سامانه ۱۳۷ و نحوه 
پیگیری مشکالت شهروندان توسط مجموعه شهرداری استمرار داشته که در 
این میان تنها نکته باقی مانده، دقت شهروندان در انعکاس مشکالتی است که 
صرفاً مرتبط با حیطه اختیارات شهرداری است و طبیعتاً سایر مشکالت شهری 

قابلیت پیگیری نخواهند داشت.
شایان ذکر است در این آئین که با گرامیداشت سالروز آزادی خرمشهر نیز 
همراه بود، حجت االسالم حسینی امام جمعه، بهاالدینی فرماندار، سرهنگ 
دستوری فرمانده سپاه ناحیه مقاومت بسیج و امیر دریادار دوم تکاور دریایی 
حسن مردان فرمانده مرکز اموزش شهدای وظیفه نداجا ضمن تقدیر از این 
به  مقدس،  دفاع  سال   ۸ رزمندگان  و  شهدا  خاطره  و  یاد  شهرداری،  اقدام 

خصوص عملیات آزادسازی خرمشهر را گرامی داشتند.

 آئین بهره برداری از سامانه مدیریت شهری و نظارت همگانی ) 1۳۷(

پاسخگوییوپیگیریمستقیمدردستورکارشهرداریسیرجان



ویترین آخر

عصرایران؛ مصطفی داننده - »پالسکو« که سوخت 
تاب  و  بود  نمانده  برایش  جانی  که  گفتیم  ریخت،  و 
مقاومت در برابر ٌهرم آتش را نداشت اما »متروپل« آبادان 
چی؟ او که تازه قد علم کرده بود؟ او که می خواست سری 

در سرها دربیاورد؛ چرا ناکام فروریخت؟
صف  به  منتظر  می دانیم  را  سوال  این  پاسخ   چون 
حاال  هستیم.  عدالت  دستگاه  برابر  در  مقصرین  شدن 
باشد.  فردی  یا  سازمان  نهاد،  هر  مقصر  این  می خواهد 
نظام  یا  باشد  شهر  شورای  شهرداری،  یا  باشد  عبدالباقی 
برابر  در  باید  در یک خط  همه  نمی کند،  مهندسی؛فرقی 

این فاجعه دردناک پاسخ دهند.
مگر می شود سازه عظیمی با ۱۰ طبقه،  باال برود و این 
کار  پایان  ساختمان  این  به  که  آنهایی  فروبریزد؟  چنین 
دادند کجایند؟ آن ناظر شهرداری که این پروژه را تایید 
کرده کجاست؟ چرا همانطور که مثل بالی آسمانی بر سر 
شهروندی که دو آجر از آجرهای حیاط خانه اش را جابجا 

کرده، نازل می شوید، سر این پروژه خراب نشدید؟
تا  دیوار  این  رفتن  بودند که کج  نظارتی کجا  نهادهای 
این  نزدند؟ چقدر کارشناسان گفتند  را دیدند و دم  ثریا 
زیبا که به آسمان رفته است، فرشته نیست و دیوی است 
که به زودی روی سر همه ما خراب خواهد شد؛ اما گوش 
شنوایی نبود تا دوم خرداد ۱۴۰۱ که متروپل آبادان مثل 
تمام غم هایی که این سال ها دیده ایم روی سرمان خراب 

شد.
هیچ  بدون  مورد  یک  این  در  حداقل  که  امیدوارم 
یا  نماینده ای  نشود  برقرار شود.  عدالت  اضافه ای،  توضیح 
و  استثناست  و  بوده  اتفاق  یک  این  که  بگوید  مسؤولی 
همه ساختمان های تازه ساخته شده کشور ایمن هستند. 
نماینده ای گفته است:  این را می گویم چون دیده ایم که 
»بازنشدن ایربگ ۱۰۰ خودرو بین ۹۰۰ هزار آمار ناچیزی 

است!«
القصه که دل مان برای مردمان آبادان خون است. برای 
آنهایی که همه مشکالت از آلودگی هوا تا گرانی را تحمل 
باشند  آنهایی  داغدار  و  نگران  باید  هم  امروز  و  می کنند 
اینگونه  الیق  ما  شده اند.  دفن  متروپل  آوارهای  زیر  که 
راحت مردن نیستیم. ما نباید قربانی مدیران بی کفایت و 
برایمان خودرو  نمی کند، چه  فرقی هم  بی لیاقت شویم، 
بسازند، چه بر تولیدات غذایی نظارت کنند، چه مسؤول 
حاکم  چه  و  دارو  تامید  متولی  چه  باشند،  پاک  هوای 
مرگ  به  هایمان...  مغازه  و  ها  خانه  سازهای  و  ساخت 
به  سرزمین  این  در  است  قرار  گویا  هم  مردن  طبیعی 

"حسرت" تبدیل شود.

       گوناگون

پژوهشگر  حسینی،  دیاکو  بهارنیوز: 
ارشد مسائل استراتژیک در تحلیل خود 
موضوع  در  جدید  تحرکات  به  نسبت 
مذاکرات هسته ای در پی سفر انریکه مورا 
و همچنین گفت وگوی اخیر وزیر خارجه 
کشورمان با جوزپ بورل مسئول سیاست 
با  داشت:  اظهار  اروپا  اتحادیه  خارجی 
دقیقی  جزئیات  هنوز  که  این  به  توجه 
پیشرفت  میزان  و  اختالفات  حدود  از 
نداریم امکان ارزیابی دقیق وجود ندارد 
به ویژه این که بخش هایی رسانه ای نشده 
است، اما به نظر می رسد همچنان موضوع 
مربوط به خروج سپاه از لیست تروریستی 

وزارت خارجه آمریکا از اختالفات باشد.
وی افزود: با توجه به این که دو طرف 
مواضع سرسختانه ای داشته اند، اما اکنون 
زمان برای آمریکا سخت تر می شود، زیرا 
خواهان  جمهوری  و  دموکرات ها  فشار 
دو  این  و همسویی  است  یافته  افزایش 
حزب برای باقی ماندن سپاه در لیست 
همین  است،  شده  بیشتر  تروریستی 
مساله بایدن را با مشکالت بیشتری برای 
تحلیل گر  می کند.این  مواجه  کار  انجام 
کرد:  بیان  همچنین  بین الملل  مسائل 
انتظار می رفت راه میانه ای به وجود آید، 
ولی به نظر می رسد بایدن در مقابل هم 
حزبی های خود قرار گرفته است و این که 
راه میانه چطور ارایه شده است آیا مورد 
مشخص  خیر؟  یا  هست  ایران  پذیرش 

نیست.
حسینی معتقد است: با توجه به جلسه 
ماه ژوئن شورای حکام و سیگنال هایی که 
گروسی برای استفاده از لحنی که می تواند 

دردسر هایی را ایجاد کند، مطرح کرده، 
ارائه گزارش شورای حکام  ممکن است 
به این که گزارشی نامطلوب برای ایران 
ارشد  پژوهشگر  یابد.این  افزایش  باشد، 
مسائل استراتژیک ادامه داد: بنابراین با 
توجه به این بازه زمانی دو طرف به این 
نتیجه رسیده اند این همپوشانی را تقویت 
کنند برای این که به نتیجه برسند، البته 
در صورتی که به نتیجه نرسند آمریکا و 

اروپا با مشکل مواجه می شوند.
وی با بیان این که در حال حاضر فضای 
سیاسی به این سمت است که این اتفاق 
رخ دهد، گفت: باید به این نتیجه برسیم 
که برجام به رغم همه نواقصی که وجود 
دارد یک راهکار و همچنان بهترین گزینه 

است.
حسینی در ادامه با اعتقاد به این که 
با  قیاس  در  احیا شود  برجام  امروز  اگر 
یک یا دو سال گذشته می تواند سودمند 
است  این  واقعیت  داشت:  اظهار  باشد، 
رابطه  برجام  کارآمدی  با  زمان  گذشت 
معکوس دارد و از آن جایی که احتمال 
پیروز  نوامبر  در  زیاد جمهوری خواهان 
می شوند و عمر دولت بایدن رو به اتمام 
است، با در نظر گرفتن این که اگر برجام 
استقرار  با  احیانا  نشود،  اجرا  خوبی  به 
جمهوری خواهان در کاخ سفید شرایط 

به گونه ای دیگر رقم می خورد.
این پژوهشگر ارشد مسائل استراتژیک 
مانند  میانجی  کشور های  نقش  درباره 
قطر در حل و فصل مذاکرات هسته ای 
گفت: اهمیت میانجی گران در این مرحله 
برای  اشتیاق  داشتن  و  رسمی  غیر  ولو 

احیای برجام مانند کشور قطر بیش تر از 
این که جنبه فنی داشته باشد، سیاسی 
است، جنبه سیاسی مساله از این جهت 
حائز اهمیت است که به دلیل اتفاقاتی 
مانند اوکراین که در جهان رخ داده نقش 
انرژی  بحران  در  قطر  مانند  کشور هایی 

اروپا افزایش یافته است.
وی خاطرنشان کرد: وزن سیاسی قطر 
در چشم انداز انرژی برای اروپا و آمریکا 
افزایش یافته و این استنباط وجود دارد 
با  را مجددا  ما  منطقه  بیشتر  تنش  که 
مواجه  بحران  و  جنگ  باالی  پتانسیل 
کند. در واقع از یک طرف بحران اوکراین 
و روسیه، اروپا را درگیر کرده و از سوی 
دیگر تقابل چین و آمریکا ادامه دارد و 
می تواند منجر به ایجاد بحران شود، در 
نتیجه این تحوالت به نفع کسی نیست، 
آنچه ایجاد شده بحران انرژی است که 

باید حل و فصل شود.
این تحلیل گر مسائل بین الملل با بیان 
تسهیل  برای  میانجی ها  نقش  که  این 
مهم  خیلی  مذاکرات  در  سیاسی  گری 
است، گفت: می دانیم یکی از اختالفات 
و  بود  منطقه  مسائل  آمریکا  و  ایران 
عربستان  و  ایران  گفتگو های  همچنان 
ادامه دارد، در نتیجه نظر همسایگان عرب 
می تواند در هم پوشانی سایر موضوعات و 
جایگزین کردن انرژی خیلی موثر باشد.

مجموع  در  کرد:  تاکید  پایان  در  وی 
نیروی محرکه خوبی در حال انجام است 
امید می رود مذاکرات به سرانجام برسد 
و معتقدم برجام با نواقصی که دارد بهتر 

است که به نتیجه برسد.

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

دبیر تحریریه و صفحه آرا:سارهمیرحسینی
 چاپ :  مهدویکرمان
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آشپرخانه و بیرون بر!

وزارت صمت : واردات موبایل هیچ محدودیتی ندارد
ایسنا: مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت در واکنش به اخبار 
روزهای اخیر مبنی بر ممنوعیت واردات موبایل های برند آیفون، گفت: ثبت سفارش 
موبایل برای کلیه نشان های تجاری )برندها( هیچ محدودیتی ندارد. طبق اطالعیه 
وزارت صمت سعید عباسپور گفته وی همچنین تاکید کرده که سازمان توسعه 
تجارت هیچ ابالغیه و مقرراتی دال بر ممنوعیت ثبت سفارش واردات موبایل با 

برندهای خاص به بانک مرکزی و گمرک ابالغ نکرده است.

زوم

گذشت زمان با کارآمدی برجام رابطه معکوس دارد

ده
وزن

 فر
سن

مح
ید 

: س
س

عک
  

ایرنا- روابط عمومی کل سپاه در اطالعیه ای اعالم کرد: عصر روز یکشنبه در یکی از 
کوچه های منتهی به خیابان مجاهدین اسالم در شرق تهران، مدافع حرم "سرهنگ 
پاسدار صیاد خدایی" هدف جنایت تروریستی عوامل وابسته به استکبار جهانی قرار 
گرفت. این اطالعیه با تبریک و تسلیت شهادت  "سرهنگ پاسدار صیاد خدایی" به 
خانواده وی، تاکید کرده است: اقدام الزم برای شناسایی و دستگیری ضارب یا ضاربین 

پیش بینی و در حال انجام است.

 ایرنا: علی باقری معاون سیاسی وزارت امور خارجه دوشنبه شب )دوم خرداد( با 
حضور در منزل شهید حسن صیادی خدایی و دیدار با همسر، فرزندان و خانواده 
این شهید، اظهار داشت: »همان اندازه که تروریسم محکوم است، سکوت در برابر 
ترور هم محکوم است«. باقری افزود: »سکوت برخی دولت ها در برابر ترور، پاداش به 
تروریست ها است و تا زمانی که تروریست ها امید به دریافت پاداش داشته باشند، 

تروریسم ریشه کن نخواهد شد«. 

از »پالسکو« تا »متروپل« 

پاسدار مدافع حرم »صیاد خدایی« در تهران ترور شد

علی باقری: سکوت در برابر ترور، پاداش به تروریست ها است

پنجشنبه 5 خرداد تعطیل رسمی نیست
 ایرنا: پیش از این پنجشنبه ۵ خرداد ماه به دلیل سالروز شهادت حضرت امام 
جعفر صادق )ع( تعطیل اعالم شده بود اما با توجه به تغییر روز عید فطر و حلول 
ماه شوال در روز سه شنبه ۱۳ اردیبهشت، روز شهادت رییس مذهب شیعه، در 
حال حاضر با جابه جایی در تقویم قمری به ۶ خرداد ماه یعنی روز جمعه تغییر 
کرده است. بر این اساس، پنجشنبه ۵ خرداد تعطیل رسمی نبوده و روز عادی 

محسوب می شود.

 فرمانده کل سپاه وعده انتقام داد
ایرنا: فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی با اشاره به شهادت مدافع حرم، 
انتقام عزیزان  اینکه همه می دانند  بر  با تاکید  سرهنگ پاسدار »صیاد خدایی« 
خود را خواهیم گرفت، گفت: واکنش های سپاه سخت و پشیمان کننده است.  
سردار سرلشکر پاسدار حسین سالمی، روز دوشنبه در سومین اجالسیه "مجمع 
جهادگران کشور" در اردوگاه شهید باکری خرمشهر افزود: هیچ عمل شرورانه دشمن 

بدون پاسخ نخواهد بود و دشمن را در آرزوهایش منجمد می کنیم.

آهن آالت دست دوم و انواع ضایعات
 شما را با باالترین قیمت در محل  خریداریم.
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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  تدارکات  درگاه سامانه 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1401/03/04می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت:از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تاساعت18:00روزدوشنبـهتاریخ1401/03/16
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصهتاساعت19:00روزپنجشنبـهتاریخ1401/03/26

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت15:00روزشنبهتاریخ1401/03/28 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- میدان انقالب، شهرداری مرکزی، امور قراردادها  تلفن:   41325077)034(
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934)021(

دمرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 
تهیه مصالح و  ساخت قبور آماده جنب گلزار شهدا 

 شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات 

)شرحمختصر؛تهیهمصالحوساختقبورآمادهجنبگلزارشهدا(
2001005674000018 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 


