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  قرارداد این معدن تمام شده و فعال تمدید نمی شود مگر اینکه مجددا یکسال یا دو سال دیگر با کمبود آب مواجه شود
 که با بارندگی های اخیر بعید است و در صورت نیاز شورای تامین در این رابطه تصمیم می گیرد. 

  توضیحات و روشنگری شرکت معدنی تخت گنبد سیرجان: در حال تامین منابع آب پایدار هستیم
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کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس  درگاه سامانه تدارکات 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1400/10/29 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار مناقصه در سایت تا ساعت 18:00 روز پنج شنبـــه 
تاریخ 1400/11/07

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز یک شنبه  تاریخ 1400/11/17
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 14:40 روز دوشنبه  تاریخ 1400/11/18 

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

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

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای  تهیه مصالح و تکمیل دیوار 
)نما( و اتاقک نگهبانی مجتمع سازمانی و ترمیم دیوارهای سطح شهر

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

تکمیل دیوار)نما( و اتاقک نگهبانی مجتمع سازمانی و ترمیم دیوارهای سطح شهر( به شماره 

2000005674000101 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
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کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس  درگاه سامانه تدارکات 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1400/10/29 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار مناقصه در سایت تا ساعت 18:00 روز پنج شنبـــه 
تاریخ 1400/11/07

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز یک شنبه  تاریخ 1400/11/17
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 15:00 روز دوشنبه  تاریخ 1400/11/18 

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

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

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 
 تهیه مصالح و  اجرای روکش جداول رفوژ بلوار عباسپور سال 1400

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

روکش جداول رفوژ بلوار عباسپور سال 1400( به شماره 2000005674000102 را از طریق 

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.



      خبر

انسداد محور های استان کرمان در پی سیالب
روز   ۲ از  هم  استان  این  شرقی  مناطق  کرمان،  جنوب  با  همزمان 
پیش درگیر سیالب شدید هستند ۲ محور اصلی شهرستان ارزوییه به 
حاجی آباد)هرمزگان( و نیز سیرجان از ) روز سه شنبه( به علت جاری 
اداره  شد.  مسدود  محدوده  این  های  رودخانه  طغیان  و  سیالب  شدن 
کل مدیریت بحران استان کرمان اعالم کرد همچنین محوروکیل آباد 
طغیان  و  باران، سیالب  شدید  بارش  علت  به  نیز  سیرجان  )ارزوییه(- 
رودخانه شکر آباد تا اطالع بعدی مسدود می باشد. بر اساس گزارش های 
رسیده محور روستا های دهستان سیاهکوه در پی طغیان شدید رودخانه  
قطع شده و امکان تردد با هیچ گونه وسیله نقلیه ای میسر نمی باشد و 
مسیر فاریاب به کهنوج دراثر طغیان رودخان ها تمامی آبنما ها سیالب 

شدید دارند و مسدود است.

  کارت واکسن برای دانش آموزان باالی ۱2 سال الزامی است 
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا با بیان اینکه تاکید رئیس جمهور 
در برگزاری حضوری کالس ها است، درباره ی شرایط حضور در کالس ها 
با کارت واکسن گفت: »برای افراد باالی ۱۲ سال رعایت شیوه نامه های 
بهداشتی و داشتن کارت واکسن الزامی است و دانش آموزان باالی ۱۲ 
سال که واکسن نزدند،  نمی توانند در کالس حضور پیدا کنند مگر با تست 
pcr هر دو هفته یکبار یا این که تدابیری اندیشیده شود مبنی بر این که 
افرادی که واکسن نزدند با افرادی که واکسن زدند در یک محیط حضور 
پیدا نکنند«. کمال حیدری افزود: »دانش آموزان زیر ۱۲ سال الزامی به 
داشتن کارت واکسن و تست pcr ندارند و تنها با رعایت دستورالعمل های 

بهداشتی امکان حضور در کالس ها را دارند«.

 سیرجان میزبان دوره آموزشی چابکسواران 3 استان می شود
با تصمیم کمیته آموزش فدراسیون سوارکاری دوره آموزشی چابکسواری 
ویژه استان های کرمان، فارس و بوشهر در محل پیست کورس زیدآباد 
 شهرستان سیرجان از تاریخ ۱۲ لغایت ۱۵ بهمن ماه برگزار خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان سیرجان،در دوره 
فوق با همکاری معاونت اسبدوانی فدراسیون سوارکاری و  هیات سوارکاری 
 استان کرمان، نورمحمد حبیبی به عنوان مدرس حضور خواهد داشت.

 ۲/۴۰۰/۰۰۰ مبلغ  واریز  بر  عالوه  دوره  این  در  شرکت کنندگان 
عکس،  قطعه  دو  شناسنامه،  و  ملی  کارت  کپی  می بایست  ریال، 
به  کالس  شروع  از  پیش  را  قشو  وسایل  بانداژکار،  سوارکاری،  لباس 
داشتن  همچنین  دهند.  تحویل  استان  هیات  آموزش  کمیته  مسئول 
بود. خواهد  چابکسواران  عهده  بر  دوره  این  در  شرکت  برای   اسب 

سایت  طریق  از  می بایست  الزاما  فوق  دوره  در  شرکت  به  عالقه مندان 
فدراسیون سوارکاری اقدام به ثبت نام نمایند. شایان ذکر است اهمیت 
در  که  افرادی  تنها  پس  این  از  که  است  لحاظ  این  از  مذکور  دوره 
کالس های آموزش چابکسواری شرکت کرده و حد نصاب قبولی را کسب 

نمایند، مجاز به حضور در مسابقات اسبدوانی کشور خواهند بود.

چهارگنبد در6۰ کیلومتری سیرجان، 
هوا،  و  آب  خوش  و  زیبا  منطقه ای 
در  و  است  بلند  کوه های  در  محصور 
محدوده  بین سیرجان، بافت و بردسیر 
و  آب  دارای  منطقه  این  دارد.  قرار 
هوای کوهستانی با زمستان های پربرف 
از  یکی  و  است  خنک  تابستان های  و 
از  و  هوا  و  آب  خوش  ییالقی  مناطق 
به  سیرجان  گردشگری  جاذبه های 
برخی  وجود  همچنین  می رود.   شمار 
کوهی  پسته  مانند  درختی  گونه های 
زرشک  و  )الوک(  کوهی  بادام  )بنه(، 
بوته های  کنار  در  )زارچ(  وحشی 
آویشن، کاکوتی، آالله، کنگر ...  سبب 
لحاظ  به  چهارگنبد  تا  است  شده 
مناطق  مهم ترین  از  گیاهی  پوشش 
مردم  بیشتر  و  باشد  کرمان  استان 
منطقه به کشاورزی و دامداری اشتغال 

دارند.
در عین حال کوهستان های چهارگنبد 
دارای رگه های فلزی با ارزش هم هست 
که سرمایه ای هنگفت برای شهرستان 

به شمار می آید. 
منطقه  اهالی  اعتراض  روزها  این  اما 
آن ها  می شنویم.  زیاد  را  چهار گنبد 

»تخت گنبد«  مس  معدن  می گویند: 
بسته  اهره سدی  رودخانه  راه  بین  در 
فعالیت  برای  را  منطقه  این  آب  و 
کار  این  دنبال  به  و  می برد  معدنی 
منطقه  پایین دست  روستای  برخی 
چهار  اهالی  شده اند.  بی آب  چهارگنبد 
معدن داری  با  ما  می گویند  گنبد 
مخالف نیستیم اما برداشت غیراصولی 
می کند.  تهدید  را  زندگی مان  آب، 
است  این  درخواست شان  روستاییان 
از  )آب  گل گهر  مانند  معدن  این  که 

خلیج فارس به این منطقه آورده( آب 
مورد نیاز خود را از جای دیگری تامین 
و  دام ها  و  کشاورزی  و  زندگی  تا  کند 

درختانمان بی آب نشوند.
به  نیاز   و  روستاییان  به  فقط  مشکل 
آب ختم نمی شود. آب این رودخانه  به 
سد تنگوییه ریخته می شود و این سد 
هم آب شرب سیرجان را تامین می کند 
و در صورت ادامه دار شدن این وضعیت 
در سال های نزدیک این سد هم دیگر 
آب نخواهد داشت و در نتیجه مشکل 

بزرگتر می  شود.
روستانشینان  این  اعتراضات  پی  در 
فعال فرماندار سیرجان از اتمام قرارداد 
تخت  مس  معدن  به  اهره  آب  انتقال 
باید  معدن  این  گفت:  و  گنبد خبرداد 
وی  باشد.  پایدار  آبی  منابع  فکر  به 
نفر  نشدن ۱۴۰۰  تعدیل  برای  گفت:  
مقطعی  طور  به  شرکت  این  نیروی 
تصمیم  شهرستان  تامین  شورای  در 
روزه،   6۰ دادی  قرار  طی  که  گرفتیم 
مس تخت گنبد از ۲۵ آبان تا ۲۵ دی 
ماه ۳۰۰هزار لیتر آب رودخانه اهره را 
نیز  شرکت  که  ببرد  تانکر  با  ترجیحا 
لوله  از  به خاطر برف گیر بودن مسیر 

کشی استفاده کرده است.
معدن  این  قرارداد  گفت:  بها الدینی   
نمی شود  تمدید  فعال  و  شده  تمام 
سال  دو  یا  یکسال  مجددا  اینکه  مگر 
که  شود  مواجه  آب  کمبود  با  دیگر 
در  و  است  بعید  اخیر  بارندگی های  با 
صورت نیاز شورای تامین در این رابطه 
پایان  در  بهاالدینی  می گیرد.  تصمیم 
تامین  فکر  به  باید  شرکت  این  افزود: 
آب  از  یعنی  باشد  پایدار  آبی  منابع 

خلیج فارس لوله بکشد. 

برگزاری مراسم تودیع و معارفه فرمانده انتظامی 
دارالقرآن  کنفرانس  سالن  در  دیماه،  پنجشنبه،۲۳  روز 
فرمانده  ایران نژاد،  زحمات  از  مراسمی  طی  سیرجان، 
انتظامی سیرجان تقدیر و این مسند به سبتکی فرماندهی 

جدید نیروی انتظامی شهرستان واگذار شد.
سردار عبدالرضا ناظری  در مراسم تکریم و معارفه  فرمانده 
انتظامی شهرستان سیرجان با تقدیر از همکاری های  امام 
و  ادارات  مسئولین  نظامی,  فرماندهان  فرماندار,  جمعه, 
نهادها دولتی, اصحاب رسانه, جامعه سالمت و پزشکی, 
مختلف  های  عرصه  در  که  صنعتگران,  دانشگاهیان 
ایثارگری می کنند و برای شهر افتخار آمیز هستند بیان 
داشت: حضور شما در این مراسم نشان از اهمیت دادن شما 
به مقوله آرامش و امنیت و انضباط در شهرستان قلمداد 

می شود.
فرمانده انتظامی استان با یادآوری خاطرات پر بار با این شهید 
عزیز خاطر نشان کرد : در مراسمی سردار شهید سلیمانی 
در جمع فرماندهان انتظامی کشور که دنیا مدیون ایشان 
 است , ایراد سخنرانی کرد و فرمودند مدیون ناجا هستیم .

سردار عبدالرضا ناظری بیان کرد: با عنایت فرمانده معظم 
کل قوا ساختار ناجا از نیرو به فرماندهی کل نیروی انتظامی 
کشور ارتقا پیدا کرده است و مسئولیت همه ما را در انجام 

وظیفه سنگین تر شده است.
انتظامی  نیروی  امروز   : کرد  تشریح  انتظامی  مقام  این 
در  تکنولوژی  بهترین  از  و  است  هوشمند  نیروی  یک 
شده  طراحی  داخلی  متخصصان  دست  به  که  دنیا 
است برای انجام ماموریت ها استفاده می کند و به یک 
هوشمند  و  علمی  تجهیزات  لحاظ  به  مقتدر  سازمان 
کشور  داخل  تا  مرز  از  مختلف  نقاط  در  و  شده  تبدیل 
 . کند  می  استفاده  امنیت  برقراری  راستای  در  آن   از 

تقدیر  با  سیرجان  شهرستان  انتظامی  فرمانده  ادامه  در 
خصوص  در  کرمان  استان  انتظامی  فرماندهی  از 
خواهانم  متعال  خداوند  داشت:  از  اظهار  وی  به  اعتماد 
و  مسئولین  شما  کمک  با  تا  دهد  توفیق  من  به  که 
 . بدهم  اعتماد  این  به  پاسخی شایسته  عزیزم   همکاران 

 سرهنگ مرتضی امیر سبتکی افزود : برنامه ها و اولویت 
های کاری در شهرستان برخورد قاطع با آلوده سازان معابر 
برخورد  و  مخدر  مواد  توزیع   , سرقت  ,  عامالن  شهری 
 قاطع با ناهنجاری های اجتماعی و ارازل و اوباش است. 

فرمانده انتظامی سیرجان خاطر نشان کرد: امیدوارم با تاکید 
بر ظرفیت ها , توانمندی ها و بهره گیری از سرمایه های 
اجتماعی و مشارکت های مردمی پاسخ مناسب و قابل قبول 

به نیازهای اجتماعی در حوزه نظم و امنیت دهیم.

  خبر

خبــر

اینکه  بیان  با  کرونا  ملی  ستاد  علمی  کمیته  پژوهش  و  اپیدمیولوژی  کمیته  دبیر 
سیگنالی برای شروع موج ششم دریافت کرده ایم و در صورت ادامه این شرایط، هفته 
آینده اومیکرون به ویروس غالب در کشور بدل می شود، گفت: »نباید فریب ادعاهایی 
نظیر اینکه اومیکرون پایان کروناست را خورد؛ این طور نیست و هنوز میلیون ها نفر 
در دنیا واکسن تزریق نکردند و احتمال جهش های دیگری هم وجود دارد که ممکن 

است شدید باشند«.

 فریب »پایان کرونا 
با اومیکرون«
 را نخورید 

 اعالم زنگ خطر اومیکرون در کشور 
معاون درمان وزارت بهداشت گفت: »در حال حاضر میزان کل مراجعین سرپایی و بستری کرونا تفاوت نکرده، اما تعداد تست های 
مثبت افزایش یافته و این یک زنگ خطر است، از این رو تمام مراکز باید در حالت آماده باش قرار گیرند«. وی   در اجالس معاونین 
درمان دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور، گفت: »عنوان برنامه در دست اقدام وزارت بهداشت در دولت سیزدهم، طرح 
باید در جهت ایجاد  ارباب رجوع است و تمام توان ما  عدالت و تعالی نظام سالمت است، چراکه فسلفه ی وجودی ما تکریم 
رضایت، افزایش عدالت و ارتقای کیفیت خدمات باشد«. وی افزود: »علیرغم وجود محدودیت های منابع و مشکالت، ضمن بررسی 

ظرفیت ها باید به تمامی منابع با دید افزایش بهره وری نگریست«.
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انتشار  با  سیرجان  گنبد  تخت   معدنی  شرکت 
باتوجه به  این شرکت  توضیح رسانه ای اعالم کرد: 
ظرفیت سازی های انجام شده طی سال های گذشته و 
تحقق اشتغال باال بویژه از بین نیروهای بومی منطقه، 
همه امکان ها را با اولویت و به طور جدی برای تامین 

منابع آب پایدار به کار گرفته است.
به گزارش روابط عمومی شرکت مس تخت گنبد، 
این شرکت معدنی بخش خصوصی که توانسته تا این 
زمان افزون بر ۲ هزار و ۱۰۰ شغل مستقیم و دستکم 
هفت هزار فرصت شغلی غیرمستقیم ایجاد کند از 
بکارگیری همه ظرفیت های  با  تا  بوده  برآن  ابتدا 
قانونی و مسئولیت های اجتماعی در قبال ساکنان 
مناطق اطراف و نیز مقوله های زیست محیطی، امور 
که کمترین  ببرد  پیش  گونه ای  به  را  توسعه خود 
مخاطرات را نیز به دنبال نداشته باشد؛ تاییدیه های 
موسسه های متولی ناظر و محیط زیست موید این 

موضوع است.
افزون  عظمت  با  معدنی  مجموعه ای  بالندگی  اما 
بر ۲ هزار نفر اشتغال مستقیم و ضرورت ها برای 
پیشگیری از تعطیلی آن، بی شک نیازمند الزامات 
حیاتی از جمله آب است که رایزنی های کارشناسی 
برای تدوین طرح های منابع پایدار در دست اجرا 
و  با همیاری  طلبد  آن می  تحقق  تا  اما  دارد  قرار 
بکارگیری منابع در دسترس، البته به شرط رعایت 
بایسته  همه  از  محیطی،  زیست  و  قانونی  موازین 
های دراختیار کمک گرفته شود تا ادامه فعالیت این 
شرکت بزرگ معدنی دچار مخاطره یا تعطیلی نشود.

ادامه  دنبال  به  و  پیش  چندماه  راستا  همین  در 
خشکسالی های متوالی که خشک شدن منابع آبی 
را نه تنها در شهرستان سیرجان بلکه در استان و 
نیز سایر نقاط کشور به دنبال داشته، مجتمع معدنی 
تخت گنبد با کمبود شدید ذخیره آبی مواجه و در 
آستانه تعطیلی بخش قابل توجهی از فعالیت های 
از نیروهای آن  خود قرار گرفت که بخش اعظمی 
در این شرایط معیشتی، اقتصادی و تحریمی کشور 

بیکار می شدند.
لذا در این شرایط برای جلوگیری از این معضالت 
شروع  و  سرد  فصل  آغاز  به  توجه  با  و  اجتماعی 
بارش ها که بحمداهلل تاکنون از وضعیت به نسبت 
مناسبی برخوردار بوده، مجموعه مدیران شهرستان 
معدن  وضعیت  از  میدانی  بازدید  از  پس  سیرجان 
و نیز منابع آبی اطراف آن، ضمن امکان سنجی و 
راستی آزمایی نتایج کارشناسان معدن برای تامین 
موقت آب موردنیاز از منابع اطراف این پهنه معدنی، 
با عزمی همه جانبه، پیوست نگاهی عمیق و راهبردی 
و به منظورپیشیگری از تعطیلی یکی از بزرگترین 
مجموعه های معدنی بخش خصوصی مس در کشور 

مجوز برداشت آب به میزان و مدت زمان مشخص را 
صادر کردند.

با  قانونی  مجاری  طریق  از  شهرستان  مدیران 
در  جاری  سطحی  آب های  باالی  دبی  به  عنایت 
حاشیه مجتمع در این فصل سال که بسیار بیشتر 
از نیاز شرکت برآورد می شود، مجوز استفاده میزانی 
مشخص از منطقه ای موسوم به اهره را صادر کردند 
که جای تشکر ویژه از نگاه همه جانبه آنان دارد اما 
از  این فصل  به برودت دما در منطقه طی  باتوجه 
سال که اجازه آب شدن برف ها را نداده و منابع آبی 
ذخیره مجتمع نیز با کاهش مواجه بوده لذا ضرورت 
تمدید موقت مجوز مذکور تا زمان مشخص دیگر – 
 پیش از شروع آبیاری باغات- وجود خواهد داشت.

 بدیهی است مجاری قانونی با لحاظ همه شرایط 
نیاز  آبریز،  های  حوضه  به  مربوط  های  مولفه  و 
آبی، مسائل زیست محیطی و دیگر شرایط مربوط 
به ساکنان مناطق همجوار چنین مجوزی را صادر 
بررسی های  از  و چنین مجوزهایی پس  اند  کرده 

کارشناسی همه جانبه صادر می شود.
اما از آنجا که برخی افراد طی روزهای اخیر اقدام 
به انتشار بعضی مطالب رسانه ای یا تهیه کلیپ های 
جهت دار با هدف اشائه و بسط موضوع به مسائل 
دیگر داشته اند و با کلیدواژه هایی نظیر »نزاع« و » 
تاراج منابع آبی شهرستان« درصدد تهییج و تشویش 
افکار عمومی ای برآمده اند که دغدغه های زیست 
محیطی دارند و مسائل خود را در بسترهای قانونی 
که  می دارد  اعالم  کنند،  می  پیگیری  مشخص  و 
همچون سال های اخیر آمادگی دارد با حضور مراجع 
قانونی برای اقناع افکارعمومی و مالکان واقعی آب به 
منظور رسیدن به تفاهم با شرط تامین حق و حقوق 
نیز در پیگیری  ذینفعان عمل کند و حق خود را 
حقوقی و قضایی علیه افرادی که به دنبال تخریب 

افکارعمومی بوده اند محفوظ می داند. 
و اما موضوع مهم دیگری که شرکت معدنی تخت 
گنبد خود را ملزم می داند به آن پاسخ دهد حرکت 
که  است  شهرستان  رسانه های  برخی  غیرحرفه ای 
اصطالحا یک طرفه به قاضی رفته و در مورد موضوع 
حکم  نشسته،  قضاوت  جایگاه  در  مناقشه،  مورد 
صادرکرده و حتی اجرای حکم می کنند  که در یک 
مورد رسانه ای تصویر مربوط به مشکالت یک معدن 
به سال های  را آن هم مربوط  غیرخصوصی دیگر 
و در یک کلیپ مدعی شده که  برداشته  گذشته، 

مشکل مربوط به معدن تخت گنبد است.
رسالت  که  رسانه  یک  می شود  چه  واقع  به     .۱
آگاهی بخشی عمومی را برعهده دارد و فعالیت در 
چارچوب امنیت ملی با هدف جلوگیری از بروز تنش 
و مشکالت را در این شرایط اقتصادی، معیشتی و 

تحریمی نظام، اولویت خود بداند، در اقدامی جهت دار، 
»فاقد  را  خصوصی  بخش  سرمایه گذاری  و  تالش 
هرگونه سود برای دولت و مردم« می انگارد و همزمان 
به  تامل، تصویر مربوط  قابل  تناقضی عجیب و  در 
مشکالت کارگران معدن بخش غیرخصوصی آن هم 
طی سال های گذشته را بر می دارد و در یک کلیپ 
جهت دار، به شرکت بخش خصوصی دارای برند و نام 
نیک با عنوان »تخت گنبد« که هم در اشتغالزایی و 
هم رعایت الزامات محیط زیستی توانسته فراتر از 

استانداردها عمل کند، فضاسازی رسانه ای می کند؟
این  نام  اندک شباهِت  صرفا،  که  بپذیریم  باید  آیا 
است  شده  اقدامی  چنین  سبب ساز  معدن،  دو 
آب  تامین  بهانه  به  هم  آن  موضوع،  یک  اینکه  یا 
و ۱۰۰  هزار  با ۲  بزرگ  معدنی  نیاز شرکت  مورد 
خانوارهای  اعضای  شمار  که  مستقیم  اشتغالزایی 
و  زمینه  را،  شود  می  بزرگتر  بسیار  عددی  آنان 
با  همراستا  و  مولد  اقدامی  تخریب  برای  توجیهی 
 جهش و رونق تولید در این کشور قرار داده است؟

کلیپ  در  که  عکسی  بدانید  ندارید  اطالع  اگر 
می خواهند  شده  ادعا  که  کارگرانی  مشکالت  از 
کلیه هایشان را به علت فقر بفروشند، متعلق به شرکت 

معدنی تخت گنبد نیست.
۲.  در بخشی از کلیپ در ادعایی عجیب، تالش 
تامین آب  استان در  و  مسئوالن خدوم شهرستان 
موردنیاز معدن تخت گنبد که با هدف جلوگیری از 
تعطیلی و بیکاری هزاران کارگر رخ داده را » توجیه، 

حربه تعدیل نیرو و پنهان شدن پشت اشتغالزایی« 
خوانده اند؛ یا باید باور کنیم اطالعی از اندازه اهمیت 
اشتغال ۲ هزار و ۱۰۰ نفر به طور مستقیم در این 
شرایط اقتصادی ندارید یا نمی خواهید مخاطبان را به 
درک درستی از میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی 
که سرمایه خود را گذاشته تا پس از ۱۳ سال فعالیت 
شبانه روزی مستمر در منطقه تخت گنبد به این 
برای  اگر  کنید.  رهنمود  برسد،  تولید  در  بالندگی 
شما تعطیلی واحدهای تولیدی اهمیتی ندارد، پس 
خود می دانید و مخاطبان و مسئوالن شهرستان و 
کشور؛ آن هم در جایی که بخش خصوصی که می 
تواند سرمایه اش را بدون درگیر کردن در مشکالت و 
پیچ و خم های بسیار این حوزه، در بخش های غیر 
مولد یا هر عرصه دیگری بگذارد و سودهای افزون 
هم کسب کند اما همین بخش خصوصی در سخت 
ترین شرایط شانه به زیر همه مشکالت و موانع تولید 
گذاشته است و یک منطقه بدون امکانات اولیه را به 
آبادانی کامل رسانده که ضمن اشتغال هزاران نفر، 
شهرکی احداث شده که همه ساکنان مناطق نیز از 

فعالیت های آن منتفع شده اند.
۳.   در جایی مدعی خسارت های زیست محیطی 
شرکت معدنی تخت گنبد آن هم با عبارات نامناسب 
و خالف واقع شده اید؛ بد نیست مخاطبان شما بدانند 
راه اندازی معدن از جمله سخت ترین و پرریسک 
ترین کارها و سرمایه گذاری هاست که معموال کمتر 
فردی آن هم در بخش خصوصی حاضر به پذیرش 

آن می شود تا سرمایه خود را اینچنین به کار گیرد 
زیرا برای احداث صنایع بزرگ معدنی  هم باید ذخیره 
معدن اثبات شده باشد و هم آزمایش های تخصصی 
را  سرمایه  خواب  و  سرمایه  بازگشت  امید  بتواند 
تضمین کند؛ اینجاست که تازه شرایط سخت کار 
شروع می شود و  نیاز به احداث چندین کارخانه 
با سرمایه عظیم، احداث نیروگاه، خرید تجهیزات و 
ماشین آالت بسیار گران و دیگر الزامات از جمله تهیه 
آب شکل می گیرد و البته همه این مراحل بدون 
اخذ مجوز از نهادهای فرادستی و ناظر که سخت ترین 
پایش ها را انجام می دهند و سپس به اخذ مجوز 

اقدام می کنند امکانپذیر نیست.
متولی  دولتی  نهادهای  اینکه  اهمیت  حائز  نکته 
و  ها  شیوه  سخت گیرانه ترین  با  مجوز  ارائه  ضمن 
آزمایش ها، مدام پایش های خود را در طول سال 
ادامه می دهند و مزید اطالع، در کنار این نظارت های 
فرادستی و پایش های سختگیرانه زیست محیطی، 
خود شرکت نیز نیروهای مجرب را در حوزه محیط 
زیست به کار گرفته تا سازوکارهای رعایت الزامات 
ناظر  نهادهای  با  تعامل  همراه  به  محیطی  زیست 
تقویت شود لذا همه مستندات موجود نشان می دهد 
فعالیت ها در این شرکت معدنی با چه استانداردهای 
باالیی در حال انجام و هرزمان نیز قابل سنجش و 

راستی آزمایی است.
۴.   در کلیپ تولیدی منتشر شده در فضای مجازی 
اتهام ورود پساب های معدنی به رودخانه های محلی 

و آالیندگی زمین و هوا مطرح شده است که باید 
بتوانید به طور مستند آن را اثبات کنید؛ اگر نتوانید 
چنین ادعایی را اثبات کنید ، آیا فکر نمی کنید به 

تمامی سازمانهای متولی اتهام زده اید؟
ضمن اینکه به منظور تنویر افکارعمومی و آگاهی 
اهالی محترم رسانه ای تاکید می شود برای اطمینان 
زیرزمینی،  های  آب  به  ها  پساب  نشت  عدم  از 
محیط  سازمان   GPS براساس  پایش  چاه های 
زیست انتخاب و دایر شده و تحت نظارت مستقیم 
کارشناسان اداره محیط زیست حفاری شده است 
که به صورت فصلی نیز مورد پایش قرار می گیرند 
و نتایج آنها در سامانه سازمان محیط زیست قابل 
استعالم و موجود است. براستی آیا باید پذیرفت یک 
رسانه از این موضوعات و فرآیندها اطالع ندارد یا به 

دنبال مسائل دیگری است؟
لذا همانطور که سازمان های متولی تایید کرده اند، 
این  بیانگر  زیست محیطی  فصلی  آنالیزهای  نتایج 
هوا  و  آب، خاک  آلودگی های  زمینه  در  که  است 
تمامی نتایج براساس استانداردهای زیست محیطی 
و شاخص های جهانی موسوم به epa و حتی فراتر 
توسعه  در  اینکه  ضمن  است.  استاندارد  میزان  از 
های  مسئولیت  راستای  در  منطقه  سبز  فضای 
اجتماعی نیز شرکت معدنی تخت گنبد هرسال بیش 
از هزار اصله درخت به فضای سبز محیط اضافه کرده 
است و اقدامات به کاشت درختان نیز محدود نبوده 

است.
شرکت  آب  تامین  مساله  طرح  به  باتوجه     .۵
خدادادی  های  بارش  اگرچه  گنبد،  تخت  معدنی 
امسال وضعیت خوبی را نشان می دهد اما به سبب 
ها، مخازن  برف  و  ها  یخ  نشدن  و آب  برودت هوا 
آبگیری معدن خالی هستند و نیاز به تداوم چرخه 
تولید و ادامه فعالیت شرکت بسیار حیاتی است لذا 
مسئوالن متولی در شهرستان با  نگاهی همه جانبه و 
فرادستی، ضمن رعایت همه جوانب، مجوز برداشت 
از  جاری  و  سطحی  های  آب  از  مشخص  میزانی 
رودخانه اهره را به مدت معین آن هم در فصلی که 
استفاده کشاورزی برای آنها وجود ندارد صادر کرده 
اند و معدن همچنان نیازمند تمدید این مدت زمان 
برداشت آب با هدف جلوگیری از تعطیلی است؛ لذا 
توقع می رود در این زمینه رسانه ها نیز با نگاهی همه 
جانبه یاری رسان مجموعه های تولیدی که در این 
شرایط سخت اقتصادی وضعیت تولید و اشتغال را 
به سهم خودشان سرپا نگه داشته اند، باشند و طرح 
مسائل و مشکالت که البته حق شهروندان و رسانه 
هاست، به شکلی اصولی، منصفانه و بدون جانبداری 
گیرد. انجام  واقع  خالف  های  اتهام  کردن  وارد   یا 
        روابط  عمومی شرکت معدنی تخت گنبد

 توضیحات و روشنگری شرکت معدنی تخت گنبد سیرجان:

در حال تامین منابع آب پایدار هستیم

فرماندار سیرجان خبر داد:

اتمام قرارداد انتقال آب اهره به معدن مس تخت گنبد

با  مقابله  کشوری  علمی  کمیته  عضو 
شیوع  فعلی  وضعیت  به  اشاره  با  کرونا 
کرونا در کشور، از احتمال افزایش موارد 
و  داد  آتی خبر  بیماری ظرف هفته های 
نفر در  گفت: متاسفانه حدود ۷ میلیون 
تزریق  واکسنی  نوع  هیچ  هنوز  کشور 
این  برای  می تواند  امیکرون  و  نکرده اند 

افراد یک تهدید بزرگ باشد.
وضعیت  درباره  طبرسی،  پیام  دکتر 
کرونا در کشور، اظهارداشت: اکنون روند 

رو  بستری  و  در مرگ ومیر  بیماری  کلی 
سویه  به  توجه  با  ولی  است؛  کاهش  به 
امیکرون این خطر وجود دارد که تا حدود 
داشته  موارد  در  افزایشی  آینده  هفته   ۳
باشیم. این روند در دنیا اتفاق افتاده است 
و برای ما هم دور از انتظار نیست. ما از 
افزایشی  کل دنیا مستثنی نیستیم،  یک 
که  چیزی  اما  داشت  خواهیم  موارد  در 

مهم است این است که این افزایش تبدیل 
به پیک و یا معضل بهداشتی نشود.

اطالعات  ارائه  که  این  بر  تاکید  با  او 
تکمیلی پیرامون مسائلی مانند پیش بینی 
وقوع پیک ششم کرونا تنها باید از سوی 
سخنگوی ستاد ملی مدیریت کرونا مطرح 
برای  زمینه  همین  در  کرد:  بیان  شود، 
بازگشت محدودیت ها، بازگشایی حضوری 

و... خود ستاد ملی  مدارس و دانشگاه ها 
باید توصیه هایی انجام دهد و رسما اعالم 

کند.
طبرسی درباره روند واکسیناسیون کرونا 
در کشور، اظهار کرد: حدود 6۰ میلیون 
نفر دز یک و ۵۳ میلیون نفر دز دوم را 
تزریق کردند. متاسفانه  حدود ۷ میلیون 
نفر هیچ نوع واکسنی تزریق نکرده اند که 
چون این گروه هیچ ایمنی ندارند، ممکن 

است به سویه دلتا هم مبتال شوند.

تهدید »اُمیکرون« برای 7 میلیون واکسن نزده 
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3 مدیرکل کمیته امداد استان کرمان اظهار کرد: یکی از سرفصل های مهم کاری کمیته 

امداد بحث تأمین جهیزیه زوج های نیازمند و فراهم کردن زمینه ازدواج آن ها است. وی به 
رزمایش اهدای ۵۸6 سری جهیزیه به زوج های نیازمند اشاره کرد و افزود: این تعداد جهیزیه 
به ارزش هر سری ۲۰ میلیون تومان تهیه و با همکاری مجموعه فرماندهی آماد و پشتیبانی 
قرارگاه منطقه ای جنوب شرق ارتش در استان کرمان به زوج های نیازمند جنوب و شرق 

اهداء خواهد شد.    

 اهدای ۵۸۶ سری 
جهیزیه به زوج های 
نیازمند در کرمان 

ظرفیت تولید محصوالت کشاورزی بیش از میزان موجود است
 شهباز حسن پور رئیس مجمع نمایندگان استان کرمان اظهار داشت: استان کرمان به ده ها مشکل اساسی از جمله کمبود آب 
و کاهش بارندگی مواجه است، اما با وجود تحریم ها و شیوع کرونا شاهد موفقیت هایی در جهادکشاورزی هستیم که نشان دهنده 
ایثار، گذشت و فداکاری و توجه به مکتب سلیمانی است. حسن پور عنوان کرد: بر اساس رصدهایی که سربازان گمنام امام زمان 
)عج( اخیرا انجام داده اند، ۱۷۵ هزار کاربر اینترنتی در دنیا برای یاس و ناامیدی در جمهوری اسالمی تالش می کنند و حتی 
افرادی را پیدا کرده اند که واکسن زده بودند اما مردم را تحریک به واکسن نزدن می کردند. وی بیان داشت: ایران، یازدهمین کشور 

تولیدکننده محصوالت کشاورزی است و می توانیم رتبه های بهتری را هم داشته باشیم.

شده  ساطع  نورهای  تبلور  رنگی،  شیشه های 
و  بودند  بخشیده  بیشتری  جلوه ی  را  فضا  در 
به جرات می توان گفت جان و روح این فضا بی 
تاثیر از بازی رنگ ها و نور در آن نبود. در جایی 
بانویی  کارگاهی در سیرجان، که توسط  و  دنج 
هنرمند اداره می شود، این شیشه ها منقش به 
با  رنگی  شیشه  صورت  به  و  اسلیمی  طرح های 
تکنیک ویترای یا همان نقاشی روی شیشه کار 

شده است.
در   ۱۳۶۹ تیرماه  زاده ی  دالوری،  مهدیه 
و   گرافیک  دیپلم  دریافت  از  پس  سیرجان، 
تکمیل تحصیل خود در رشته ی صنایع دستی، 
سال   ۹ امروز  و  کرد  اندازی  راه  را  کارگاه  این 
صنعت  زمینه ی  در  کلی  طور  به  که  می شود 

شیشه رنگی فعالیت دارد.

این   و صاحب  این هنر  با  بیشتر  برای آشنایی 
گالری هنری و کارگاه، به آنجا رفتیم و از آغاز 
فعالیت های او می پرسم،که در ادامه می خوانید:

 برای شروع بفرمایید در چه رشته ای درس 
خوانید و چرا این کار را شروع کردید؟

  پس از فارغ التحصیلی در زمینه ی فیوز گلس 
و  کردم  آغاز  ای  حرفه  به طور  را  خود  فعالیت 
حرفه  این  در  که  است  سال   ۹ حدود  اکنون 
و  اندک  ای  سرمایه  با  کارم  آغاز  دارم.  فعالیت 
بر  تکیه  و  همت  با  که  بود  کوچکتر  کارگاهی 
و  دهم  ارتقا  را  آن  توانستم  هنری  توانایی های 
اکنون کارگاهی بزرگ تر و جامع تر داشته باشم. 
  آیا از انتخاب این حرفه راضی هستید و این 
اقتصادی  صرفه ی  مالی  لحاظ  به  صرفه  به  کار 

دارد؟ 
را  حرفه  این  چون  زیاد.  خیلی  ام،  راضی  بله 

بازار  بشناسیم  را  مردم  نیاز  اگر  و  دارم  دوست 
خوبی هم برای این زمینه ی هنری وجود دارد.

 مشکالت شما در این زمینه چه هست؟ 
شناخته  راه  چندان  هنری  راه  این  متاسفانه 
قصور  و  کاری  کم  من  دید  از  نیست.  ای  شده 
از سوی خود هنرمندان هم هست که تا کنون 
در این زمینه مانور نداده اند و همین باعث عدم 
شناخت کافی هنر شیشه در جامعه ی ما بوده. 
شیشه  کار  هنرمند  که یک  مشکالتی  دیگر  از 
منابع  کمبود  به  توان  می  است،  مواجه  آن  با 
متاسفانه  نمود.  اشاره  کشور  در  رنگی  شیشه 
ما  کشور  خود  در  رنگی  شیشه های  چون 
را  وارداتی  باید شیشه های  ما  نمی شوند،  تولید 
شیشه ها  رنگ های  تمام  معموال  کنیم  استفاده 
از یک کشور وارد نمی شوند و شیشه یک متریال 
ای  هزینه  مسائل  این  کنار  در  است.  حساس 
هم که با توجه به واردات مواد اولیه باال میرود 

دسترسی آسان هنرمند را به آن کم می کند.
همین استفاده از شیشه های وارداتی کشور های 
رنگ  و  اوکراین  از  زرد  رنگ  مثال  که  مختلف 
آبی از ایتالیا وارد و به دست ما می رسد، باعث 
و  گذاشتن  وقت  کلی  از  پس  ما  که  می شود 
دادن  قرار  حتی  و  طرح،  تکمیل یک  و  طراحی 
طرح در کوره، به ناگاه با ترک خوردن و از بین 
رفتن کار خود مواجه شویم. این اتفاق برای من 
این زمینه که وقت و هزینه ی خود را  هنرمند 
نشد،  حاصل  مطلوبم  نتیجه ی  اما  کرده  صرف 
دلسرد کننده است و شاید بتوان از جمله چالش 
به  هنری،  زمینه ی  این  در  مسائل  برانگیزترین 

همین نکته اشاره کرد.
دارید  مردم  و  جامعه  از  که  توقعی   

چیست؟
در  باید  آدمی  معتقدم  ندارم،  خاصی  توقع   
نه  باشد،  داشته  توقع  خودش  از  گام  نخستین 
خودم  از  ندارم،  خاصی  توقع  هم  من  دیگران! 
توقع دارم که کار با کیفیت و باب سلیقه ی مردم 

تولید کنم تا بتوانم فروش خوبی داشته باشم.
آثار  و  کرده  برگزار  نمایشگاه  تاکنون  شما   
گذاشتید،  فروش  و  نمایش  معرض  در  را  خود 

چند دوره نمایشگاه در این زمینه برگزار شد؟ 
 از سال ۹۱ تا ۹۵، سالی یک نمایشگاه به صورت 
انفرادی در سیرجان برگزار کردم. حدود ۲ سال 
و  داشتم  نمایشگاه  ام  شخصی  گالری  در  هم 
اکنون هم در اندیشه ی راه اندازی یک نمایشگاه 
ثابت در همین گالری هستم که امیدوارم تا عید 

بتوانم افتتاحش کنم.
چطور  کنون  تا  شما  هنر  از  مردم  استقبال   

بوده؟ 
شرکت هاست  با  من  همکاری  و  تعامل  بیشتر 
هم  میکردم  برگزار  نمایشگاه  که  زمان  آن  اما 

استقبال خوبی از سوی مردم صورت می گرفت. 
در کل اگر بتوانیم سلیقه ی جامعه را درک کنیم 

قطعا استقبال خوبی از هنر می شود.
  در ایران چه تعداد هنرمند در زمینه ی کار با 

شیشه فعال هستند؟
متاسفانه تعداد زیاد نیست، بسیاری از اشخاص 
در  دارند.  زمینه  این  در  کمرنگ  فعالیت  هم 
این  اصفهان  و  شیراز  تهران،  چون  شهرهایی 
کارها خوب انجام می شود. تا آنجا خودم اطالع 
دارم، خیر. من تنها شخصی هستم که در کل 
هنری  عرصه ی  این  در  کشور،  شرق  جنوب 

فعالیت دارم.
  کالس های آموزشی در گالری شما برگزار می 

شود؟ 
بله، دوست دارم این هنر گسترش پیدا کند و 
به کارهای گالری آموزش هم اضافه کردم چون 
در  تخصصی  کالس های  کردن  پیدا  با  خودم 
این زمینه مشکل داشتم و در نهایت به شیراز 
رفتم برای یادگیری و تکمیل دوره؛ اما اکنون در 

سیرجان کار آموزش را آغاز کرده ام.
 برنامه ی شما برای آینده ی این شغل چیست؟ 

با  ایران  در  بار  اولین  برای  سمینار  یک 
شده  برگزار  عرصه  این  هنرمندان  گردهمایی 
این حوزه  فعاالن  ما  برای  قلبی  قوت  که  است 
فعالیت ها  به زودی هم در گالری خود  و  است 
پویا  جوانان  با  دارم  دوست  و  میکنم  بیشتر  را 
باشم.  داشته  تعامل  و  همکاری  هنر  مشتاق  و 
برنامه زیاد دارم اما در نخستین گام می خواهم 
چه  و  تولید  چه  خود،  کارگاه  بخش های  تمام 

آموزش را فعال تر کنم.
 این راه برای شما در همینجا تمام می شود و 
این  در  پیشرفت  و  بیشتر  دنبال یادگیری  به 

زمینه ی هنری نیستید؟
 قطعا به دنبال یادگیری هر چه بهتر این هنر 
هستم و برنامه برای آموزش حتی فرای مرزها 
دارم؛ زمینه ی هنر همواره پیشرفت می طلبد و 
من هم از این قاعده مستثنی نیستم و اینجا هم 

مهر تکمیل به فعالیت های من نیست.

گفتگو با مهدیه دالوری مدیر گالری آبگینه تیله؛ 

نقوشـی بر شیشـه های رنگـی 
      زهرا شهسواری

  عکس ها: سید محسن فروزنده

خبــر

لوله بازکنی اعتماد
بازکردن لوله های فاضالب توالت ، آشپزخانه و . . .

6216 669 0913- رضایی

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

09135320842-09132794372

شرکت فرآوری مس درخشان تخت گنبد سیرجان
 از افراد مشروحه ذیل جهت همکاری دعوت به عمل می آورد. 

متقاضیان با شماره تلفن: 8385  179  0913 تماس حاصل نمایند.

متقاضیان شغل جمعداری مشخصات و رزومه کاری خود را  از طریق واتس آپ
 به شماره تلفن: 9775  593  0912 ارسال نمایند.

دارای  گواهینامه پایه یک و کارت فعال هوشمندراننده  کامیون

دارای گواهینامه ویژه و سابقه کاری مرتبطراننده  بولدوزر

همچنین از یک نفــر جمعـــدار امـــوال با سابقــه کـــاری نیز دعوت به عمل می آید.
مهارت های تخصصی؛ تسلط کامل بر امور جمعداری اموال، ترجیحاَ آشنایی با نرم افزارهای مالی راهکاران، دارای 

سابقه کار مفید، دارای روحیه کارگروهی
ثبت کلیه اموال ورودی به شرکت در نرم افزارهای مرتبط )خرید از انبار- رسید اموال  شرح شغل و وظایف؛ 
برگشتی- امانی(، ثبت کلیه اموال خروجی)امانی- فروش( در سیستم نرم افزاری اموال، بروز رسانی و ثبت کلیه 

اموال بر اساس لیست های کنترلی، کلیه امور مرتبط با جمعداری

آگهی فراخوان  مناقصه عمومی )یک مرحله ای ( واگذاری امور مربوط به 

پروژه احداث و تکمیل انبار دارویی بیمارستان امام رضا )ع( سیرجان 

دارویی  انبار  تکمیل  و  احداث  پروژه  به  مربوط  امور  واگذاری  دارد  نظر  در  سیرجان  پزشکی  علوم  دانشکده 
بیمارستان امام رضا )ع( سیرجان به شماره 2000092962000033  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه ازدریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و 
 www.setadiran.ir  بازگشایی پاکت ها از طریق در گاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس
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 1400/10/29  روز چهارشنبه می باشد.
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رسانه  حوزه  در  فرهنگی  کارهای  انجام 
اقدامات  تأثیرگذارترین  از  یکی  می تواند 
کارهای  این  اگر  ویژه  به   باشد.  حوزه  این  در 
با  و  کوچک  شهرستان های  در  فرهنگی 
نشان  که  شود  انجام  شهدا  زندگی  محوریت 
انجام  در  شهرستان  آن  بالقوه  توان  دهنده 
از  جمالی  محمد  شهید  است.  فرهنگی  امور 
هم رزمان  از  و  ثارا...   ۴۱ لشکر  فرماندهان 
 ۱۳۴۲ سال  در  که  بود  سلیمانی  حاج قاسم 
جنگ  در  سال ها  آمد.  دنیا  به  شهربابک  در 
از  بازهم  اما  جنگید  دشمن  علیه  بر  تحمیلی 
پا ننشست و در خیل مدافعان حرم به سوریه 
رفت، تا اینکه سرانجام در آبان ماه سال ۹۲ در 

حومه دمشق شهید شد.
در  جمالی  محمد  زندگی شهید  به  پرداختن 
است  کاری  داستانی،  فیلم مستند  قالب یک 
که  او  کرده.  آغاز  را  آن  بنایی  حمیدرضا  که 
نویسنده، تهیه کننده و کارگردان این مستند 
از دانشگاه سوره فارغ التحصیل شده و  است 
کار  مستند،  و  کوتاه  فیلم های  با   ۸۷ سال  از 
خودش را در حوزه سینما آغاز کرده و در این 
پرداخته است.  شهدا  زندگی  به  بیشتر  مسیر 
شهید  زندگی  مستند  کوهستان"،  "شیر 
زندگی  برادر"، مستند  "مثل  مهدی خندان؛ 
زندگی  مستند  و  پورجعفری  حسین  شهید 
کارهای  جمله  از  ا...دادی؛  محمدعلی  شهید 
خوبی  استقبال  با  که  است  بنایی  برجسته 
مسافر  مستند  روزها  این  بوده.  روبرو  هم 
جمالی،  محمد  شهید  زندگی  به  که  دمشق 
می پردازد  کرمان  استان  حرم  مدافع  اولین 
خورده است  کلید  بنایی  حمید  کارگردانی  با 
سراسری  شبکه های  از  است  قرار  به زودی  و 

سیما پخش شود.
پاییز پنجاه سالگی، ایده اولیه کار را رقم زد

اولیه  ایده  شکل گیری  درخصوص  بنایی 

ساخت این مستند می گوید: مدتی پیش کتاب 
"پاییز پنجاه  سالگی" را خواندم که به زندگی 
روایت  کتاب  این  می پردازد.  جمالی  محمد 
سردار شهید محمد جمالی از زبان همسرش 
مریم جمالی بود و بسیار مرا جذب خود کرد. 
این  زندگی  از  خواندنی  و  متعدد  روایت های 
شهید در کتاب نقل شده و سوژه خیلی خوب و 
مناسبی بود برای ساخت یک مستند داستانی 
که بتوانیم از آن برای معرفی شخصیت شهید 
دلیل تصمیم  به همین  استفاده کنیم.  جمالی 
گرفتم از محتوای این کتاب به عنوان ایده اولیه 

ساخت مستند بهره بگیرم.
و  شیوا  بسیار  کتاب  قلم  می کند:  اضافه  وی 
روان بود. عالوه بر همسر شهید؛ روایت سایر 

اعضای خانواده او نیز در کتاب آورده شده. 
در  کتاب  این  از  بخشی  در  شهید  خواهر 
"وقتی  گفته  برادرش  شهادت  خصوص 
به  که  می دانستیم  آوردند  را  شهادتش  خبر 
با دلی  اما ما چه می کردیم  آرزویش رسیده 
گفتند  تپید.  می  بیشتر  برایش  لحظه  هر  که 
به شهادت  بودند  برپا کرده  اردوگاهی که  در 
رسید. تنها با شلیک یک گلوله بر سرش. محل 
اردوگاه شان فاصله چندانی با نیروهای دشمن 
چادرهایی  کنند  استتار  اینکه  برای  نداشت. 
صبح،  اول  صبح  انگار  بودند.  کرده  آویزان  را 
برادرم برای سرکشی وارد محوطه می شود. از 
آنجا که قد و قامت بلندی داشت یک لحظه 
سرش از استتار چادرها باالتر آمده بود و همان 
قرار  گلوله دشمن  اصابت  مورد  که  بود  موقع 
گرفته بود." زمانی که این گفته ها را از زبان 
خانواده شهید خواندم، بسیار تحت تاثیر قرار 
شهید  این  زندگی  تا  شدم  مصمم  و  گرفتم 

مدافع حرم را به تصویر بکشم.
اعضای تیم تولید را از کرمان انتخاب کردیم

بنایی ادامه می دهد: برای شروع کار، یک سری 
اطالعات اولیه جمع آوری کردیم که دست مایه 
با  به مرور  و  گرفت  قرار  قصه  اولیه  نگارش 
تکمیل اطالعات؛ فیلم نامه نیز تکمیل و آماده 

فیلم برداری شد. کار پیش تولید مستند حدود 
به سراغ  آن  و پس از  انجامید  به طول  ماه   ۲
برخی  با  قبل  از  رفتیم.  اصلی  ساخت مستند 
از فرماندهان جنگ در استان کرمان و برخی 
فرهنگی  فعالیت  استان  این  در  افرادی که  از 
انجام می دادند آشنا و در ارتباط بودم. این شد 
گل گهر  اندیشه  معراج  فرهنگی  مؤسسه  که 
مالی  حمایت  تهیه کننده؛  به عنوان  سیرجان 
مستند  این  بتوانیم  تا  گرفت  برعهده  را  کار 
مسافر  مستند  تولید  برای  بنایی  بسازیم.  را 
کرمان  استان  فیلم ساز  نیروهای  از  دمشق 

استفاده کرده.
وی در خصوص انتخاب تیم تولید این مستند 
می گوید: برای این که کار به صورت حرفه ای و 
دقیق ساخته شود، نیاز بود از افرادی استفاده 
کنیم که در حوزه تولید کارهای مستند سابقه 
برای  آنجایی که  از  و  باشند  داشته  تجربه  و 
قبیل  از  مشکالتی  کار،  شروع  و  تیم  تشکیل 
از  که  تیمی  اعضای  ذهاب  و  ایاب   و  اسکان 
بر آن  انتخاب می کردیم وجود داشت؛  تهران 
شدیم که اعضای تیم را از خود استان کرمان 

انتخاب کنیم.
 سیرجان پتانسیل خوبی دارد

در  دمشق"  "مسافر  مستند  کارگردان 

این  می گوید:  مستند  این  محتوای  خصوص 
کار یک مستند ۵۰ دقیقه ای از زندگی سردار 
شهید محمد جمالی از سرداران جنگ دوران 
دفاع مقدس و از شهدای مدافع حرم در استان 
کرمان است. سعی کردیم در روند تولید، یک 
سری از سکانس های مستند را بازسازی کنیم. 
سکانس هایی مثل سکانس عقد شهید جمالی، 
اعزام او به جبهه، لحظه شهادت وی و اخراج 
همسر شهید از دبیرستان؛ صحنه هایی بودند 
دلیل  این  به  شده اند،  بازسازی  همگی  که 
بیشتر  تماشاگر  برای  این صحنه ها  دیدن  که 
ملموس و باورپذیر شود و جاذبه بصری داشته 
بخش های  در  می کند:  خاطرنشان  وی  باشد. 
دیگر این مستند از تصاویر واقعی و آرشیوی 

استفاده شده.
خاک سپاری  مراسم  به  پرداختن  جمله  از   
شهید و همچنین تصاویر حقیقی دیگری نیز 
آن  باورپذیری  به  تا  کار شده  این مستند  در 
از مستند هم به مصاحبه  اضافه کند. بخشی 
اختصاص دارد. در این مصاحبه ها با افرادی که 
در ارتباط با شهید بوده اند، برخی مسئوالن و 
اعضای خانواده شهید گفتگوهایی انجام شده. 

در  که  افرادی  همه  می کند:  تصریح  بنایی 
دوستان،  شده  مصاحبه  آن ها  با  مستند  این 

با  که  هستند  شهید  خانواده  و  هم رزمان 
جمالی  شهید  و  کرده اند  زندگی  نوعی  به  او 
گره  او  با  نوعی  به  واقع  در  می شناسند؛  را 
قرار  دمشق  مسافر  مستند  و  خورده اند 
به  را  جمالی  شهید  زندگی  ماجراهای  است 
در  مستندساز  کارگردان  این  بکشد.  تصویر 
دمشق  مسافر  مستند  اکران  زمان  خصوص 
تمام شده،  مستند  تولید  کار  می کند:  اضافه 
مراحل  و  رسیده  پایان  به  تصویربرداری 
است.  انجام  حال  در  تهران  در  آن  تدوین 
دهه  در  نهایتاً  بتواند  مستند  این  امیدواریم 
فجر از شبکه های سراسری صداوسیما پخش 
به دنبال  را  خوبی  تاثیرگذاری  بتواند  تا  شود 
پتانسیل های  در خصوص  بنایی  باشد.  داشته 
موجود در شهرهای دور از پایتخت برای انجام 
شهرهایی  می کند:  عنوان  فرهنگی  کارهای 
باالیی  توان مندی های  که  سیرجان  مثل 
می توانند  دارند  هنری  و  فرهنگی  حوزه  در 
فرهنگی  اقدامات  پایتخت،  از  دوری  علی رغم 
بسیار خوبی را رقم بزنند. چنان که گوشه ای از 
این اقدامات را در تولید مستند مسافر دمشق 

شاهد هستیم. 
در  مستندساز  کارگردان  این  که  همان طور 
صحبت های خود به آن اشاره کرد، بسترهای 
فراوانی در سیرجان وجود دارد تا بواسطه آن 
بتوان کارهای فرهنگی بسیار خوبی انجام داد. 
حوزه های  در  می تواند  فرهنگی  کارهای  این 
از  مختلفی  مخاطبان  و  شود  انجام  مختلف 
قشرهای گوناگون را با خود همراه سازد. کافی 
است از این بستر موجود به خوبی استفاده شود، 
پتانسیل ها به  کار گرفته شود و استعدادهایی 
سیرجان  در  فرهنگی  حوزه های  در  که 
با  تا  شوند؛  داده  پرورش  به خوبی  دارد  وجود 
رقم خوردن  موارد شاهد  این  کلیه  هم افزایی 
اتفاق های فرهنگی بسیار خوبی در سطح شهر 
و گسترش و توسعه فرهنگ شهری در جامعه 
باشیم که نمونه آن را می توان در تولید مستند 

مسافر دمشق مشاهده کرد.

شورای  فرهنگی  کمیسیون  بانوان  کمیته 
به  جشن   ۳ برگزاری  امروز  صبح  شهر 
والدت  و  زن  روز  بزرگداشت  مناسبت 
کرد. تصویب  را  زهرا)س(  فاطمه   حضرت 
اسالمی  شورای  عمومی  روابط  گزارش  به 
شهر سیرجان، خانم اعظم جوان لری؛ رئیس 
گفت:  رابطه  همین  در  شورا  بانوان  کمیته 
مصوب  بانوان  کمیته  امروز  صبح  جلسه  در 
با سعادت  به مناسبت روز زن و والدت  شد 
حضرت فاطمه زهرا)س( در مساجد ۵ محله 

شهر سیرجان جشن برگزار گردد.
همکاری  با  افزود:  ادامه  در  خانم جوان لری 

سالن  در  خواهران  نرجسیه  علمیه  حوزه 
بانوان  ویژه  جشن  مناسبت  همین  به  غدیر 
آن  برگزاری  ساعت  که  شد  خواهد  برگزار 
بانوان عزیز همشهری  جهت حضور عمومی 
همایش  همچنین  و  می گردد،  اعالم  متعاقبا 
ورزش همگاني ویژه بانوان با همکاري باشگاه 
بانوان  پارك  در  ورزشي شهرداري  فرهنگي 

برگزار خواهد شد.
کمیسیون  رئیس  کاظمی؛  حجت  همچنین 
جشن  برگزاری  از  نیز  شورا  فرهنگی 
فاطمه  و والدت حضرت  روز زن  بزرگداشت 
شهرداری  در  شاغل  بانوان  ویژه  زهرا)س( 

داد. خبر  شهري  مدیریت  مهر  سالن   در 

شایان ذکر است جلسه مذکور با حضور آقای 
حجت  آقای  شورا،  رئیس  خدامی؛  حسن 
کاظمی؛ رئیس کمیسیون فرهنگی، خانم اعظم 
کمیسیون  بانوان  کمیته  رئیس  جوان لری؛ 
دبیر  خراسانی؛  فرزاد  آقای  فرهنگی، 
بهره مند؛  مهدی  آقای  فرهنگی،  کمیسیون 
شهرداری عمومی  روابط  و  فرهنگسرا   مدیر 
و  شورا  دفتر  رئیس  ایران نژاد؛  جواد  آقای 
بانوان  امور  مسئول  بصیرنیا؛  الهام  خانم 

شهرداری برگزار گردید.

بستر فعالیت های فرهنگی در سیرجان فراهم است؛

مسافر دمشق؛ در راه است
      هدی رضوانی

 جشنواره ملی شعر رضوی از ریشه دارترین 
رویدادها است

راز ماندگاری جشنواره اعتقاد بانیان این رویداد آیینی است  
دوم و سوم بهمن  جشنواره ملی شعر رضوی برگزار می شود
جشنواره ملی شعر رضوی از ریشه دارترین رویدادها است

دوم  در  زهرا)س(،  فاطمه  حضرت  والدت  با  همزمان   
بهمن ماه مراسم افتتاحیه و سوم بهمن ماه مراسم  اختتامیه ی 
عنوان  به  کرمان،  در  رضوی  شعر  جشنواره  بیست وهفتمین 
خاستگاه این جشنواره ی آیینی با حضور برگزیدگان و میهمانان 

کشوری و استانی به صورت حضوری و مجازی برگزار می شود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان راز ماندگاری 
این جشنواره را موضوع این رویداد و اعتقاد بانیان و متولیان 
اولیه ی آن دانست و اظهار کرد: »ماندگاری جشنواره به اعتقاد 
قلبی که در ابتدای شکل گیری جشنواره وجود داشته و االن 
هم وجود دارد، برمی گردد که باعث شده این رویداد استمرار 

داشته باشد«.
است  مهمی  نکته ی  این  این که  بیان  با  علیزاده  محمدرضا 
کماکان  دوره،  بیست وهفت  از  بعد  رضوی  شعر  که جشنواره 
با شور و اشتیاق دنبال می شود و به صورت مستمر برگزار شده 
و  از شعرا  هفتاد، یک جمعی  دهه ی  اوایل  »در  افزود:  است، 
ادبای والیی و آیینی کرمان با اعتقادی که نسبت به شعر و 
از  و  شدند  وارد  موضوع  این  به  داشتند  آیینی  حوزه ی  ادب 
امام  مخصوصا  اهل بیت)ع(،  به  که  اعتقادی  خاطر  به  طرفی 
رضا علیه السالم داشتند، این کار را شروع کردند که جا دارد 
افرادی مثل مرحوم فخرمهدوی، مرحوم صمدانی، مرحوم  از 
مظهری و سایر شعرا و ادبای آن زمان که اکثرا به رحمت خدا 
رفته اند و نیز از آن ها که هنوز از فیض حضور آن ها بهره مند 
مدیرکل  جعفری  آقای  و  اسداللهی  آقای  جمله  از  هستیم 

فرهنگ و ارشاد اسالمی وقت، یاد کنیم«.
کرمان خاطرنشان  استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
جشنواره  ایجاد  بانی  و  باعث  نحوی  به  جشنواره  »این  کرد: 
بین المللی فرهنگی هنری امام رضا )ع( نیز شده است. بعد از 
آن که آقای جعفری به مشهد منتقل شدند، در آنجا پیگیری 

کردند و رویدادهای دیگر شکل گرفت. 
به همین دلیل اکنون ما بیست وهفتمین جشنواره ملی شعر 
رضوی را، از سری برنامه های نوزدهمین جشنواره  بین المللی 

امام رضا )ع(  برگزار می کنیم«.
کرونا،  شیوع  وجود  با  گذشته  سال  دو  »در  داد:  ادامه  وی 
برگزار  مجازی  به صورت  نشد. سال گذشته  تعطیل  جشنواره 
شد، اما امسال جشنواره را با حضور برگزیدگان برگزار خواهیم 

کرد و برنامه ها طبق روال قبل انجام می شود«.

  خبر پزشکی

موزه  راه اندازی  برای  گفت:  کرمان  استان  صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی،  مدیرکل 
دست بافته های سیرجان به ۳۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز داریم و این اعتبار برای فعالیت هایی همچون 
انجام مطالعات و طرح محتوایی و همچنین خرید اموال این موزه در نظر گرفته شده است. فریدون فعالی  
در نشست مشترک با نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسالمی افزود: همچنین ردیف 
اعتباری جداگانه ای به مبلغ ۱۰ میلیارد ریال برای فعالیت های مرتبط با دست بافته های داری و غیرداری 

این شهرستان از سوی مسئوالن شهرستان سیرجان اختصاص پیدا کند.     

موزه دست بافته های 
سیرجان به

 اعتبار نیاز دارد

خبــر
نرخ بیکاری در برخی مناطق سیرجان به صفر رسیده

نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسالمی با تاکید بر اینکه نرخ بیکاری در برخی مناطق این شهرستان به صفر 
رسیده است گفت: در آینده ای نه چندان دور سیرجان به شهرستان بدون بیکار تبدیل خواهد شد. شهباز حسن پور در نشست 
با مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان و معاون فرماندار، شهردار و تعدادی از مدیران  مشترك 
دستگاه های اجرایی و شرکت های معدنی و صنعتی شهرستان سیرجان در خصوص مسایل پیرامون شهر ثبت جهانی سیرجان با 
بیان اینکه ملت ایران بیش از ۲۷0 هزار شهید تقدیم اسالم و انقالب کرده است اظهار کرد: امروز سردار شهید حاج قاسم سلیمانی 

به عنوان اسوه مقاومت و الگوی همه آزادی خواهان در سطح جهان مطرح است.   

 در جلسه کمیسیون فرهنگی شورای شهر تصویب شد

برگزاری جشن های بزرگداشت روز زن به مناسبت والدت حضرت زهرا)س(

جناب آاقی مهندس محمدرضا اسالملو
مدیرعامل محترم 

اتحادیه شرکت های تعاونی تولید روستایی شهرستان سیرجان

با کمال مسرت انتخاب بجا و شایسته حضرتعالی به عنوان 
عضو هیئت مدیره اتحادیه مرکزی

 شرکت های تعاونی تولید روستایی ایران
و  سیرجان  شهرستان  و  کرمان  استان  افتخار  باعث  که 
سربلندی جامعه کشاورزی می باشد را تبریک عرض نموده 

و از خداوند متعال توفیق هرچه بیشتر شما را خواهانیم.

رپسنل اتحادهی رشکت اهی تعاونی تولید روستایی 
شهرستان سیرجان

جناب آاقی مهندس محمدرضا اسالملو
مدیرعامل محترم 

اتحادیه شرکت های تعاونی تولید روستایی شهرستان سیرجان

نوید مسرت بخش انتخاب بجا و شایسته جنابعالی به عنوان 
عضو هیئت مدیره اتحادیه مرکزی 

شرکت های تعاونی تولید روستایی ایران
 که نشان درایت ، لیاقت و توانمندی شما را دارد ، تبریک 
عرض نموده ، از درگاه ایزد منان توفیق هرچه بیشتر شما 

جهت شکوفایی بخش کشاورزی را خواهانیم.

نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
 شهرستان سیرجان

جناب آاقی مهندس محمدرضا اسالملو
مدیرعامل محترم 

اتحادیه شرکت های تعاونی تولید روستایی شهرستان سیرجان

انتخاب به حق و شایسته حضرتعالی به عنوان 
عضو هیئت مدیره اتحادیه مرکزی 

شرکت های تعاونی تولید روستایی ایران 
که بیانگر تعهد ، کارآمدی و شایستگی های جنابعالی در صحنه های 
خدمت صادقانه در بخش کشاورزی می باشد را تبریک عرض نموده 

و توفیق روزافزون و سالمتی شما را از خداوند منان خواستاریم

هیئت دمریه اتحادهی رشکت اهی تعاونی

 تولید روستایی شهرستان سیرجان

شرکت صنایع شیشه پرتو سیرجان با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 29 تهران مدعی است که 
سند مالکیت ششدانگ پالک 1461 فرعی از 6518  اصلی  واقع در بخش 37 کرمان  بنام  شرکت صنایع شیشه پرتو 
سیرجان ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده  است که به علت جابجایی مفقود گردیده است لذا به دستور تبصره 
یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت، مراتب جهت اطالع مردم آگهی می شود تا هر کس مدعی انجام معامله 
یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد می تواند ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار روزنامه، گواهی اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم دارد. در غیر این صورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی، سند مالکیت المثنی بنام مالک 

صادر خواهد شد.  1420  م الف    تاریخ انتشار: روز چهارشنبه 1400/10/29
محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت

در اجرای قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید عرضه مسکن بدینوسیله به اطالع می رساند در اجرای این قانون طبق بند 2 ماده 
1 این قانون مورد تقاضای آقای حسن حدیدی  فرزند اصغر  به شناسنامه 1441 کد ملی 3071200862 صادره از سیرجان  شش دانگ خانه پالک 
3 فرعی از 902 اصلی واقع در هماشهر بخش 38  به مساحت 555/76  متر مربع  رای هیات  10077-1400/07/07 که پس از رسیدگی هیات حل 
اختالف موضوع ماده 7 آیین نامه اجرایی قانون فوق الذکر رای به صدور سند صادر نموده، بدینوسیله به اطالع عموم می رساند ظرف مدت 20روز 
از تاریخ انتشار و الصاق این آگهی چنانچه کسی به تقاضای نامبرده معترض است اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد سیرجان  تسلیم و از تاریخ 
تسلیم ظرف مدت یک ماه دادخواست اعتراض بر ثبت به مرجع صالح قضایی تسلیم و گواهی مربوطه را به اداره ثبت اسناد  سیرجان ارائه نماید. 
چنانچه ظرف مدت 20 روز از انتشار آگهی اعتراض نرسد و یا معترض ظرف یک ماه از تاریخ اعتراض گواهی تنظیم دادخواست به مرجع صالح قضایی 

را ارائه ننماید. سند مالکیت به نام متقاضی صادر و تسلیم می گردد.  م الف 1421  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1400/10/29
محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی رای هیات

در اجرای قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید عرضه مسکن بدینوسیله به اطالع می رساند در اجرای این قانون طبق بند 2 
ماده 1 این قانون مورد تقاضای خانم خدیجه کشاورز  فرزند درویش  به شناسنامه 1148 کد ملی 3070770541 صادره از سیرجان  شش دانگ 
زمین محصور پالک 3 فرعی از 606 اصلی واقع در هماشهر بخش 38  به مساحت 417/33  متر مربع  رای هیات  10090-1400/09/08 که پس 
از رسیدگی هیات حل اختالف موضوع ماده 7 آیین نامه اجرایی قانون فوق الذکر رای به صدور سند صادر نموده، بدینوسیله به اطالع عموم می 
رساند ظرف مدت 20روز از تاریخ انتشار و الصاق این آگهی چنانچه کسی به تقاضای نامبرده معترض است اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد 
سیرجان  تسلیم و از تاریخ تسلیم ظرف مدت یک ماه دادخواست اعتراض بر ثبت به مرجع صالح قضایی تسلیم و گواهی مربوطه را به اداره ثبت اسناد  
سیرجان ارائه نماید. چنانچه ظرف مدت 20 روز از انتشار آگهی اعتراض نرسد و یا معترض ظرف یک ماه از تاریخ اعتراض گواهی تنظیم دادخواست 

به مرجع صالح قضایی را ارائه ننماید. سند مالکیت به نام متقاضی صادر و تسلیم می گردد.  م الف 1418  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1400/10/29
محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی رای هیات



چرا ستیز با باستانی پاریزی ؟!
درحالی که شهر کرمان 
از  گذشته  سال های  در 
مجسمه ی باستانی پاریزی 
رونمایی کرده و از آوازه ی 
نام این فرهیخته  و آثارش 
فرهنگ  ارتقای  برای 
عمومی بهره می گیرد، در 
سیرجان و پاریز به عنوان 
زادگاه این مورخ و مولف 
اما در بر پاشنه ی دیگری 

می چرخد!
لغو  ماجرای  از  بعد 
باستانی  بازدید  برنامه ی 
که  سیرجان  از  پاریزی 

یک سال پیش از فوت این دانشمند شهیر اتفاق افتاد، یک بار 
دیگر هم شاهد ستیز با مطرح شدن هرگونه نام و نشان ایشان در 
شهرستان بودیم. ماجرا از این قرار بود که المان کتاب های روی 
هم چیده شده در یک میدان از نجف شهر مزین به یکی دو کتاب 
از باستانی پاریزی بود ولی خیلی زود روی آن رنگ پاشیده شد و 

دلیل آن هم مشخص نشد!
حاال در جدیدترین نوع از این ستیزه با بردن هرگونه نام و طرح و 
نشان از آن استاد فقید، چند روز پیش دکتر محسن پورمختار در 
کانال تلگرام سیرجان نامه نوشت: »امروز صبح از سیرجان حرکت 
کردیم، به قصد رفسنجان. در راه برای }پسرم{ سینا از باستانی 
روایت  دلنشین  را  تاریخ  اینکه چقدر  از  کردم،  پاریزی صحبت 
می کرد، از اینکه چقدر عاشق ایران بود و بیشتر عاشق کرمان 
و بیشترتر عاشق پاریز. از اینکه چقدر به فرهنگ ایرانی خدمت 

کرده، از اینکه چقدر...
 به سینا که مشتاق شده بود، وعده دادم که تصویر استاد باستانی 
را که بر تابلویی بزرگ در ورودی پاریز نصب شده است، نشانش 
تصویر  هیچ  بودند،  برداشته  را  تصویر  آن  داد!!!  ای  داد.  خواهم 

دیگری هم از استاد باستانی پاریزی در پاریز نبود!
رفته؟  کجا  تصویر  آن  که  بدهم  توضیح  به سینا  نمی توانستم 
راستش خودم هم نمی دانستم چرا باید تصویر باستانی پاریزی را 

از ورودی پاریز بردارند؟
 باستانی هفتاد سال نوشت تا این روستای محصور در کوه های 
بین سیرجان و رفسنجان را به شهرتی جهانی رساند. از پاریز به 
پاریس و هرکجای جهان رفت اما دلش در پاریز بود. حاال که پاریز 
برای خودش شهری شده، هیچ نشانی از عاشق خود- که خود 
افتخار ایران است- بر در و دیوار ندارد! خودم هم نمی دانم چرا؟! 

به سینا چه بگویم؟!«

   یادداشت

شماره 679
29 دی1400 جامعه

5
خبــر

تسنیم:سرپرست اداره کل محیط زیست استان یزد در رابطه با مشاهده "هومینو"گفت: در تاریخ 
۱۰/۲6/ ۱۴۰۰ محیط بانان علی خواجه و عباس دادگر در حین گشت و پایش پناهگاه حیات وحش آریز 
شهرستان بافق، متوجه حضور یک فرد یوزپلنگ آسیایی شده و موفق به ثبت تصویر از این گونه شدند. 
وی افزود: این یوزپلنگ قباًل ثبت شده و نام آن "هومینو" و جنسیت آن نر است. این یوز نخستین بار 
در سال ۱۳۹۲ در نزدیکی رودخانه هومینو واقع در پناهگاه حیات وحش دره انجیر مشاهده شده بود و 
به همین دلیل، نام "هومینو" برای آن انتخاب شده بود و از در شهریور ۱۳۹۴ دیگر مشاهده نشده بود.

مشاهده یوزپلنگ 
ایرانی در یزد

 پس از 6 سال 

مالچ پاشی آخرین راه حل مقابله با گرد و غبار است
رئیس ستاد ملی مقابله با گرد و غبار گفت: مالچ پاشی آخرین روشی است که برای مقابله با پدیده گرد و غبار در نظر داریم.

به گزارش تسنیم؛ علی محمد طهماسبی گفت: به منظور مقابله با پدیده گرد وغبار, رویکرد پیشگیرانه و اصالحی را مدنظر داریم 
که هزینه کمتری نیاز دارند و از سال ۱۳۹۷ دیگر مالچ نفتی استفاده نمی شود. طهماسبی اظهار کرد: از حدود ۳۶ میلیون هکتار 
اراضی گرد و غبارخیز حدود یک میلیون و ۴۶۳ هزار هکتار آن در محدوده های تاالبی است که باید حق آبه این تاالب ها داده 

شده و از تبدیل آن ها به کانون گرد و غبار جلوگیری شود. 

بحث  سیرجان  مجازی  فضای  در  روزها  این   
منابع  از  یکی  عنوان  به  اهره  رود  آب  انتقال 
مهم تغذیه سد تنگوییه )منبع تامین آب شرب 

سیرجان( داغ شده است. 
تکرار مکررات گذشته  نیست  قرار  نوشته  این 
یا  حقیقی  شخصیت  ندارد  هم  قصد  و  باشد 
حقوقی ئی را متهم به چیزی کند. این نوشته قرار 
است به همین بهانه نگاهی بیندازد به تجربه ی 
گزاف و گران به دست آمده ی روسیه ی شوروی 
در صنعتی شدن و مدرنیزه کردن یک کشور که 
سابق بر آن درست مثل ایران کشاورزی سنتی 

در آن برپا بود.
آدمی اگر به راستی زرنگ باشد از یک سوراخ 
آزمودن  را  آزموده  و  نمی خورد  نیش  بار  دو 
صنایع،  با  مخالفت  که  طبیعی ست  خطاست. 
معنی نمی دهد آن هم صنایعی که محل درآمد 
و معیشت خانواده ها هستند. اما همان طور که 
ضرورت  بر  هم  کشور  رتبه ی  عالی  مسووالن 
گیاهی  و  آبی  ذخایر  و  زیست  محیط  حفظ 
مسئوالن  اصرار  این  دارند.  تاکید  جانوری  و 
شهرستان بر صنعتی کردن منطقه به هر قیمت 
و دست اندازی بر تمامی کوه ها و دشت ها و منابع 
آب موجود، اتفاق تلخی بوده که پیش از این در 
شرق و غرب جهان تجربه شده و به همین تجربه 
اشتباه بودنش هم اثبات شده و مشخص گشته 

که این راه ، آینده سوز و بنیان کن است. 
اعتقاد به توسعه و پیشرفت یا همان صنعتی 
شدن به عنوان شرط الزم برای خوشبختی و رفاه 

بشریت در روزگار ما پنداشته شده است .
 تصور بر آن بوده و هست که با پیشرفت تکنیک 
و عقالنی شدن بشر ، طبیعت را می شود کنترل 
کرد و بر آن مسلط گردید و حتا در واقع می شود 
طبیعت را نابود کرد، بدون آنکه آب از آب تکان 
بخورد! درحالی که در نهایت دودش در چشم 

خود انسان ها می رود.  
روسیه لنین و استالین در شوروی سابق و چین 

امروزی نمونه هایی هستند که به خوبی نشان 
برنامه های صنعتی و مدرنیزه  می دهند چگونه 
سرکوب  طبیعت،  نابودی  به  اجتماع  کردن 
شهروندان و پرورش انسان های غیر “ طبیعی” 

ختم می شود.
در اشتباهی مهلک، طبیعت نه به عنوان محیط 
زیست شناخته شده بود و نه به عنوان یک پدیده 
زیبا، بلکه طبیعت یعنی منبع مواد خام )مواد 

اولیه( برای تاسیسات صنعتی! 
یک  عنوان   به  را  روسی  مدرنیسم  نمی شود 
پروژه  کرد.  قلمداد  آسیایی  غیرمدرن  پدیده 
مدرنیته استالین موارد مشترکی هم نیز با مدل 
غربی داشت و بخشی از تاریخ اروپا است. پس از 
اینکه در روسیه تکنیک و انقالب با یک دیگر 

ادغام شدند. 
 ” روسیه  انقالب  تاریخ   “ کتاب  در  تروتسکی 
فرمان ” تصاحب کردن طبیعت ” را برای صنعتی 
شدن روسیه صادر و تاکید می کند که تکنیک 
نه فقط در عرض و پهنا ، بلکه در “ عمق” نیز 
دیگر  زبان  به   ، گیرد  قرار  استفاده  مورد  باید 
طبیعت نه به طور سطحی بلکه در عمق نیز باید 
تخریب گردد. تروتسکی ادامه می دهد که حتا 
جای کوه ها و مسیر رودخانه ها می بایست به طور 
جدی و مرتب تغییر کنند و ” طبیعت را می شود 

مانند گل ۥرس به مدل های گوناگون تبدیل نمود.
در شوروی سابق تصور می شد در مناطقی که 
شرایط طبیعی )کوه، دره و یا رودخانه ( سد راه 
این  می بایست  هستند،  شدن  صنعتی  اهداف 
موانع )طبیعت( مانند دشمن نابود شوند. برنامه 
صنعتی کردن جامعه روسیه اعالم جنگ علیه 
طبیعت و افرادی بود که به این تخیالت مدرن 
معتقد نبودند. تمام  کسانی  که قصد داشتند در 
هماهنگی با طبیعت زندگی کنند، عقب افتاده و 
ارتجاعی و سنتی محسوب می شدند و برعکس 
کارگران در کارخانه های آهن سازی، در معادن 
و در پروژه های بزرگ ساختمانی )سدسازی برای 
تولید الکتریسیته( پیشرفته و در خدمت صنعتی 
شدن بودند. دستگاه های تبلیغاتی این نظریه را 
اشاعه می دادند که مناظر زیبا تشکیل شده اند از: 
بتون، آهن، کانال، کارخانه، دکل ها و توربین های 

برق. 
 Volchov اولین نیروگاه روسیه بر روی رودخانه
احداث گردید که قادر بود نیمی از مصرف برق 
شهر سابق لنین گراد را تامین کند. عضو کانون 
این  در کنگره سال ۱۹۲6  روسیه  نویسندگان 
سازمان آینده مدرن اولین کشور سوسیالیستی 
جهان را چنین  توصیف نمود: ”بگذارید سینه 
سبز و آسیب پذیر سیبری را به شهری با پوششی 

از سنگ و کارخانه تبدیل کنیم. بگذارید استپ ها  
را بسوزانیم و درخت ها را قطع کنیم.

در واقع برنامه ۵ سال جنگ بر علیه طبیعت و 
انسان بود. اما برنامه مدرنیزه کردن روسیه بدون 
کمک متخصصان غربی امکان پذیر نبود. هزاران 
مهندس از غرب در پروژه های صنعتی استالین 
پروژه های سترگ  به روس ها کمک می کردند. 
مرحله  به  آهن  راه  و  آهن(  )ذوب  سازی  آهن 
اجرا در آمدند و مترو مسکو ساخته شد. پیشرفت 
برنامه های صنعتی کردن روسیه که مانند یک 
حمله نظامی برای تغییر طبیعت و جامعه صورت 
گرفت، حتا ناظران غربی را به تعجب واداشت. 
اما این تحول همراه بود با نزول کیفیت زندگی 

شهروندان روسیه. 
چنان  تکنیک  به  نویسندگان  ورزیدن  عشق 
شدت گرفت که حتا آن ها در بدن انسان آهن را 
مشاهده می کردند و شاعران روس درباره صدای 
ماشین و آهن شعر می سرودند و نقاشان تصویر 
برق و کارگران درحال  نیروگاه های  کارخانه ها، 
تصاویر  این  در  می کردند،  نقاشی  را  زدن  قدم 
جایی برای مناظر طبیعی وجود نداشت. طبیعت 

برای هنر شوروی چیزی جز کارخانه نبود. 
در این دوره ماکسیم گورکی به عنوان رییس 
شوروی  هنر  عرصه  به  پای  ادبیات  مهندسان 

به  طبیعت  از  درستی  درک  نیز  او  می گذارد. 
عنوان محیط زیست و یک پدیده زیبا نداشت. 
گورکی خواستار تغییر مسیر رودخانه ها بود و 
می گفت: “مسیر غیر عقالنی رودخانه ها را باید 
انسان  “وقتی  که  داشت  یقین  و  عقالنی کرد” 
طبیعت را تغییر می دهد در واقع خود را تغییر 
می دهد.” برای گورکی لذت بردن از طبیعت یک 
غریزه بدوی بود. اما گورکی اشاره ای به از بین 
رفتن هزاران کارگر در تبعیدگاه های کار استالین 

نمی کرد. 
در هیچ مکانی جز در اردوگاه های کار اجباری 
در سال های ۱۹۳۰ رابطه تسلط بر طبیعت با 
تسلط بر انسان به عنوان بخشی از طبیعت دچار 

این همانی و هماهنگی نشده بود.
و حال امروز با آنکه دیگر شوروی نیست اما دود 
اقداماتش در چشم نسل جدید مردم کشورهایی 
بوده اند.  شوروی  بلوک  از  بازمانده  که  می رود 
نتیجه ی آن اصرار صنعتی شدن به هر قیمت 
و  گرد  و  شده  خشک  دریاچه ها  که  شده  این 
غبار نمکی و شنی خطری دائم برای شهرهای 
مواد  از  آلوده  رودخانه های  هستند.  مجاورشان 
را  دریاچه ها  و  دریا  جانواران  صنعتی  آلوده ی 
کشت و میلیون ها متر مکعب آب و حیات زیر 
آن را به مرداب های بدبو تبدیل کرد. پرندگان 
مهاجر از بین رفتند یا کوچیدند و توزان طبیعت 
به عنوان محل زندگی انسان ها به هم خورد و 
و  رنج  دچار  طبیعت  ناپایداری  این  از  جوامع 
مصیبت های مثل طوفان شن و هجوم حشرات 

و کاهش بارندگی و آلودگی هوا شدند.
کردن  خوشبخت  بهانه ی  به  که  مدرنیته ای   
انسان اجرا و به زور اعمال می شد توانسته بود 
جهنمی بیافریند که انسان خود با دست خودش 
این  قطع  به طور  بود.  زندگی اش ساخته  برای 
محیط  به  توجه  بدون  شدن  صنعتی  از  شکل 
زیست در روسیه فقط طبیعت و انسان را تخریب 
نکرد، بلکه اعتماد و ایمان به لزوم صنعتی شدن 
ایجاد  تردید جدی  مسر خوشبختی  عنوان  به 

کرد.
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ویترین آخر

به  اشاره  با  هواشناسی  سازمان  مسوول  مقام  آفتاب  نیوز: 
زمستان  گفت:  غربی،  مناطق  در  باران  و  برف  شدید  بارش های 

۱۴۰۰ انباشت برف نسبت به زمستان گذشته افزایش می یابد.
احد وظیفه اظهار کرد: در جنوب کشور تقریباً ۲ سالی بود که 
بارندگی قابل توجهی نداشتیم. در بارندگی های اخیر گرچه شدید 
بود و به برخی مناطق خسارت وارد کرد، اما برای جنوب فارس، 
جنوب کرمان، خراسان جنوبی، بخش های عمده ای از سیستان و 

بلوچستان و هرمزگان شاهد بارندگی های خوبی بودیم.
مخازن  شد  اعالم  قبل  ماه  یک  حدود  این که  یادآوری  با  وی 
سد های هرمزگان تقریباً خالی شده است، افزود: با بارندگی های 

شدید اخیر، سد های این منطقه از جمله میناب سرریز شد.
کم بارشی های  جبران  برای  بارندگی ها  این که  بر  تأکید  با  وی 
جنوب و جنوب شرق کشور بسیار خوب بوده است، تصریح کرد: 
اما در پاییز و بازه سپری شده از زمستان، غرب کشور با کم بارشی 

خیلی جدی روبروست.
رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی 
از  بخشی  تدریج  به  رو  پیش  بارندگی های  داریم  انتظار  گفت: 
و  لرستان  ایالم،  استان های  در  خصوص  به  غرب  از  کم بارشی 

کرمانشاه را جبران کند.
زوارد  که  بارشی  جدید  جبهه  در  این که  بر  تأکید  با  وظیفه 
کشور شده استان های مذکور بیشترین بارش را دریافت خواهند 
کرد، اضافه کرد: هفته پیش رو برای غرب و عرض های شمالی 
کشور، دامنه های البرز در استان های تهران، قزوین و سمنان که 
با کم بارشی مواجه هستند، بارندگی هایی خوبی خواهیم داشت که 

مقداری از کم بارشی جبران خواهد شد.
امسال نمی تواند کم بارشی سال های  بارش های  بیان کرد:  وی 
را جبران کند و همچنان  مناطق غرب و شمال شرق  اخیر در 
نمی توانیم بگوییم که برای ماه های پیش رو کم بارشی ها جبران 
می شود. وی همچنین با بیان این که زمستان امسال به لحاظ دما 
پایین تر از زمستان گذشته است، گفت: انباشت برف زمستان امسال 
بیشتر از گذشته خواهد بود. زمستان امسال در بحث بارش ها نرمال 
است، اما به احتمال زیاد کم بارشی های گذشته غرب و شمال شرق، 

جبران نخواهد شد.
رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی 
برای  آینده  بارش ها در روز های جمعه و شنبه هفته  اوج  افزود: 
استان های لرستان، خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه 
و بویراحمد، کردستان، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی است. 
وظیفه تأکید کرد: به تدریج این سامانه بارشی مناطق مرکزی کشور 
را در بر می گیرد. هفته بعد نیز در جنوب شرق کشور از جمله 
هرمزگان، سیستان و بلوچستان و مناطق جنوبی فارس، بارش های 

خوبی خواهند داشت.

       گوناگون

رئیس  نایب   یزدان پناه  اسماعیل  سید 
بازرگانی  اتاق  داخلی  بازرگانی  کمیسیون 
ایران در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا 
سازمان  و  حمایت  سازمان  نقش  مورد  در 
کرد:  اظهار  بازار  تنظیم  در  استاندارد 
می خواهد  که  نقشی  از  حمایت  سازمان 
ایفا کند درک درستی ندارد. فکر می کنند 
کاالی  که  سازمانی  یعنی  سازمان حمایت 
تولیدی را تبدیل به یک کاالی ارزان قیمت 
می کند. نقش سازمان حمایت این نیست، 
تولیدکننده  و  مصرف کننده  از  باید  بلکه 
محصوالت  از  طیفی  یعنی  کند.  حمایت 
مصرف کنندگان  که  باشد  داشته  وجود 
را  آن  قیمتی  مختلف  بازه های  با  بتوانند 
خودرو  مورد  در  مثال  برای  کنند.  خرید 
باید این مطرح شود که چرا خودرو با این 
کیفیت تولید می شود؟ در جهان خودرویی 
که این سطح قیمت را دارد، چه سطحی از 
آن  در  نمی توانیم  ما  دارد؟ چرا  را  کیفیت 
سطح تولید کنیم؟ اگر خودروساز نمی تواند 
خودروسازان  تا  شود  آزاد  واردات  باید 
مافیا  اما  دهند.  انجام  را  کار  این  بتوانند 

اجازه این کار را نمی دهند. 
به  توازنی  اینکه  کرد:  خاطرنشان  وی 
وجود بیاید که مصرف کننده و تولیدکننده 
پیدا  معنا  زمانی  شوند  منتفع  دو  هر 
ابعاد  همه  حمایت  سازمان  که  می کند 
کیفیت  جهانی  رنج  مبنای  بر  و  ببیند  را 
تولیدکننده  اگر  را مشخص کند.  قیمت  و 
بفروشد  را  کاال  قیمت  از  سطحی  در  هم 
حمایت  شود. ولی ما یک طیفی از مافیا و 
زرگری درست می کنیم، شعار  یک جنگ 
نه  ولی  می دهیم  مصرف کننده  از  حمایت 

از تولیدکننده و نه از مصرف کننده حمایت 
نمی کنیم.

بازرگانی  کمیسیون  رئیس  نایب  
کرد:  بیان  ایران  بازرگانی  اتاق  داخلی 
شرکت های  مانند  تولیدکننده هایی 
مفت  پول  و  می کنیم  تنبل  را  خودرویی 
شرایط  می کنند  فکر  که  می رسد  آنها  به 
یک  دنیا  کجای  در  باشد.  همین  باید 
تولیدکننده از یک سال قبل کاالی خود را 
پیش فروش می کند و پول آن را می گیرد؟ 
این حمایت از مصرف کننده نیست بلکه به 
ضرر او است. اگر ما پارامترهای حمایت را 
درست در نظر بگیریم و تنها قیمت مطرح 
از قیمت، کیفیت،  بلکه مجموعه ای  نباشد 
مختلف  شرایط  و  عملکری  پارامترهای 
نقش  صورت  این  در  بگیرد.  نظر  در  باید 
سازمان حمایت نقشش نظارتی خواهد بود 
که از تولید با رفع کاستی ها و همچنین از 

مصرف کننده حمایت می کند. 
وی با اشاره به عملکرد سازمان استاندارد 
گفت: استاندارد یک کیفیت حداقلی است 
یعنی می گوید این کاال پارامترهای حداقلی 
نیست.  مضر  مصرف کننده  برای  و  دارد  را 
به  نشود  نظارت  حداقل ها  این  روی  اگر 
ضرر مصرف کننده است. سازمان استاندارد 
باید نظارت خود را افزایش دهد و در بازار 
مصرف هم دنبال کنند که آیا استانداردی 
خیال  یعنی  نه.  یا  دارد  وجود  داده اند  که 
مهر  اگر  که  باشد  راحت  مصرف کننده 
استاندارد روی کاالیی است حداقل کیفیت 

را دارد اما امروز اینطور نیست.
دلیل  به  استاندارد  سازمان  افزود:  وی 
از مصرف  نمی تواند  دارد  که  نظارت کمی 

آرم  درج  صرف   کند،  حمایت  کننده 
دائما  باید  بلکه  نمی کند  کفایت  استاندارد 
کند  رصد  و  پویش  مصرف  بازار  در سطح 
تا موارد خطا را کشف کند اما این ضعیف 
که  کاالهایی  از  بسیاری  نتیجه  در  است 
که  حداقلی  کیفیت  دارند،  استاندارد 

سازمان استاندارد تعریف کردند را ندارد.
خودروها  مشکل  به  اشاره  با  یزدان پناه 
تصادف  با  کرد:  بیان  بهبهان  تصادف  در 
بهبهان باید سازمان استاندارد را به صالبه 
کشید، باید خسارت دهد که مشخص شود 
که آیا دست این سازمان با خودرویی ها در 
یک کاسه بوده که چنین اتفاقی رخ داده؟ 
هیچکس در کشور ما پاسخگو نیست. رفتار 
چند  تا  است  شعار  تنها  مسئولین  کار  و 
درست  این  بگذرانند،  را  مدیریت  صباح 
برای خودرو چنین  نیست. در کجای دنیا 
هم  آن  می کنند؟  وضع  سنگینی  مالیات 
قیمت  برابر  ده  آن  قیمت  که  خودرویی 

جهانی است.
وی اضافه کرد: برای موضوع هوای پاک 
هیبرید  خودروی  کشورها  از  بسیاری  در 
را  کار  این  چرا  ندارد.  مالیات  و  عوارض 
برای  باید  مصرف کننده  چرا  نمی کنند؟ 
دهد  پول  این همه  بی کیفیت  خودروی 
درحالی که می تواند در دنیا با همان پول 
بهترین خودور را بخرد؟ برای خرید همان 
خودرو هم در دنیا اقساط و لیزینگ وجود 
دارد اما اینجا برعکس اس،ت خودروسازی 
برای  است؟  کرده  کشور  به  خدمتی  چه 
نظر  به  کرده؟  ایجاد  اشتغال  نفر  چند 
اشتغال  بیمارستان ها  برای  بیشتر  می رسد 

ایجاد کرده است.

هفته نامه سیاسی، اجتماعی
صاحب امتیاز : بتولهاشمیمعصومی
مدیرمسوول: ابوالقاسممحمودآبادی
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زیبایی شهر ما در روز بارندگی!

سه دیپلمات ایرانی در »جده« مستقر شدند
همکاری  سازمان  نزد  ایران  نمایندگی  ایرانی،  دیپلمات  سه  اعزام  آفتاب  نیوز:با 
اسالمی فعالیت مجدد خود در جده را از پس از 6 سال وقفه از سرمی گیرد. حسین 
امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه کشورمان در یک نشست خبری با فواد حسین 
وزیر خارجه عراق در تهران اعالم کرد: عربستان سعودی با صدور ویزا برای سه تن از 
دیپلمات های ایران به عنوان دیپلمات های مستقر در سازمان کنفرانس اسالمی در 

جده موافقت کرده و ویزای این دیپلمات های دریافت شده است.

زوم

خودروسازان برای بیمارستان ها اشتغالزایی دارند

 ایراد شورای نگهبان به الیحه رتبه بندی معلمان
اعضای  بررسی  به  توجه  با  گفت:  نگهبان  شورای  سخنگوی  آفتاب  نیوز: 
شورا، مصوبه رتبه بندی معلمان مجددا به مجلس ارسال می شود. با توجه 
به جلسات متعدد شورای نگهبان، این شورا با اهداف مصوب موافق است و با 
توجه به اینکه در برخی از موارد در الیحه دولت تغییراتی صورت گرفته است 
شورای نگهبان اشکاالت و ابهاماتی دارد. برای رفع این ابهامات و اشکاالت به 

مجلس بازگردانده شد تا این ابهامات به شکل دقیق و شفاف برطرف شود.
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امور خارجه کشورمان صبح روز دوشنبه در  آفتاب  نیوز:سخنگوی وزارت 
نشست هفتگی خود با خبرنگاران با اشاره به برگزاری مذاکرات وین و استقرار 
محل  در  وین  مذاکرات  ادامه  برای  کشورها  ارشد  مذاکره کنندگان  دوباره 
انجام برگزاری مذاکرات گفت: گفت وگو در مسیر درستی قرار گرفته است و 
بن بست الینحلی نداریم. در مورد برخی از موضوعات کلیدی باقی مانده باید 
تصمیمات خاص سیاسی گرفته شود و این موضوع نیازمند این است که 

تصمیمات در پایتخت کشورها گرفته شود.

زمستان 1400 انباشت برف افزایش می یابد

آفتاب  نیوز: حجت االسالم مهدی طائب پنج شنبه شب در جمع نمازگزاران 
مسجد امام علی)ع( در منطقه پیروزی مشهد با اشاره به جریان مذاکرات احیای 
برجام در وین گفت: غرب می خواهد بگوید جمهوری اسالمی منطق ندارد و 
منطق ایران زور و موشک است، در حالی که جمهوری اسالمی ایران، منطقی 
ترین کشور دنیا است. ما هیچگاه میدان مذاکره با اروپا را ترک نمی کنیم و 
مذاکرات نیز به نتیجه خواهد رسید. وضع اقتصادی هم بسیار خوب می شود.

فرمانده قرارگاه عمار: مذاکرات به نتیجه خواهد رسید

خطیب زاده: در مذاکرات وین بخشی از پرانتزها پاکسازی شده

 ایسنا: یاسر مرادی کارشناس امور بانکی در یک برنامه تلویزیونی اظهار کرد: با 
دستور رییس جمهور همه بانک های دولتی و نیمه دولتی در مرحله اول به افراد 
خوش حسابی که حقوق بگیر و مستمری بگیرند و کسانی که سوابق آن ها ثابت 
کند که توانایی بازپرداخت اقساط را دارند با اعتبارسنجی و بدون ضامن و یا با حداقل 
ضامن تسهیالت ۵۰ و ۱۰۰ میلیون تومانی پرداخت خواهند کرد. وی افزود: این 

دستور احتماال از هفته آینده اجرایی خواهد شد.

حذف ضامن از وام های بانکی

آهن آالت دست دوم و انواع ضایعات
 شما را با باالترین قیمت در محل  خریداریم.
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آگهي تمدید مهلت تحویل پاکات و اصالحیه 
اسناد مناقصه عمومي شماره1400/78/ع

پیرو درج آگهی مناقصه با موضوع » عملیات اجرای فضای داخلی گلخانه های ژئودزیک دهکده 

گردشگری شرکت معدنی و صنعتی گل گهر به صورت مدیریت پیمان « به آگاهی می رساند

 مهلت تحویل پاکات مناقصه به روز یکشنبه مورخ 1400/11/03 موکول گردید 

الکترونیکي آدرس  به  شده  اصالح  مناقصه  اسناد  اخذ  جهت  مي توانند  متقاضیان  همچنین 

WWW.GEG.IR  مراجعه و اسناد مذکور را به همراه فرم پرسشنامه ارزیابي تأمین کنندگان 

از بخش مناقصه و مزایده دانلود نمایند. شرکت معدني و صنعتي گل گهر در رد یا قبول هر یک 

از پیشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد.

                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 


