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آگهي مناقصــه عمومـي تجدیـد شده
 شمـاره  1400/61/ع

شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد» تجهیز، راهبری و مدیریت ایستگاه آتش نشاني 
خود را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط و دارای  شماره 3و4 معدن شماره 1 « 
گواهينامه صالحيت پيمانكاری با رتبه حداقل 5  شركت در امور خدمات عمومي و تاسيساتي از اداره تعاون، 
كار و رفاه اجتماعی واگذار نمايد. لذا متقاضيان مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الكترونيكي 
WWW.GEG.IR مراجعه و اسناد مذكور را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان از بخش 

مناقصه و مزايده دانلود نمايند. 
مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز يكشنبه مــورخ 1400/10/19 در محــل دفتركميسيون معـامالت 
مجتمع و يا دبيرخانه دفتر مركزی تهران مي باشد. ضمناً بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه روز يكشنبه 
مورخ 1400/10/12 مقرر شده است و الزامی می باشد. شركت معدني و صنعتي گل گهر در رد يا قبول 

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

                       كمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر 

آگهي مناقصه عمومي تجدیدشده ) نوبت سوم( 
شمــاره  1400/26/ع

شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد » تهیه مصالح ، داربست بندی، طراحي و ساخت و 

اجرای الینر الستیکی مخزن هماتیت ابتدای خط در كارخانه گندله سازي شماره 1« خود را از طريق برگزاري 

مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. لذا كليه متقاضيان مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه 

به همراه فرم پرسشنامه  را  و اسناد مذكور  WWW.GEG.IR   مراجعه  به نشانی  به وبسايت شركت 

ارزيابي تأمين كنندگان از بخش مناقصه و مزايده دانلود نمايند. 

مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز يكشنبه مــورخ 1400/10/19 در محــل دفتركميسيون معـامالت 

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

مورخ 1400/10/12 مقرر شده است و الزامی می باشد. شركت معدني و صنعتي گل گهر در رد يا قبول 

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

                       كمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر 
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۵0 تست امیکرون در کرمان منفی شدانعکاس
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: گام ششم طرح شهید سلیمانی با تاکید بر واکسیناسیون، شناسایی، مراقبت، نظارت و رعایت پروتکل ها ادامه می یابد.  حمیدرضا رشیدی نژاد در آخرین اقدمات برای مقابله با کرونا 
در کرمان عنوان کرد: به صورت تصادفی و طبق پروتکل، حدود ۵۰ تست اُمیکرون از بیماران در سطح استان انجام شده که هیچکدام مثبت نبوده است. وی افزود: فعاًل در استان کرمان موردی از ابتالء به سویه اُمیکرون ثابت 
نشده اما دلیلی بر عدم وجود آن نیست. رشیدی نژاد با اشاره به تأثیرگذاری طرح شهید سلیمانی در کاهش موارد بیماری در سطح کشور ادامه داد: بر همین اساس و با توجه به شیوع سویه اُمیکرون در کشور، گام ششم طرح 
شهید سلیمانی با تاکید بر واکسیناسیون، شناسایی، مراقبت، نظارت و رعایت پروتکل ها در استان کرمان ادامه می یابد. رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان تصریح کرد: با تزریق نوبت سوم واکسن، رعایت و نظارت بر اجرای 
پروتکل ها و استفاده از ماسک، می شود از بحران اُمیکرون عبور کرد. رشیدی نژاد با اشاره به دومین سالگرد شهادت سردار قاسم سلیمانی گفت: برگزاری مراسم خواسته مردمی است و اتفاق نظر مسووالن بر برگزاری مدیریت شده 
سالگرد است. وی ادامه داد: سال گذشته تجربه خوب و مدیریت شده برگزاری نخستین سالگرد شهادت سردار سلیمانی را در کرمان داشتیم و امیدواریم امسال هم با تدابیر اندیشیده شده، مراسم را به خوبی پشت سر بگذاریم.  

      خبر

سامانه بارشی قوی وارد استان می شود
عملیات  فرماندهی  و  هماهنگی  پیشگیری،  در ستاد  مجید سعیدی 
بحران  مدیریت  ستاد  رئیس  با حضور  کرمان  استان  بحران  به  پاسخ 
بر  مبنی  هواشناسی  هشدار  به  اشاره  با  بم  شهرستان  در  کشور 
داشت:  اظهار  جاری  هفته  طی  استان  در  بارشی  سامانه  شکل گیری 
عصر چهاشنبه هشتم دی ماه سامانه بارشی قوی از مناطق جنوب و 
غرب وارد استان می شود و به تدریج کل استان را فرا خواهد گرفت. 

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمان افزود: تا روز دوشنبه هفته 
هستیم،  استان  سطح  در  متناوب  بارش های  شاهد  ماه  دی   13 بعد 
بارندگی در ارتفاعات به شکل برف خواهد بود و بیشترین شدت برای 

مناطق جنوبی استان پیش بینی شده است.
ستادهای  و  شهرداری ها  فرمانداری ها،  آمادگی  بر  تاکید  با  سعیدی 
مدیریت بحران شهرستانی تصریح کرد: آبگرفتگی معابر بسیار محتمل 
است و شهرداران باید تدابیر الزم را ببینند، فرمانداران نیز دهیاری ها 
را ملزم بر آمادگی کنند و ماشین آالت دهیاری ها باید فراخوان داده 

شده و به روستاها برگشت داده شوند. 
فارس،  همجوار  استان های  در  بارش  ایام  این  در  کرد:  بیان  وی 
هرمزگان و سیستان و بلوچستان هم بسیار باالست، لذا هم استانی ها 
باشیم.  در جاده ها شاهد  تردد  و حداقل  نداشته  مناطق  این  به  سفر 
امسال 11 جانباخته در وقوع سیالب   ابتدای  از  یادآور شد:  سعیدی 
باید اطالع رسانی ها بیشتر شوند و هشدارها و  در استان داشتیم، لذا 

آگاهی بخشی به هم استانی ها صورت گیرد.

 بازدید معاون آبخیزدازی از پروژه 
آبخیزداری سیرجان 

به گزارش روابط عمومی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری سیرجان 
کارشناسان  همراه  به  استان  آبخیزداری  معاونت  شجاعی  مهندس 
آبخیزداری و مهندس میرشاهی رییس اداره منابع طبیعی شهرستان 
سیرجان از پروژه های آبخیزداری حوزه آبخیز بید شاهی بازدید کردند.

و  مدیرکل  محترم  معاون  به  مقدم  خیر  ضمن  میرشاهی  مهندس   
هیئت همراه طی گزارشی اعالم کرد که حدود 24۰بند خشکه چین 
بالغ  اعتباری  با  بید شاهی  آبخیز  به متراژ 38۰7 مترمکعب درحوزه 

برده میلیارد ششصد میلیون ریال درحال اجرا می باشد. 
و  داری  آبخوان  طرح های  اجرای  از  هدف  افزود:  شجاعی  مهندس 
اثرات خشکسالی  فرسایش خاک، کاهش  از  کنترل سیل، جلوگیری 
بندها تغذیه  این  اینکه دیگر هدف  بیان  با  . وی  اقلیم است  تغییر  و 
خسارات  کاهش  سطحی،  آب های  استحصال  زیرزمینی،  سفره های 

سیل به تأسیسات زیر بنایی و اراضی کشاورزی و باغات است

نویسان معاصر هنر  بزرگ شکسته   همایش 
کرمان،  همجوار  استان  پنج  خوشنویسی 
هرمزگان، یزد، فارس و سیستان و بلوچستان 
به میزبانی شرکت گل گهر در سیرجان برگزار 
و همزمان نمایشگاه آثار این هنرمندان دایر 

شد.
 در این همایش که با حضور معاون فرهنگی 
استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره 
رئیس  سیرجان،  فرمانداری  معاون  کرمان، 
شهرستان،  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره 
معاونین  از  جمعی  گل گهر،  مجتمع  مدیر 
و  پیشکسوتان  از  ۶۰تن  و  گهر  گل  شرکت 
این  در  خوشنویسی  هنر  عرصه  هنرمندان 
از  نمایشگاهی  برگزار شد،  استان همجوار   ۵
آثار این هنرمندان در محل ساختمان اداری 
مجتمع گل گهر در سیرجان نیز برپا شد و از 

ایشان تجلیل به عمل آمد.
کل  اداره  فرهنگی  معاون  مراسم  این   در 
هنر  گفت:  کرمان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
خوشنویسی یک هنر قدسی و آئینی است که 
از کتابت وضو می گیرند؛  هنرمندان آن قبل 
چرا که عالوه بر ترویج کالم وحی، اخالق و 

ادب و علم و کالم بزرگان را منتشر می کند.
  وحید محمدی افزود: نشاط و روحیه ای که 
هنرمندان به جامعه می دهند بسیار موثر است 
بحث  در  هنر،  کیفیت  به  توجه  بر  عالوه  اما 

 اقتصاد هنر باید به کمیت ها نیز توجه داشت.
چهره  حیدری  محمد  استاد  آیین  این   در 
بیان  به  نیز  کشور  خوشنویسی  ماندگار 
سخنانی پرداخت و با تاکید بر اینکه رویداد 
آشکار  و  پنهان  ظرفیت های  دلیل  به  امروز 
گفت:  است،  گرفته  شکل  خوشنویسی  هنر 
اینکه یک اتفاق هنری در دل یک مجموعه 
معدنی و صنعتی ایجاد شده، جای خوشحالی 

دارد.
اگر  افزود:  پیشکسوت  استاد   این 
گردش  که  صنعتی  و  معدنی  مجموعه های 
سرمایه دارند، نباشند و حمایت نکنند، شاید 
اتفاقات فرهنگی و هنری به این خوبی شکل 
نگیرند. گل گهر این ظرفیت را دارد که روزی 
به جای شعار همراه فرهنگی سیرجان که در 
بتواند همراه فرهنگی  بوده،  تحقق آن موفق 

ایران بشود.
نمایشگاه شامل  آئین،  این  برگزاری  از   پس 
هنر  نویس  شکسته  هنرمندان  از  اثر   ۶۰
ساختمان  در  مذکور  استان   ۵ خوشنویسی 
4۵ مجتمع گل گهر افتتاح شد که به مدت 2 

روز در این مکان دایر می باشد.
 گفتنی است این نمایشگاه همچنین به مدت 
فرهنگسرای  راز  نگارخانه  محل  در  روز   3
دایر  عموم  بازدید  جهت  سیرجان  شهرداری 

خواهد شد.

 با حضور استاد محمدحیدری چهره ماندگار خوشنویسی ایران؛

 برگزاری همایش و نمایشگاه شکسته نویسان معاصر خوشنویسی به میزبانی گل گهر
کرونا در کمین افراد چاق

 کارشناس دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی گفت: افرادی که دچار چاقی هستند بیشتر 
بیماری  این  از  ناشی  میر  و  مرگ  و  کرونا  به  ابتال  مستعد 

هستند. 
سپیده دولتی با بیان اینکه وضعیت وزنی فرد در خطر ابتال 
به کرونا دخیل است، افزود: نتایج 22 مطالعه از هفت کشور 
در آمریکای شمالی، اروپا و آسیا نشان می دهد که چاقی با 
کرونا  عالئم شدید  بروز  احتمال  برابری  افزایش شانس سه 

مرتبط است.
وی اظهار داشت: همچنین نیاز به بستری شدن 1.۶ برابر، 
بستری شدن در بخش مراقبت های ویژه 1.3 برابر و ابتال به 
سندرم تنفسی حاد 2.8 برابر در افراد چاق که کرونا مبتال شده 
اند، بیشتر است. دولتی، تغذیه را یکی از عوامل بسیار مهم 
در تقویت سیستم ایمنی بدن در برابر کرونا دانست و ادامه 
داد: سیستم ایمنی افراد چاق و کسانی که دچار سوءتغذیه 
و کمبود ریزمغذی هستند، مختل شده و اختالالت ایمنی 
مرتبط با سوء تغذیه، حساسیت به عفونت را افزایش می دهد 
و به عفونت ها اجازه می دهد تا شدیدتر و حتی کشنده شوند.

این کارشناس، تصریح کرد: تغذیه سالم در ترویج باکتری 
های مفید روده مهم است که به نوبه خود از سیستم ایمنی 
بدن حمایت و به تقویت سیستم ایمنی کمک می کند در 
غیر اینصورت فقدان یک رژیم غذایی سالم می تواند منجر 
به تضعیف ایمنی ذاتی و اکتسابی شود و فرد را مستعد ابتال 

به عفونت ها کند.
به گفته وی، می توان با اصالح الگوی غذایی سیستم ایمنی 
را تقویت کرد و مصرف یک رژیم غذایی غنی از مواد مغذی 
برای حمایت از سیستم ایمنی و مقابله با عوامل بیماری زا 
مواد  از  کافی  مقدار  نامناسب  تغذیه  افزود:  وی  است.  مهم 
مغذی مورد نیاز سیستم ایمنی را فراهم نمی کند و این امر با 
افزایش حساسیت به عفونت و ناتوانی در مبارزه با ویروس ها 

و باکتری ها وارد بدن می شود.
بهداشت  وزارت  جامعه  تغذیه  بهبود  دفتر  کارشناس  این 
اظهار داشت: عنصر روی که در انواع گوشت، حبوبات و مغز 
از بسیاری سلول های سیستم ایمنی  دانه ها موجود است 
پشتیبانی می کند و دارای اثرات ضد ویروسی از جمله مهار 

تکثیر کرونا ویروس ها است.
 بررسی مطالعات انجام شده توسط بخش بهداشت درمان 
بریتانیا نشان می دهد که افراد دارای اضافه وزن در صورت ابتال 
به ویروس کرونا بیشتر نیاز به بستری شدن در بیمارستان و یا 
بخش مراقبت های ویژه خواهند داشت و خطر مرگ ناشی از 

کرونا برای افراد چاق دو برابر است.

  خبر

فروش، نصب، سرویـس،شــارژ گـــاز و 

نقد و اقساطلولـه كشی زیركار

کولرهای گـازی اسپلیت
خیابان وحید - روبروی فروشگاه  افق  كوروش

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

آگهی مزایـده عمومـی 

شماره 1400/04/ف ع
شرکت نگین گهر خاورمیانــه در نظر دارد  تعدادی از اقالم مازاد انبار فيلتر خود را از طريق مزايده 
عمومی به فروش برساند، لذا خواهشمند است متقاضيان ليست قيمت خود را پس از بازديد از 
اقالم فوق ) در صورت تمايل( در پاكات مهرموم شده به آدرس سيرجان- كيلومتر 60 جاده شيراز، 
مجتمع سنگ آهن گهرزمين واحد امور قراردادها و كميسيون معامالت شركت نگين گهر خاورميانه 

ارسال نماييد.

*تمامی پاكات بايستی مهرموم شده باشند.
ملت شعبه  بانک  نزد   9328885764 حساب  به  ریال   500/000/000 معادل  فيش سپرده  *ارائه 

دكتر صادقی بنام شركت نگين گهر خاورميانه در پاكت پيشنهاد قيمت
* شركت در رد يا قبول هر يك يا تمام پيشنهادات واصله بدون آن كه محتاج به ذكر دليل باشد، بدون 

جبران خسارت مختار است.
*هر گاه برندگان اول، دوم يا سوم حاضر به عقد قرارداد نباشند، سپرده آنها به ترتيب به نفع شركت 

نگين گهر خاورميانه ضبط می گردد.
*به پيشنهادات مبهم، مشروط، فاقد فيش سپرده، پيشنهادهايی كه با شرايط مندرج در آگهی اختالف 

داشته باشند و يا پس از انقضای مهلت مقرر تسليم شده باشند، ترتيب اثر داده نخواهد شد.
*هرگاه وقوف حاصل شود كه پيشنهاد كنندگان تبانی كرده باشند بنا به تشخيص كميسيون معامالت، 
مزايده ابطال خواهد شد و متخلفين تحت پيگرد قانونی قرار خواهند گرفته و از شركت در مزايده های 

بعدی محروم می شوند.
*مهلت ارائه اسناد مزایده و قبول پیشنهادات از تاریخ 1400/10/04 لغایت 1400/10/14 می باشد.

 negingoharco.ir در نظر داشته باشيد جهت دريافت ليست اقالم از طريق آدرس اينستاگرام شركت*
اقدام نماييد.

*جهت هرگونه سوال و هماهنگی الزم در اين  خصوص در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 الی 14 
با شماره تماس : 8115 503 0912 واحد امور قراردادها و كميسيون معامالت شركت نگين گهر خاورميانه 

تماس حاصل فرماييد.
* تمامی هزينه های چاپ و تنظيم آگهی به عهده برنده مزايده می باشد.

               جناب آاقی مهندس رضا رشیدی  
)قائم مقام مدير عامل در مديريت های توزيع برق شهرستانها(

کلو               جناب آاقی مهرداد محسنی ت
)مدير روابط عمومی شركت توزيع نيروی برق جنوب استان كرمان(

بر خود الزم دانستيم از شما بزرگواران به دليل تكريم ارباب رجوع و 
اجابت درخواست شهروندان در خصوص رفع مشكالت روشنايی معابر 
صدف  شهرک  و  سمنگان  شهرک  آباد،  خرم  مناطق  ولتاژ  اُفت  رفع  و 

شهرستان سيرجان مراتب تقدير و تشكر را به عمل آوريم.

گان  جمعی از ساکنین رخم آباد، شهرک سمن

و شهرک صدف شهرستان سیرجان
ورود افـراد زیر 13 سـال و سالخـورده

 ممنــوع می باشد



شماره 676
8 دی1400 شهر

3
خبــر

برنا: علی زینی وند در ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان کرمان با 
حضور رئیس ستاد مدیریت بحران کشور در شهرستان بم با اشاره به وضعیت فرونشست زمین در استان 
گفت: گزارشی در این رابطه به رئیس جمهور خواهیم داد و وضعیت هشداری استان را اعالم می کنیم.
وی بیان کرد: حل این معضل به اعتبار، ضمانت اجرا و وسیله، ساختار جدی و بررسی دقیق نیاز دارد.

استاندار کرمان گفت: برداشت بی رویه آب اصل مشکل فرونشست زمین است، سند سازگاری با کم 
آبی استان تدوین شده و کرمان در این زمینه از استان های پیشروی کشور است.    

ستادهای بحران 
شهرستان ها آمادگی 
کامل داشته باشند 

اقدامات گهرزمین ستودنی است
در همایش ملی زلزله و تبعات اجتماعی از اقدامات گهرزمین تجلیل شد. به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سنگ آهن گهرزمین 
همایش ملی زلزله و تبعات اجتماعی با حضور معاون وزیر و رئیس سازمان بحران کشور، معاون وزیر راه و شهرسازی، استاندار کرمان، معاون توسعه 
مدیریت و سرمایه انسانی شرکت گهرزمین و جمعی از مسووالن کشوری و استانی در سالن پرستو ارگ جدید بم برگزار شد. این همایش بمناسبت 
فرارسیدن سالروز زلزله بم و روز ایمنی در برابر زلزله برگزار شد. در این همایش از شرکت سنگ آهن گهرزمین بواسطه همکاری این مجموعه با 

هالل احمر در راستای مسوولیت های اجتماعی از جمله ساخت مرکز توانبخشی منوجان و کمک های بالعوض تجلیل شد.

روباز،  انهار  الیروبی  طرح  اجرای  از  سیرجان   شهردار 
برای  آمادگی  راستای  در  عرضی  پل های  و  روبسته 

بارش ها و نزوالت جوی احتمالی خبر داد.
سیرجان،  شهرداری  ارتباطات  مدیریت  گزارش   به 
با توجه به  با بیان این مطلب گفت:  علی اکبر کریمی پور 
بارش های  آغاز  بر  مبنی  هواشناسی  سازمان  پیش بینی 
مدیریت  ستاد  تمهیدات  و  جاری  هفته  در  باران  شدید 
پاکسازی  و  الیروبی  طرح  سیرجان،  شهرستان  بحران  
هدف  با  سطحی  آب های  هدایت  کانال های  و  جوی ها 

و  نامطبوع  بوی  از  جلوگیری  پساب ها،  دفع  روان سازی، 
همچنین پیشگیری از آبگرفتگی معابر و بروز اختالل در 
هدایت  نیز  و  فصلی  بارش های  هنگام  شهروندان  تردد 
سال های  همانند  انهار،  شبکه  روی  بر  سطحی  آبهای 
در  دو  و  یک  مناطق  شهرداری های  حوزه  در  گذشته 

حال اجرا است.  
سیمای  نگهداشتن  پاکیزه  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
شهری عالوه بر تالش های شبانه روزی عوامل شهرداری 
تصریح  است،  شهروندان  همکاری  نیازمند  سیرجان، 

کرد: یکی از دالیل آب گرفتگی انهار و معابر 
توسط  نظافت  نکردن  رعایت  شهر،  سطح 
گاهی  که  چرا  است؛  شهروندان  از  برخی 
توسط  پسماند  و  زباله  می شود  مشاهده 
انهار  و  جوی ها  معابر،  در  شهروندان  برخی 
رها شده و این امر باعث آب گرفتگی کانال ها 
نامناسب  ایجاد محیطی  و  بارندگی  در زمان 
موذی  حیوانات  و  انواع حشرات  تکثیر  برای 

انتشار عوامل بیماری زا می شود. و 

در پاسخ به درج مطلب شماره اخیر آن نشریه وزین 
تحت عنوان معراج اندیشه در کوچه پس کوچه های 
روزمرگی مؤسسه فرهنگی هنری معراج اندیشه گل 
گهر همراه با تقدیم کتاب خالصه عملکرد هفت ساله 
این مؤسسه، چند خطی از روزمرگی هایش را جهت 
استحضار مردم شریف و نجیب سیرجان به رشته 
تحریر درمی آورد و در صورت همراهی و همکاری 
مدیریت محترم آن نشریه در شماره های بعد آمادگی 
و  نشریات  سایر  و  نشریه  آن  خبرنگاران  با  تا  دارد 
در کوچه پس کوچه  پایگاه های خبری سیرجان 
های شهر همراه شود و پای صحبت مخاطبان این 
مؤسسه بنشیند و گزارشهای مبسوطی را از اقدامات و 

فعالیتهای گوناگون منتشر نماید.
مؤسسه فرهنگی هنری معراج اندیشه گل گهر از 
سال 13۹2آغاز به کارکرده است و در آخرین تغییرات 
زندگی  سبک  و  خانواده  های  حوزه  در  ساختاری 
اسالمی، هنر و ادبیات ، کارآفرینی و مهارت آموزی، 
فرهنگ  و  دینی  های  آموزه  اجتماعی،  مسوولیت 
پایداری، اندیشکده فرهنگی و فضای مجازی و تولید 
ارائه خدمات فرهنگی به شهروندان  افتخار  محتوا، 
فرهیختگان  و  نخبگان  کارگیری  به  با  سیرجانی 

شهرستانی، استانی و ملی را دارد. 
نخبگان در کتاب  این  از  برخی  و گزارش  )رزومه 
پیوست آمده است( در راستای توجه به مخاطبان و 
بهره گیری از افکار و نظرات آحاد افراد جامعه؛ این 
مؤسسه باشگاه مخاطبان خود را راه اندازی کرد که 
اینک با بیش از ده هزار نفر عضو، جمع کثیری از 
دوستداران و عالقه مندان به حوزه های فرهنگی و 
اجتماعی را با خود همراه کرده است.عمده فعالیت های 
این مؤسسه، توجه به حوزه آموزش و مربی پروری 
بوده است. به طوری که از سال ۹2 تاکنون بیش از 
137۵ عنوان کارگاه و دوره آموزشی مختلف برگزار 
از 4۵۰۰ عنوان جلسه و  برآن بیش  شده و عالوه 
نشست با حضور اساتید برجسته استانی و کشوری 
و بیش از 1۰۰ عنوان همایش و گردهمایی و تجلیل 
از فعاالن عرصه فرهنگ و هنر برگزار شده که گواهی 
است بر گستردگی فعالیت های مؤسسه معراج اندیشه 
گل گهر. در کنار این موارد، برگزاری جشن ها و برنامه 
های آیینی و ملی چون شبهای خاطره، محافل قرآنی، 
شب شعر، قصه گویی و... حاوی آمار قابل توجهی 

است. 
یک اقدام قابل توجه دیگر که از سوی مؤسسه در این 

سالها انجام شده، برپایی ۶ نمایشگاه کتاب با حضور 
ناشران برجسته کشوری در متن جشنواره فرهنگی 
گل گهر می باشد. همچنین فعالیتهای گسترده و قابل 
توجهی در راستای انجام پژوهشها و مطالعات فرهنگی 
یک  و  شده  انجام  پژوهش  تحقق 11  با  کاربردی 
پژوهش در دست تألیف از جمله این اقدامات است. 
عالوه بر این، تدوین 8 کتاب و کتابچه؛ 3۰ عنوان 
نشر یه و انتشار تنها نشریه تخصصی کودک و نوجوان 
در جنوب شرق کشور از افتخارات مؤسسه می باشد. 
مؤسسه فرهنگی معراج اندیشه گل گهر در انجام 
این فعالیت ها با تشکیل گروه های هم اندیشی، تالش 
نظرات  از  فرهنگی خود  اهداف  توسعه  تا در  کرده 
شهرستان  نظران  صاحب  و  فرهیختگان  نخبگان، 
حداکثر استفاده را بنماید. شایان ذکر است برنامه 
ریزی و طراحی فعالیت های مؤسسه از سال قبل انجام 
می شود و بر اساس نظر کارشناسانی که به عنوان 
گروه هم اندیشی هر کانون در کنار ما هستند، به 
صورت مدون طراحی و اجرایی میگردد.  برگزار ی 
7 دوره جشنواره سااالنه موسسه فرهنگی هنری گل 
گهر، به عنوان بزرگ ترین رویداد فرهنگی و هنری 
شهرستان با همکاری بیش از ۵۰۰ نفر از نخبگان 

فرهنگی و اجتماعی، نقطه عطفی است در فعالیت 
های این مؤسسه که هرساله جمع کثیری از عالقه 
مندان حوزه فرهنگ را گرد هم می آورد و آمارهایی 
مانند 114 هزار و ۹1 هزار بازدید کننده از جشنواره 
های پنجم و ششم از افتخارات مؤسسه در این دوره 

هاست.
 اما در دوران کرونا که اکثر فعالیت های فرهنگی 
سراسر کشور در رکورد فرو رفته بود، مؤسسه معراج 
اندیشه گل گهر بدون هیچ وقفه ای و حتی بیش 
از پیش، فعالیت های خود را ادامه داد و در بستر 
فضای مجاز ی، ضمن تولید محتواهای گوناگون و 
ایجاد زیرساخت های ارتباطی-آموزشی؛ به برگزاری 
نشست ها و دوره های آموزشی پرداخت و فرصتهایی 
برای مؤسساتی فراهم آورد که همه نهادها و سازمان 
های ذیربط آنها را به فراموشی سپرده بودند. برگزاری 
هفتمین جشنواره فرهنگی هنری در بستر فضای 
و 1874  تولیدی  برنامه  دقیقه  با 1۰488  مجازی 
عنوان محتوای مختلف تولید شده توسط هنرمندان 
و برنامه سازان بومی از این اقدامات است. همچنین 
در دوران کرونا با برگزاری ۵۰۶3 نفر ساعت کالس 
آموزشی، 4821 نفرساعت دوره و کارگاه آموزشی ، 

شرکت  با  اندیشی  هم  جلسه  2۰۹نفرساعت 
14۶۰۵کاربر و از همه مهم تر با طراحی اپلیکیشن 
تخصصی فرهنگی-هنری اجتماعی افتخار همراهی و 
خدمت به شهروندان عزیز را در دوران سخت کرونا 
داشته ایم. گزارشات و آمارهای دریافتی از فعالیت 
های سال جاری حاکی از همراهی 188۵72 نفر از 
شهروندان در برنامه های این مؤسسه تا پایان آبان ماه 
می باشد که خود دلیل دیگری بر افتخار خدمتگزاری 
عین حال  در  باشد.  می  مردم شریف سیرجان  به 
معتقدیم برای ایجاد یک جامعه آرمانی هر آنچه تالش 
و کوشش نموده ایم بایستی صد چندان شود و امید 
است در کنار حرکت قابل تحسین شرکت معدنی و 
صنعتی گل گهر به عنوان دستگاه سیاستگذار عالی 
مؤسسه فرهنگی هنری معراج اندیشه، سایر شرکتها 
نیز در این زمینه به مسوولیت اجتماعی خود عمل 
نمایند تا سیرجان بتواند در کنار موفقیتهای صنعتی 
و اقتصادی در عرصه های فرهنگی و اجتماعی پیشرو 
و پیشتاز باشد.  در پایان، مجدداً روابط عمومی این 
مؤسسه آمادگی خود را جهت ارائه توضیحات کامل 
و مبسوط برای اهالی رسانه و عزیزان خبرنگار اعالم 

می دارد.

شهردار سیرجان خبر داد:

 اجرای  پاكسازی و الیروبی جوی های  سطح شهر

جوابیه موسسه فرهنگی معراج اندیشه گل گهر 

در کوچه پس کوچه های شهر افتخار خدمت داریم

به گزارش روابط عمومی اداره صنعت، معدن و تجارت 
مسوولین   ، ماه  7دی  شنبه  سه  سیرجان،   شهرستان 
شهرستان به منظور تسهیل و رفع موانع تولیدکنندگان، 
بازدید  اقتصادی  ویژه  منطقه  در  تولیدی  واحد  دو  از 
جمعه  امام  حسینی  حضور  با  که  جلسه  این  کردند. 
شهرستان   ویژه  فرماندار  بهاادینی  سهراب  شهرستان، 
عرب  غالمعباس  نماینده،  دفتر  رییس  پیش بین  ،اقای 
پور سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان و 
جمعی از مدیران و روسای ادارات برگزار شد، مشکالت 
واحدهای تولیدی در دستور بررسی و اقدام قرار گرفت. 
غالمعباس عربپور سرپرست اداره صنعت، معدن، وتجارت 
سیرجان  شهرستان  تولید  موانع  رفع  کارگروه  دبیر  و 
 ضمن تقدیر از  مسووالن حاضر در این بازدید عنوان کرد: 
محل  در  تولید  موانع  رفع  کارگروه  جلسات  برگزاری 
نزدیک  بازدید  همچنین  و  ها  کارگاه  و  ها  کارخانه 
مسوولین از واحدهای صنعتی و دیدار با سرمایه گذاران 
و کارآفرینان عالوه بر آشنایی بیشتر با این واحدها باعث 
می شود حل مشکالت این واحدها با سرعت بیشتری 

صورت بگیرد. 
مصوبه   8۰ از  بیش  کنون  تا  جاری  سال  ابتدای  از 
که  شده  اجرایی  شهرستان  تولید  موانع  رفع  کارگروه 
موانع  رفع  جلسات  در  که  است  مصوباتی  آنها  عمده 
 حضوری و در محل واحدهای صنعتی مقرر گردیده اند. 
مفتول  )صنایع  کارخانه  از  مسوولین  جلسه  این  در 
بکسل پارس ( و )شرکت تعاونی فوالد نورد کوه( بازدید 
و مصوباتی در خصوص حل مشکالت  امضاء جمع حاضر 

رسید.

    خبر

 در راستای رفع موانع تولید برگزار شد: 
 بازدید مسووالن شهرستان

 از دو واحد تولیدی 

آگهی تجدیداول زمایده 17 قطعه زمین با کارربی مسکونی 

 نوبت اولواقع رد استان رکمان شهرستان سیرجان، شهر نجف شهر

بنياد مسكن انقالب اسالمی استان كرمان در نظر دارد 17 قطعه زمين با كاربری مسكونی و با مشخصات ذكر شده در جدول ذيل واقع در شهرستان سيرجان را از طريق برگزاری مزايده كتبی عمومی به 
فروش برساند. لذا كليه متقاضيان می توانند جهت دريافت  اسناد مزايده با مراجعه حضوری به بنياد مسكن شهرستان سيرجان با رعايت كامل دستور العمل های بهداشتی اقدام نمايند. و برای هماهنگی  
و پرداخت هزينه اسناد و بازديد از نقشه ها و موقعيت قطعات مذكور و ساير شرايط مزايده در تاريخ های مشخص شده به بنياد مسكن انقالب اسالمی شهرستان سيرجان واقع در بلوار سيدجمال الدين 

اسدآبادی مراجعه نمايند. در ضمن متقاضيان جهت كسب اطالعات بيشتر می توانند با شماره تلفن: 42302002 بنياد مسكن شهرستان سيرجان ) آقای مهندس سعيدی( تماس حاصل نمايند.
1-نوع فراخوان: مزايده عمومی كتبی اراضی به شرح جدول ذيل

2-زمان دريافت اسناد: از ساعت 10 صبح روز چهارشنبه 1400/10/08 تا ساعت 14 روز شنبه 1400/10/18
3-محل دريافت اسناد: بنياد مسكن انقالب اسالمی شهرستان سيرجان به آدرس فوق

4- آخرين مهلت ارائه پيشنهادات: ساعت 14 روز سه شنبه 1400/10/28 و محل تحويل بنياد مسكن سيرجان
5- زمان بازگشايی پاكات پيشنهاد قيمت:  روز پنجشنبه مورخ 1400/10/30 بنياد مسكن انقالب اسالمی استان دفتر معاون پشتيبانی

مساحت قطعهشماره قطعهمحل وقوع ملکشهرستانردیف
)متر مربع(

شماره مزایدهقیمت پایه کل قطعه)ریال(

314a36010/000/584/0001400/3نجف شهر فاز 1سیرجان1

460192/67/000/162/5601400/3نجف شهر فاز 2سیرجان2

413300/988/000/168/7921400/3نجف شهر فاز 2سیرجان3

30236012/000/528/0001400/3نجف شهر فاز 2سیرجان4

147347/459/000/310/0551400/3نجف شهر فاز 2سیرجان5

633193/256/000/141/9501400/3نجف شهر فاز 2سیرجان6

635a281/758/000/940/0251400/3نجف شهر فاز 2سیرجان7

451b173/776/800/245/6721400/3نجف شهر فاز 2سیرجان8

339251/246/500/081/2801400/3نجف شهر فاز 3سیرجان9

2922506/700/375/0001400/3نجف شهر فاز 3سیرجان10

مساحت قطعهشماره قطعهمحل وقوع ملکشهرستانردیف
)متر مربع(

شماره مزایدهقیمت پایه کل قطعه)ریال(

2562757/003/406/1681400/3نجف شهر فاز 3سیرجان11

802706/100/380/0001400/3نجف شهر فاز 3سیرجان12

452007/480/080/0001400/3نجف شهر فاز 4سیرجان13

3942007/299/600/0001400/3نجف شهر فاز 5سیرجان14

292a171/85/999/926/0201400/3نجف شهر فاز 5سیرجان15

288337/848/000/051/7961400/3نجف شهر فاز 5سیرجان16

116197/766/900/241/9201400/3نجف شهر فاز 5سیرجان17

روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان رکمان



شماره 676
8 دی1400 ورزش

4
خبــر

شنبه گذشته مراسم اختتامیه دوره مربیگری سی آسیا در محل سالن پیامبر اعظم )ص( اداره ورزش 
جوانان شهرستان  و  ورزش  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به  برگزار شد.  جوانان شهرستان سیرجان  و 
سیرجان به نقل از هیات فوتبال، طی این مراسم ضمن اعطای گواهی موقت شرکت در دوره مذکور 
آورده شد. به عمل  تقدیر  فوتبال  توسط هیات  این دوره  از محمدامین چرخنده؛ مدرس  مربیان،   به 

شایان ذکر است ناصر گل محمدی؛ معاون مدیرکل و رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان، رسول 
بلوردی؛ سرپرست و اسماعیل سون؛ دبیر هیات فوتبال به همراه جمعی از پیشکسوتان ورزش فوتبال از 

جمله حاضران در این مراسم بودند.

برگزاری دوره 
اختتامیه مربیگری 
 درجه سی آسیا 

 در جام حذفی گل گهر حریف نساجی شد
مسابقات  از  مرحله  این  در  را  خود  رقبای  استان  3نماینده  و  شد  برگزار  جام حذفی  نهایی  هشتم  یک  مرحله  قرعه کشی 
هم  سیرجان  گهر  گل  برود.  خوزستان  فوالد  مصاف  به  مسابقات  از  مرحله  این  در  بایستی  کرمان  اساس مس  این  بر  شناختند 
مسابقات  از  مرحله  این  در  استان  نماینده  دیگر  رفسنجان  مس  شد.  خواهد  روبرو  مازندران  نساجی  با  مرحله  این  در 
شود. می  برگزار  ماه  دی   28 و   27 روزهای  حذفی  جام  نهایی  هشتم  یک  های  بازی  رود.   می  مشهد  پدیده  مصاف   به 

ذوب آهن - پرسپولیس مس رفسنجان - پدیده نساجی - گل گهر سیرجان پیکان - استقالل خیبر خرم آباد - نفت آبادان آلومینیوم 
اراک - سپاهان مس کرمان - فوالد خوزستان نفت مسجدسلیمان - خلیج فارس ماهشهر

تیم  ضعیف  نتایج  بهانه  به  ورزش:  گروه 
والیبال فوالد سیرجان در مسابقات جهانی، 
آسیایی و لیگ برتر، که مسوولین مربوطه 
خود را به خواب زدند شاید همه ی عالقه 
دارند  به  یاد  ورزشی  رشته  این  به  مندان 
والیبال  رشته  در  سیرجان  روزگارانی  که 
استعداد یابی  بخش  در  گذاری  سرمایه  با 
ورزشی  رشته  این  در  مدت  بلند  برنامه  و 
این  استعدادهای  رشد  و  ساختن  پی  در 

شهرستان بودند.
احداث چندین کانون استعداد یابی والیبال 
در استان و شهرستان در ظاهر این را نشان 
این  شاهد  آتی  سال های  در  که  داد  می 
خواهیم بود که  آینده ی  خوبی در انتظار 

والیبال سیرجان است.
هیات  رییس  پور«  »شریف  حضور 
والیبال در یک طرف قضیه و مانور بر روی 
والیبالی های  از  خود  یکی  که  »داورزنی« 
آن زمان بود همه و همه نشان از روزهای 
خوب و نوید بخش ورزش والیبال در این 

شهرستان داشت.
را  سواالت  این  و  گذشته  سال ها  حال 
که  سیرجان  والیبال  هیات  رییس  از  باید 
این هیات  بر مسند  از همان سال ها هنوز 
آیا در این سال ها که هدف  است، پرسید: 

اصلی کشف و پرورش استعدادها بود، این 
این  با  آیا  شد؟  محقق  چقدر  شعار  و  امر 
مناسب  اسپانسرهای  وجود  تبلیغات،  همه 
غیر  مربیان  برای  هنگفت  هزینه های  و 
گذاشته ی  سن  به  پا  بازیکنان  و  بومی 
چیزی  آن  به  سیرجان  والیبال  بومی  غیر 
فوتبال  که  راهی  رسید؟  می خواست  که 
سیرجان رفت تا به هر قیمتی لیگ برتری 
فوتبالیست های  برای  نهایت  در  و  شود 
تماشای  لذت  فقط  سیرجانی  مستعد 

امکانات و بازیکنان میلیاردی را به ارمغان 
داشت!

اما نکته جالب این است که در والیبال هم 
نتیجه همان شد! جالب است بدانید که تیم 
والیبال جوانان سیرجان که در گذشته قرار 
بود با هدف کشف استعداد های بومی استان 
مسیری را پیش بگیرد تا والیبالیست های با 
استعداد با آموزش و قرار گرفتن در مسیر 
همه  آن  از  بعد  حال  بروند  جلو  موفقیت 
بیش  شاهد  پوشالی  ریزی  برنامه  و  شعار 

از 1۰ بازیکن غیر بومی در تیم شهرستان 
هستیم!

توجه ای ست که  نکات جالب  از  این خود 
رییس هیات والیبال و به نوعی همه کاره 
والیبال این شهرستان در قبال آن سکوت 

مطلق کرده است.
این  والیبال  توجه در  نکات جالب  ازدیگر 
مربی های  از  کمک  یکی  اعزام   عدم  شهر 
تیم والیبال بزرگساالن باشگاه فوالد ایرانیان 
در مسابقات جهانی بوده و طبق شنیده ها 

گویا اعزام فقط  یک مربی بومی در دستور 
اعزامی حتا مدیر  افراد  مابقی  و   بوده  کار 
رسانه تیم جهت اعزام به مسابقات جهانی  

از جایی دیگر معرفی شده اند!
و  کرمان  استان  حاضر  حال  در  متاسفانه 
فقط  سیرجان  شهرستان  الخصوص  علی 
خوب  ورزشی  تیم های  اسپانسری  امر  در 
عمل می کند و سرمایه این شهرستان هیچ 
سودی برای جوانان و فرزندان این شهر و 

همچنین مربیان، ندارد.
سکوت  که  دارد  هم  تعجب  بسی  جای 
عجیب مسوولین شهرستان و افراد کار بلد 

ورزشی را هم شاهد هستیم.
والیبال  فصل  این  غریب  و  عجیب  نتایج 
سیرجان، حضور مربی تازه کاری که برای 
حضور  و  آمده  سیرجان  به  تجربه  کسب 
تیم های  در  بومی  غیر  بازیکن  ده  از  بیش 
پایه والیبال و عدم حضور مربی بومی این 
جنجال  والیبال،  جهانی  مسابقات  در  تیم 
ایرانیان و  والیبال فوالد  و سو مدیریت در 
در نهایت سکوت عجیب دست اندر کاران 
و  عجیب  همه  و  همه  تیم  این  در  بومی 

غریب است.
البته در چند ماه گذشته در فوتبال بانوان 
حضور  برای  عجیب  مواردی  شاهد  هم 
باشگاه  که  بودیم  آسیایی  مسابقات  در 
بنا  را  فنی  مدیر  سیرجان یک  شهرداری 

و  کرد  اضافه  خود  تیم  به  سفارشات  بر 
هم  آسیایی  مسابقات  در  تیم  این  همران 
نهایت  در  و  بودند!  بیشتر  تیم  بازیکنان  از 
سفر  برای  فقط  سیرجانی  فوتبالیست های 
تفریحی اعزام شده بودند که بازهم سکوت 
در  و  بودیم  شاهد  را  مجموعه  آن  مدیران 
نهایت هم هیچ کارشناسی متوجه نشد که 
چرا و به چه دلیل این مدیر فنی از کجا آمد 

و به چه دلیل؟
فضای  و  رسانه ها  اکثر  تاکنون  شاید 
برروی  را  خود  مانور  بیشترین  مجازی 
تیم های فوتبال علی الخصوص گل گهر می 
جذاب  توپی  ورزش  این  از  غافل  و  دهند 
سیرجان  والیبال  بد  حال  اما  بودند  شده 
از هواداران و استعداد های  صدای بسیاری 
از  و  آورده است  را در  این شهر  آینده دار 
آنجایی که بعضی دوستان مسوول در این 
سکوتی  شاهد  هستند،  ذینفع  سیستم 
تا مبادا جایگاه خود را  عجیب تر هستیم! 

از دست بدهند.
از  دیگر  سیرجانی  والیبالیست های  اما 
این شرایط و نتایج و عملکرد بد و ضعیف 
مسولین این رشته ورزشی گله مند هستند 
و خواستار بررسی و رفع این بی توجهی از 
مسوولیت باالتر هستند. این والیبالیست ها 
رشته  این  در  زودتر  چه  هر  تا  امیدوارند 

وزشی عدالت برقرار شود.

 احداث آکادمی والیبال برای چه بود؟ 

حال بد والیبال فوالد سیرجان 
      گروه ورزش

دوره توجیهی نمایندگان استان
کرمان  استان  فوتبال  هیات  نمایندگان  توجیهی  دوره 
در مسابقات برگزار شد.  دوره توجیهی نمایندگان هیات 
فوتبال استان کرمان در لیگ های برتر فوتبال، فوتسال و 
فوتبال ساحلی استان عصر سه شنبه هفتم دی ماه برگزار 
شد. به گزارش روابط عمومی هیات فوتبال استان کرمان؛ 
با توجه به آغاز فصل جدید مسابقات لیگ برتر فوتبال و 
فوتسال استان، هیات فوتبال استان، یک دوره توجیهی 
ویژه نمایندگان هیات فوتبال استان کرمان در لیگ های 
برتر فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی برگزار گردید. این 
دوره عصر روز سه شنبه هفتم دی ماه 14۰۰ از ساعت 
 1۵ الی 17 در سالن اداره کل ورزش و جوانان کرمان شد

شرکت  دوره  این  در  نماینده   7۰ حدود  است  گفتنی 
کردند.

درخشش سنگ نوردان کرمانی 
در مسابقات کشوری

روح  امیر حسین  و  زاده  زراعت  سارا  آیناز محمدی،   
اللهی از استان کرمان در رده سنی نوجوانان و جوانان 
سنگ  مسابقات  سوم  تا  اول  عناوین  »سرعت«  ماده 
یکمین  و  بیست  دادند.  اختصاص  خود  به  را  نوردی 
»سرعت«،  ماده  فجر  جام  سنگنوردی  مسابقات  دوره 
گرامیداشت شهدای ورزش و سالمت در دو بخش بانوان 
و آقایان با حضور شرکت کنندگانی از سراسر کشور در 

آکادمی سنگنوردی »پیام« برگزار شد.

گل گهر در تیم هاي پایه 
 دست بکار شد

گذاشته  کنار  پایه  تیم  از  که  مربي  اولین  اندام  حامد 
و حضور  کویر  دل  در  باورها  رویش  شعار  از  پس  شد! 
کشف  جهت  اکادمي،  این  راس  در  چمنیان  عباس 
گهر  گل  باشگاه  بازیکنان  و  مربیگري  در  ها  استعداد 
جوانان  تیم  از  خود  نظر  مورد  نتایج  کسب   از  پس 
جاي  به  و  کرد  برکنار  را  تیم  این  مربي  اندام   حامد 
شد. جوانان  تیم  سرمربي  اسدي  بني  ایمان   ایشان، 

این  گهر  گل  فوتبال  در  پایه  هاي  تیم  تشکیل  بدو  از 
اخراج اولین بوده و در نوع خود جالب توجه است

    خبر

تکواندو  برتر  لیگ  های  رقابت  جدید  فصل 
کرمان  مس  هوگوپوشان  و  شد  آغاز  کشور 
پاس  مدعی  های  تیم  برابر  بازی  دو  در 
رسیدند. تساوی  به  کن  خانگی  لوازم   و 

رقابت  های دوشنبه گذشته  گفتي است در 
تیم مس کرمان به مصاف تیم پاس رفت که 
رسید.   4 4بر  تساوی  به  نهایت  در  بازی  این 
امیررضا  مختلف  اوزان  در  کرمان  مس  برای 
محمدیان  حسینی،سهیل  سیدامید  مددی، 

پیروزی  به  رقابت  این  در  ابراهیمی  و طوفان 
مس  تکواندوکاران  دوم  بازی  در  رسیدند. 
کرمان به مصاف تیم لوازم خانگی کن رفتند 

که این دیدار نیز به تساوی 4بر4 رسید.
محمدیان،  سهیل  گیر  نفس  پیکار  این  در 
و  دهقانی  محمدصادق  اشکوریان،  علی 
سیدامید حسینی نفرات پیروز مس کرمان در 

اوزان مختلف بودند.
پوشان  ملی  و  نفرات  حضور  به  توجه  با 

مس  امروز  حریفان  ترکیب  در  زیاد 
برای  را  فصل  شروع  توان  می  کرمان 
سنگین  بسیار  تیم  این  هوگوپوشان 
آن  برای  امتیاز  کسب  با  که  دانست 
بود. همراه  سخت  بازی  دو  این  از   ها 

بعد  بازی  کرمان  مس  تکواندوکاران 
خود را در دور گروهی رقابت ها برابر 
تیم پاالیش نفت آبادان برگزار خواهند 

کرد.

تکواندوکاران 
مس کرمان 
در لیگ برتر

تولیدی و بازار مبل امام علی )ع(

 سرویس چوب كامل ویژه جهیزیه عروس شامل؛

بوفه بزرگپا تختیمیز جلو مبلیمیز ناهارخوریرختکن،جاكفشی

تشک طبی فنریمبـــل كمد لباسی سرویس خواب میز آرایش

ایام فاطمیـه تسلیت باد

تعداد محدود و مدت محدود

سرویس خواب و مبلمان اقساطی بدون پیش پرداخت

همگی یکجا : 29/800/000 تومان

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



نویسنده ای که بی سر و صدا آمد و رفت!
آن قدر  پنجم دی ماه  در  بم  لطیف کار:   »مصیبت  محمد 
سنگین است که همه ی اتفاقات دیگر را در این روز تحت 
در  می رود  یادمان  گاهی  به طوری که  می دهد؛  قرار  تاثیر 
از  یکی  کرمان  استان  هفت،  و  هشتاد  سال  دی ماه  پنجم 
اثر  بر  پنجاه سالگی  را آن هم در  نویسنده های مهم خود 

ناراحتی قلبی از دست داد.
اصالتا  اما  بود  کرمان  مقیم  اگرچه  مسعودی  محمدعلی 
ادبیات  معلم  شدم  آشنا  او  با  وقتی  است.  سیرجانی 
بودیم و یک دوره هم  با هم همکار  بود، مدتی  دبیرستان 
در هیات مدیره ی انجمن قلم کرمان، افتخار همکاری با او 
را داشتم. نویسنده ای دغدغه مند و صاحب اندیشه بود، در 
داستان نویسی و نقد ادبیات جایگاه بلندی داشت و از هر 
فرصتی برای برگزاری کالس ها و نشست های داستا  نویسی 

بهره می برد.
داستان  مجموعه  به صورت  آثارش  بود  زنده  تا  افسوس   
منتشر نشد، به اندازه ای که شایسته بود قدر ندید و به شهرت 

نرسید.
این همه    : او  تا آن جا که می دانم دو مجموعه داستان   
دیر« و »یکی و دیگری« یک سال پس از مرگ او با همت 
نویسنده ی ارزشمند رضا زنگی آبادی منتشر شدند و از بقیه ی 

کارهایش البته خبری ندارم.
پس از مرگ او، بسیاری برخی از اهل قلم کرمان مطالبی 
به یاد او نوشتند. اما در این مجال کوتاه تنها به چند جمله 
از نوشته ی دکتر یداهلل آقاعباسی نویسنده و هنرمند که در 
راوی   ...  « می کنم:  اشاره  شد،  منتشر  استقامت  هفته نامه 
قصه های گفته و نگفته و چاپ شده و نشده ناگهان از میان 
ما رفت. همان طور که چند دهه ی قبل بی سر و صدا و ناگهان 
آمده بود و آرام آرام قد کشیده بود و در دل همه ی ما نشت 
کرده بود. می توان در رثای او قصه ها نوشت که می نویسند، یا 
شعرها سرود که می سرایند. اما به گمان من شادی دردناک 
و  کرد،  توتنب  درون  از  و  بود  کوه  مثل  که  او،  خاطره ی 
گنجینه ای که برای ما گذاشت، بسی بیش تر از این هاست. 
باید از سرخاک بگذریم. مسعودی در دل همه ی ما دفن شده 
است. او اکنون جزیی از ماست... او را در خود زنده نگه داریم. 

این دین ما به او و هنر او و خواسته های اوست«.
مسعودی به شهرت بی اعتنا بود. خاطرم هست چند هفته 
قبل از اتفاق مرگ جانگدازش، یک روز عصر به دفتر نشریه 
زدیم. ضمن  دوستانه ای  گفت  و  گپ  باهم  آمد.  استقامت 
صحبت از او چند عکس هم گرفتم و درخواست مصاحبه 
کردم. قول داد یک روز دیگر بیاید و مفصل باهم صحبت 

کنیم. افسوس که این دیدار آخر بود...!«.

  خبر فرهنگی

شماره 676
8 دی1400 فرهنگ

5
خبــر

برنا: باحضور مدیرکل دفتر فنی و نظارت سازمان نوسازی مدارس کشور، مدیران کل نوسازی مدارس 
و آموزش و پرورش 3 باب مدرسه خیری دولتی با 18 کالس درس افتتاح و به بهره برداری رسید.    
واعظی نژادگفت:  با حضور مهندس ناصر فتحی مدیرکل دفتر فنی و نظارت سازمان نوسازی مدارس 
کشور 3 باب مدرسه افتتاح و یک باب مودسه جدید کلنگ زنی شد. او  اظهار داشت:   مدرسه ۶ کالسه 
موالنا )22(روستای محمود آباد با 43۰متر مربع زیر بنای آموزشی، 2۵۰۰ متر مربع محوطه سازی 
)آسفالت(با اعتباری بالغ بر 1۵میلیارد ریال سهم خیر و 1۰ میلیارد ریال اعتبار دولتی ساخته شده است.

افتتاح 3 باب 
مدرسه، و کلنگ 

زنی یک باب 
مدرسه در سیرجان

 خوشنویسی یک هنر قدسی و آیینی است 
همایش بزرگ شکسته نویسان معاصر هنر خوشنویسی پنج استان کرمان، هرمزگان، یزد، فارس و سیستان و بلوچستان به میزبانی شرکت 
گل گهر برگزار و همزمان نمایشگاه آثار این هنرمندان نیز دایر شد. وحید محمدی، معاون امور هنری اداره کل ارشاد کرمان در این آیین، هنر 
خوشنویسی را یک هنر قدسی و آیینی دانست و گفت: »هنر خوشنویسی هنر اصیل و نجیب و ریشه دارترین هنر در کشور است و از نظر معنویت 
هیچ چیز را نمی توان مثال زد که در رعایت فضیلت های اخالقی با این هنر برابری کند«. در این همایش که با حضور معاون امور هنری اداره 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان، معاون فرمانداری، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان، مدیر مجتمع گل گهر، جمعی از 
معاونین شرکت گل گهر و ۶۰ تن از پیشکسوتان و هنرمندان عرصه ی هنر خوشنویسی برگزار شد از آثار ین هنرمندان در محل ساختمان اداری 

مجتمع گل گهر در سیرجان نیز برپا و از آن ها تجلیل شد.

چنین  اگر  ایران  از  شهری  هر  فرهنگ:  گروه 
هنوز  که  داشت  گنبدی   بازار  از  راسته ای 
زنده  نو  روزگار  تا  سنتی اش  و  قدیم  پیشه ی 
آن  قدر  این ها  از  بیشتر  بسیار  بی شک  مانده، 
را می دانست. شاید بازار قهوه قوتوی سیرجان 
از  از معدود موزه های غیرمصنوع جهان باشد. 
مشابه  نمونه های  از  بسیاری  در  که  منظر  این 
معموال مشاغل قدیمی آن صنف کارکرد خود را 
از دست داده اند. یعنی یا جای خود را به صنوف 
جدید داده اند و یا اینکه به شکل کامال تصنعی 
مثل  شده اند  حفظ  نمایشگاهی  و  موزه ای  و 

حمام گنجعلیخان کرمان و حمام وکیل شیراز.
مربوطه  مسووالن  قدرنشناسی  وجود  این  با 
در سیرجان در قبال این میراث پیر اما زنده ی 
فرهنگی سیرجان تا بدانجاست که تنها کارشان 
فقط و فقط بی توجهی و بی مهری ست! راستی 
برای جذب گردشگر و  بزرگی  پتانسیل  چنین 
رونق بخشی بیشتر به اقتصاد سیرجان خود به 
از  سیرجان  اگر  و  نبود  کمی  داشته ی  تنهایی 
تمام میراثش فقط همین خوراک سنتی را به 
قوتو  بازار  بنای سنتی  عنوان سوغات و همین 
را داشت، باز هم چیز کمی نبود. اما مسووالن 
دلی  نیستند.  خاک  و  آب  این  مال  انگار 
نمی سوزانند و تالشی برای حفظ و حتا بهبود 
و  فرهنگی  عظیم  ظرفیت های  این  در  شرایط 

اقتصادی نمی کنند. 
سیرجان  مردم  ما  هویتی  دارایی  و  داشته ها 
مانده  برای مان  گذشتگان مان  از  که  چیزی  و 
دو  یکی  و  بازار  راسته های  همین  جز  چیست 
و  کاروانسرا  چند  و  شده  ویران  نیمه  خانه ی 
به حال  را  ایوان؟ چرا آن ها  و  و گنبد  آب انبار 

خود رها کرده ایم؟ 
می روی  وقتی  که  جایی  همان  قوتو  بازار 
انداخته  نور  گنبدی اش  سقف  نورگیرهای 
روی ذرات قوتوی معلق در هوا و عطر و بوی 

شده  ساییده  محلی  گیاه  و  گل  و  خشخاش 
چنان به خیال گذشته ات می برد که یک لحظه 
سر  به  قاجار  دوران  سیرجان  در  می کنی  فکر 

می بری. 
کالف  و  تو  در  تو  کابل های  بر  چشم  اگر 
حس  تا  ببندی  آویزان  جا  به  جا  پیچ شده ی 
از  که  کابل هایی  نکنند.  خراب  را  حالت  و 
احتمال  و  هستند  هم  خطرناک  ایمنی  نظر 
آن  می برند.  باال  را  بازار  این  در  آتش سوزی 
هم در نقطه ای از شهر که به خاطر ترافیکش 
شانس به موقع رسیدن آتشنشانی و پیدا کردن 
جای پارکی نزدیک این راسته بسیار کم است.

باقی  مثل  می شوی  که  هم  بازار  این  وارد 
اولین چیزی  بازار سنتی سیرجان   راسته های 
که به چشم می خورد ناهمگونی  است. هر کدام 
از مغازه دارها به سلیقه ی خود در معماری این 
بازار دخل و تصرف کرده است بدون توجه به 
عظیم!  بنای  این  معماری  همگون  حفظ  لزوم 
و   ندانستن  جز  تقصیری  شاید  مغازه داران 
کج سلیقگی نداشته اند و فقط به خاطر نیازهای 
تخریب های  و  ریزش ها  مرمت  یا  روزشان 
درجایی  شده اند  عمل  وارد  بازار  این  طبیعی 
که میراث فرهنگی دست کم حاضر نشده اگر 
نمی کند، الاقل طرحی  اقدام عملی ئی  خودش 

مرمتی در اختیار این کسبه بگذارد. 
باید  می شوی  سیرجان  بازار  وارد  وقتی  چرا 
دیوار سیمان  که یک  باشی  معضل  این  شاهد 
آلمینیوم!  نمای  دیگر  قسمت  و  باشد  شده 
قسمتی آجر سفال  و قسمتی نمای سنگ! یکی 
با سقف  به سلیقه ی خود  را  سقف گنبدی اش 
مغازه  بودن  گنبدی  که  پوشانده  جدید  کاذب 
برای تماشای  دیده نشود! چرا نشود؟ بسیاری 
گنبدها می آیند  و حال همین  و حس  زیبایی 
در  همه  که  را  جدید  سبک  سقف های  وگرنه 

خانه های شان دارند! 
انگار  مسووالنه،  دلسوزی  و  نظارت  نبود  در 
است.  داده  انجام  خواسته  هرکار  هرکس 

بازار  سلیقه ی  خوش  کسبه ی  از  یکی  گرچه 
و  سنتی  سبک  به  را  حجره اش  کوشیده  قوتو 
با آجر مرمت کند و مغازه ی زیبا و چشم نوازی 
را ایجاد کرده که باید الگوی بقیه قرار بگیرد و 
نشان دهنده ی این باشد که خود کسبه دندان 
توقع شان از دولت را کنده و حاضرند خود برای 
اقدام  شخصی  هزینه ی  با  حجره شان  مرمت 
سوی  از  استانداردی  مرمتی  طرح  اگر  کنند 

میراث به آن ارائه بشود. 
بازار  گذر  در  که  چیزی  آن  میان  این  در  اما 
قوتو آزار دهنده است وجود کابل های برق رها 
از  بیشتر  که  است  خورده  گره  هم  در  و  شده 
هرچیزی به چشم می آید. کابل هایی که جریان 
از کسبه می گوید:  یکی  است.  بازار  برق  اصلی 
"جریان برق اصلی بازار این است که به هم ربط 
دارد. این انشعاب برق به پشت بام بازار قدیم، 
کاروانسرا و... می رسد اما همین جور زیر سقف 

دل داده و ول است!"

ما حصل  که  نمی پرسد  کسی  چرا  راستی 
سیرجان  مسووالن  مشترک  سابق  نشست های 
نشست مشترکی  بوده؟  تاکنون چه  بازاریان  و 
که در گذشته میان فرمانداری و اعضای شورای 
میراث  رییس  و  شهرداری  سرپرست  شهر، 
جامع   مسجد  در  سیرجان  بازاریان  با  فرهنگی 
خواجویی،  آقایان  بازاریان  بود.  شده  برگزار 
امنای  هیات  عنوان  به  را  صفاری  و  محمودی 

بازار انتخاب کرده بودند. 
اداره  رییس  جعفری زاده  نبی اهلل  قول  طبق 
گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی  میراث 
یک  تا  بازار  مطالعاتی  طرح  بود  قرار  سیرجان 
ماه بعد آن تاریخ توسط میراث فرهنگی آماده 
شود و قرار شد هیات امنا با بازاری ها مشورت 
کرده و اطالع دهند که می خواهند بازار به چه 
رییس  نشست،  همان  در  شود.  مرمت  طریقی 
اداره میراث فرهنگی در مورد هزینه مرمت بازار 
میراث  اداره  بین  بازار  بود: هزینه مرمت  گفت 

فرهنگی، شهرداری، اوقاف و هیات امنای بازار 
پس  پا  شهرداری  حاال  اما  می شود."  تقسیم 
که  است  معتقد  جدید  شهردار  حتا  و  کشیده 
شهرداری  وظایف  در حیطه ی  مرمتش  و  بازار 

نیست.  
برق  اداره  بازار  سیم کشی  بخش  مسوول  آیا 
است یا باز هم باید ارگان دیگری جور این اداره 

را بکشد؟  
تکلیف  باالخره  پاس کاری ها  طور  این  با 
سیم کشی ناایمن برق بازار و  شرایط بد فاضالب 
می شود  چه  سقفش  و  ستون ها  و  کف پوش  و 
می گیرد؟  قرار  مرمت  کار  دستور  در  کی  و 

نوشداروی پس از مرگ سهراب نشود؟
اداره  رییس  پیش  سال  همین  آنکه  جالب 
گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث 
نیاز  یک  را  سیرجان  بازار  مرمت  سیرجان  
ضروری عنوان کرده بود اما آشکار نیست چرا 

موعد اجرای این ضرورت فرا نمی رسد؟!

قّوتی برای بازسازی »بازار قوتو« نیست؛

بازار سوغات سیرجان، نیازمند مرمت 

  عکس : سید محسن فروزنده

      گروه فرهنگ

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

09135320842-09132794372

آهن آالت دست دوم و انواع ضایعات
 شما را با باالترین قیمت در محل  خریداریم.
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خانواده معظم 
شهید رضوی نسب
ضايعه درگذشت اسطوره صبر و فداكاری 

والــده مکرمه شهید واالمقـام 
سید اسماعیـل  رضـوی نسب

را حضور شما بزرگواران تسليت و تعزيت عرض نموده، 
از درگاه ايزد متعال برای روح بلند آن بانوی فرزانه، 
مادر  اين  بازماندگان  برای  و  الهی  مغفرت  و  رحمت 

عزيزصبر و شكيبايی مسئلت می نماييم.

روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی  نجف شهر

آگهي مناقصــه عمومــي
 شمــاره  1400/72/ع

شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد »خرید، نصب و راه اندازی نرم افزار و وب 
سایت و كیوسک اطالع رساني دهکده گردشگري« خود را واقع در كيلومتر 30 جاده سيرجان-شيراز از 
طريق برگزاري مناقصه عمومي به شركت های دارای گواهی شورای عالی انفورماتيك با رتبه حداقل 
آدرس  به  مناقصه  اسناد  اخذ  جهت  مي توانند  متقاضيان  لذا  نمايد.  واگذار  مرتبط  های  رشته  در   5
تأمين  ارزيابي  پرسشنامه  فرم  همراه  به  را  مذكور  اسناد  و  مراجعه   WWW.GEG.IR الكترونيكي 
كنندگان از بخش مناقصه و مزايده دانلود نمايند. مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز يكشنبه 
مــورخ 1400/10/19 در محــل دفتركميسيون معـامالت مجتمع و يا دبيرخانه دفتر مركزی تهران مي 
بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه روز سه شنبه مورخ 1400/10/14 مقرر شده  باشد. ضمناً 
است. شركت معدني و صنعتي گل گهر در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات بدون نياز به ذكر دليل و 

بدون جبران خسارت مختار مي باشد.
                       كمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر 

آقای عین اله نعمتی با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 75 سیرجان مدعی است که سند مالکیت 
ششدانگ پالک 2859 فرعی از 5087  اصلی  واقع در بخش 36 کرمان  بنام  آقای عین اله نعمتی 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. 
  1369  م الف    تاریخ انتشار: روز چهارشنبه 1400/10/08

محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت

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

6216 669 0913- رضایی

بـرگ سبـــز پرايــد 
مدل 1387 به رنگ سفيد و 

شماره پالک ايران65- 174 س 41 

به نام حسين مرادی فرزند دادخدا

به شماره ملی: 3130983279 

مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

ضايعه درگذشت  پدر خانم گرامی تان؛ 

شادروان حاج غالمعلی شهبــا
را به جنابعالی و خانواده محترم تسليت عرض نموده، برای 

آن مرحوم رحمت الهی و برای شما صبر مسئلت دارم.

اصغر شهبا - مسئول حسابداری شورااهی اسالمی



ویترین آخر

عصر ایران؛ جعفر محمدی - بودجه 14۰1 در حالی 
اعداد  از  بیرون  که  گذراند  می  را  اش  پارلمانی  مراحل 
فشار  جامعه،  واقعی  فضای  در  و  آن  در  مندرج  ارقام  و 

اقتصادی امان مردم را بریده است.
بحران  با  مرتبط  اعداد  و  آمار  به  استناد  که  چند  هر 
فقر  ولی  بیفزاید  تحلیل  غنای  بر  تواند  می  معیشت، 
فزاینده ای که گریبان مردم ایران را گرفته است، آنقدر 

عیان است که حاجت به بیان آمار نیست. 
آقایان و خانم های نماینده!

کاسه صبر اقتصادی مردم لبریز شده است؛ امروز مردم 
ایران در حال تحمل فشار حداکثری در زمینه معیشت 
هستند، باری که طی سال ها بر آنها تحمیل شده، آرام 
آرام به حدی سنگین و طاقت فرسا شده که افزودن پر 
انجامید؛  خواهد  مردم  کمر  شسکتن  به  آن،  بر  کاهی 

مخلص کالم: پیمانه پُِر پُر است.
از این رو، نه جایی برای افزایش مالیات وجود دارد، نه 
تابی برای تحمل عوارض بیشتر، نه توانی برای تصمیمات 
تومانی،   42۰۰ ارز  حذف  مانند  سنگین  اقتصادی 

دستکاری در قیمت حامل های انرژی و نظایر این ها.
دارد،  نیاز  به جراحی  ایران  اقتصاد  معتقدید  اگر  حتی 
به حدی ضعیف و نحیف است که  بیمار  این  بدانید که 
حتماً زیر عمل خواهد مرد و هرگز به هوش نخواهد آمد؛ 
عجالتاً هر گونه عملی را به تاخیر بیندازید و فعاًل به تیمار 
و تقویت آن بپردازید تا شاید در آینده بتواند تیغ جراحی 

را تاب آورد.
فریب نسخه های به اصطالح اقتصاددان های توجیه گر 
را هم نخورید؛ این که فالن چیز را گران می کنیم یا ارز 
42۰۰ را بر می داریم و به جایش یارانه را افزایش می 
دهیم یا قرار است جلوی فرار مالیاتی را بگیریم هم از آن 

ترفندهای نخ نماست.
 تحت تاثیر اعداد و ارقام و نمودارها و پاورپوینت ها و 
لفاظی های به ظاهر علمی ولی در واقع ضد مردمی قرار 
نگیرید و قاطعانه و شرافتمندانه جلوی هر گونه افزایش 
قیمت و تحمیل فشار اقتصادی جدید به مردم را بگیرید 
و اال سال آینده بر تعداد مردمانی که چیزی برای از دست 
بار امنیتی  دادن ندارند افزوده می شود و تبعات فاجعه 
چنان وضعیتی را خود بهتر از همه می دانید؛ این گوی و 

این میدان: بسم اهلل... .

       گوناگون

عباس  شاه  می گویند  بهارنیوز: 
خواست به فردی بخشش کند، گفت: از 
من چیزی بخواه. آن مرد هم که به فکر 
نوعی درآمد پایدار بود، گفت: حکمی به 
من بده که هر کس یک االغ دارد، یک 
به  دو درهم  بود،  ماده  االغ  اگر  و  درهم 

من بدهد. 
شاه عباس گفت: درآمد زیادی عایدت 
اضافه کن که  نمی شود. گفت: در حکم 
صاحب االغ اگر دو زن دارد، یک درهم 
یک  هم  بود،  لنگ  اگر  و  بدهد  اضافه 

درهم.
شاه عباس پرسید: درباره صاحب االغ 
مطلب دیگری نداری؟ مرد که قبال درباره 
آن فکر نکرده بود، گفت: اضافه کن که 
اگر اسم او ابوالقاسم بود، یک درهم اگر 
درهم  یک  بود،  کور  هم  چشمش  یک 
بدهد. مرد حکم را گرفت و برای دشت 

به خیابان چهارباغ رفت. 
آنجا  از  االغ  سوار  که  کسی  نخستین 
بر  درهم  یک  که  گرفت  را  کرد  عبور 
التماس  به  مرد  بده.  شاه  حکم  حسب 
افتاد که این االغ کال یک درهم نمی ارزد. 
کور  معلوم شد یک چشمش هم  وقتی 
است، ضابط گفت: یک درهم دیگر هم 
طبق حکم بده. گفت: من پایم لنگ است 
و مجبورم با این االغ رفت وآمد کنم، به 

من رحم کن و دست از سرم بردار.
هم  دیگر  درهم  یک  باید  گفت:  مرد 
این  در  درهم.  سه  می شود،  که  بدهی 
است.  ماده  االغ  شد،  معلوم  کشمکش 
مرد گفت: یک درهم دیگر هم باید بدهی 

می شود، چهار درهم. 
و  می کرد  عبور  آنجا  از  که  عابر  یک 

ماجرا را می دید به صاحب حکم گفت: به 
این بیچاره رحم کن، دو زن دارد.

درهم  پنج  باید  گفت:  حکم  صاحب 
بدهی. جار و جنجال توجه عابران را جلب 
گفت:  سوار  االغ  مرد  به  آشنایی  و  کرد 
ابوالقاسم موضوع چیست؟ و صاحب حکم 
طبق  است،  ابوالقاسم  هم  اسمت  گفت: 

حکم شاه می شود، شش درهم.
 مرد بیچاره گفت: پس بگو، این مالیات 
بر ابوالقاسم است و االغ را گذاشت و با 
پای لنگ فرار کرد. بسیاری از صاحبان 
ما  کشور  در  هم  درآمد  و  کسب وکار 
تامین  و  مالیات  و  عوارض  انواع  به دلیل 
اجتماعی و هزینه های شهرداری و... االغ 
را گذاشته اند و فرار کرده اند؛ یعنی کارگاه 
یا  بسته اند  را  خود  شرکت  و  کارخانه  و 

خواهند بست.
از  مالیات  از دریافت  یک روز صحبت 
خانه های خالی است، یک روز مالیات از 
موجودی  از  روز  یک  بانکی،  سپرده های 
زیورآالتی که خانم ها در خانه دارند، یک 
روز عوارض خروج، یک روز مالیات خروج 
مازاد بر عوارض خروج، یک روز مالیات 
مالیات  روز  یک  غیرضروری،  اموال  بر 
اموال  و  سهام  ارزش  شدن  اضافه  بر 
می شود  خود  این  تورمی  شرایط  )در 
واویال(...!!! حال فکر می کنید، مالیات بر 

ابوالقاسم شوخی بوده است؟
اینکه به بهانه های گوناگون و واقعا هم 
دلیل  و  گرفته شود  پول  مردم  از  بهانه، 
)حکومت(  دولت  که  باشد  این  هم  آن 
ساختار  در  بازسازی  یک  نمی خواهد 
چشم  پیوسته  و  دهد  انجام  خود  مالی 
دارد،  آن  دریافت  و  مردم  منابع  به 

گوناگونی  اقتصادی  ناهنجار  پیامدهای 
خواهد  معلوم  به زودی  می آورد.  بار  به 
نمی تواند  هم  ناتینگهام  داروغه  که  شد 
کند.  حاصل  چیزی  و  بتکاند  را  مردم 
چنین  گویا  منطقی،  بحث های  در 
مالیاتی  پایه  یا چند  ابتدا یک  است که 
تعریف می کنند، مثل ثروت یا درآمد )یا 
مصرف( منطقا بخش هایی از آن را برای 
اطمینان از تامین زندگی مردم معاف و 
مازاد  از  مشخص  شیوه های  و  نرخ ها  با 
پینه ای  وصله  مالیات  می گیرند.  مالیات 

آسیب رسان، کم بازده و فسادآور است.
عوارض  عوارض،  بعد می شود صحبت 
ارائه  مقابل  در  ما  کشور  مالی  در سنت 
مثل  می شود.  دریافت  خاص  خدمات 
خدمات رسانی  حفظ  که  اتوبان  از  عبور 
الزم  را  تعمیرات  و  نگهداری  هزینه  آن 

می کند. 
بودن  مشخص  بدون  عوارض  دریافت 
غیرعادالنه  یعنی  بی معنی؛  خدمات 
است. سال هاست روی قبض برق و مانند 
می شود  دریافت  و  اضافه  رقم هایی  آن 
کامال  سیما،  و  صدا  نمونه،  به عنوان 

غیرمنطقی و غیرعادالنه.
اصوال  دیگر  بسیاری  و  حقیر  این 
پول  باید  چرا  نمی کنیم،  نگاه  تلویزیون 
برای  بدهند  پول  باید  برخی  یا  بدهیم؟ 
برنامه هایی که تایید نمی کنند در پخش 
آن هم نظری ندارند. پول باید بدهند برای 
ناکارآمد  یک تشکیالت عریض و طویل 
با ده ها  بین المللی  که شبکه های مشابه 
اداری،  فضای  از  کسری  بیننده  میلیون 
ندارند.        هم  را  آن  کارکنان  و  ساختمان 

*محمد طبیبیان )اقتصاددان(

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

 چاپ :  مهدویکرمان
نشانی: سیرجان،بلواردکترصادقیروبرویداروخانهآریاکدپستی: 7813713599

تلفن: 42231335
تلفن سفارش آگهی: 09133475191

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

فضای نازیبای اطراف یخدان های دوقلو 

رئیس جمهور به دعوت پوتین به روسیه می رود
 فارس: علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت صبح دیروز )سه شنبه 7 دی( در 
دومین نشست خبری خود، ضمن تبریک میالد حضرت مسیح، اظهار داشت: در پی 
استمرار تعامالت راهبردی ایران و روسیه آقای پوتین از رییس جمهور کشورمان برای 
سفر به روسیه دعوت کرد و آیت اهلل رییسی احتماال در اوایل سال جدید میالدی 
سفری به مسکو خواهد داشت که این سفر در چارچوب تقویت تعامالت بین المللی 

با کشورهای جهان و به ویژه کشورهای منطقه انجام می شود.

زوم

مالیات بر ابوالقاسم؟!

رئیس قوه قضاییه: برای خانواده متهم دلهره ایجاد نکنید
آفتاب نیوز: رئیس قوه قضاییه در دومین نشست مشترک شورای عالی قوه 
قضاییه و شورای عالی قضایی استان ها با بیان اینکه در مواردی که نیاز به بازرسی 
از منزل یا محل کار فرد متهم نیست نباید این اقدام صورت گیرد، گفت: چنانچه 
ضرورت ایجاب بر بازرسی می کند باید در انجام این امر نهایت دقت صورت گیرد 
و نباید در حین بازرسی از منزل یا محل کار فرد متهم برای اعضای خانواده یا 

همکاران او دلهره ایجاد شود.
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بهار نیوز: وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران  درباره آغاز دور هشتم 
مذاکرات گفت:  دور جدید مذاکرات مان در وین شروع شده است از مهمترین 
موضوعاتی که در دستور کار ما است، بحث تضمین و راستی آزمایی است و 
امروز یک سند مشترک و قابل قبولی روی میز مذاکره کنندگان قرار دارد که ما 
آنها را اسناد 1 دسامبر و 1۵ دسامبر می خوانیم و هم در موضوع هسته ای و 
هم در موضوع تحریم ها استمذاکرات ما طبق این سند مشترک شروع می شود.

پیمانه پُِر پُر است، 
کمر مردم را نشکنید!

ایسنا: صادق ضیاییان رئیس مرکز ملی پیش بینی و مدیریت بحران مخاطرات 
وضع هوا گفت: روز چهارشنبه )8 دی ماه( سامانه بارشی وارد کشور و در استان های 
خوزستان، فارس، بوشهر، هرمزگان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویر احمد، 
غرب کرمان و جزایر واقع در خلیج فارس و تنگه هرمز سیب بارندگی، رعد و برق 
و وزش باد شدید موقت و در نقاط سردسیر استان های چهارمحال و بختیاری، 
کهگیلویه و بویر احمد، ارتفاعات استانهای فارس و کرمان سبب بارش برف می شود.

ورود سامانه بارشی به کشور از امروز

امیرعبداللهیان: به یک سند جدید و مشترکی رسیدیم

 ایسنا: ناصر سلیمان زاده، رییس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت 
آموزش و پرورش گفت: تدوین آیین نامه رتبه بندی معلمان را آغاز کرده ایم، ولی فعال 
و تا زمانی که شورای نگهبان آن را تصویب نکند نمی توانیم درباره جزئیات آن سخن 
بگوییم. زمانی می توانیم جزئیات را به صورت عمومی اعالم کنیم که در شورای 
نگهبان تصویب شده باشد. سپس باید با همراهی نمایندگان سازمان برنامه، سازمان 

اداری و استخدامی و دو تن از نمایندگان مجلس آیین نامه را ارائه دهیم. 

آغاز تدوین آیین نامه رتبه بندی معلمان

آگهي مناقصــه عمومـي تجدیـد شده
 شمــاره 1400/51/ع

شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد » خدمات مهندسي، تأمین كاال، ساخت و نصب 

تجهیزات بصورت توأم )EPC( برای طراحی، ساخت و نصب غبارگیرجدید و اصالح غبارگیر موجود در انتهای 

كارخانه گندله سازی 2 « خود را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. لذا 

كليه متقاضيان مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به وبسايت شركت به نشانی WWW.GEG.IR   مراجعه 

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

مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز يكشنبه مــورخ 1400/10/19 در محــل دفتركميسيون معـامالت 

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

مورخ 1400/10/12 مقرر شده است و الزامی می باشد. شركت معدني و صنعتي گل گهر در رد يا قبول 

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

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

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1400/10/08 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار مناقصه در سایت تا ساعت 18:00 روز شنبـــه 
تاریخ 1400/10/18

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز سه شنبه  تاریخ 1400/10/28
زمان بازگشایی پاكت ها: ساعت 15:00 روز چهارشنبه  تاریخ 1400/10/29 

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

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

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 
جابجایـی و اصالح شبکه ُکندرو و تقاطع مکی آباد

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات )شرح مختصر: جابجایی و اصالح 

سامانه  طریق  از  را   2000005674000095 شماره  به   ) آباد  مکی  تقاطع  و  ُكندرو  شبکه 

تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

    آگهی مناقصــه عمومی تامین و اجرای چراغ های 
روشنایی محدوده دریاچه گردشگری گل گهر سیرجان 

»شماره 13-00-خ«   )یک مرحله ای(
شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه  تامين و اجرای چراغ های روشنايی 

محدوده درياچه گردشگری گل گهر اقدام نمايد؛ 
لذا از شركت های واجد صالحيت كه دارای  توانايی مناسب و تجارب مورد قبول می باشند، دعوت به عمل 

می آيد حداكثر تا تاریخ 1400/10/13، پاكات خود را به آدرس مندرج در اسنادمناقصه ارسال نمايند.
شركت های متقاضی می توانند جهت اطالع از چگونگی تنظيم پيشنهاد فنی و مالی و سايرشرايط مناقصه، 
اسناد و مشخصات موضوع مناقصه را از طريق مراجعه به آدرس اينترنتی www.sjsco.ir قسمت 

خريد  و فروش - مناقصه ها دريافت نمايند.
*اسناد و مدارک: 

1-درخواست رسمی با ذكر شماره و موضوع مناقصه) اعالم آدرس ايميل، شماره تماس تلفن ثابت و همراه 
الزامی است. (

2-اساسنامه و مدارک ثبتی. ) شماره ثبت، كد اقتصادی و شناسه ملی، گواهی ثبت، گواهی آخرين تغييرات 
و ... ( )مجددا تاكيد ميگردد شركت پيمانكار بايد بومی شهرستان سيرجان باشد(

3-رزومه، سوابق اجرا و نمونه قراردادها و توافقنامه های انجام شده مرتبط با موضوع مناقصه.)قرارداد و 
رزومه ارسالی بايد مربوط به سال 95 تا كنون و مرتبط با موضوع مناقصه باشد(

4-مدارک و مستندات توان مالی با اسناد و مدارک مثبته.
5-گواهی اعالم رضايت كارفرمايان قبلی در خصوص خدمات مذكور در موضوع مناقصه.

6-دانلود،تكميل وارسال فرم »خوداظهاری تامين كنندگان« از نشانی اينترنتی SJSCO.IR قسمت خريد 
وفروش

*شرایط :
1-محل اجرا؛ شهرستان سيرجان، كيلومتر 20 جاده شيراز، منطقه گردشگری گل گهر می باشد.

2-ارائه اسناد و مستندات مذكور هيچگونه حقی برای متقاضيان ايجاد نمی كند.
3-شركت مجتمع جهان فوالد سيرجان در قبول يا رد هر يك از پيشنهادات مختار می باشد.

4-جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره 09139964877 تماس حاصل نماييد.)پاسخگويی در ساعات اداری (
5-هزينه چاپ آگهی، بر عهده برنده مناقصه می باشد.

واحد رخیدخدمات مجتمع جهان فوالد سیرجان


