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یک مجموعه فعال در زمینه کشاورزی جهت مدیریت مزرعه و تکمیل کادر 

حسابداری، اداری و فروش از متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل می آورد.

مدرک تحصیلیشرایطتعدادعنوان شغل

دیپلم و باالتر-1 نفرمدیر مزرعه ، باغ

فوق دیپلم و باالتر-1 نفرکمک حسابدار

کارشناس کنترل پروژه
 و مدیریت اطالعات

لیسانس و باالتر)آی تی، نرم افزار یا جی آی اس،...(1 نفر

لیسانس و باالتر)گیاهپزشکی، باغبانی، خاکشناسی، زراعت(1 نفرکارشناس کشاورزی

لیسانس و باالتر)روابط عمومی باال، اولویت با گرایش کشاورزی(1 نفرمسئول فروش

متقاضیان تا20اسفند رزومه خود را به 

شماره واتسآپ09134472062 ارسال نمایند.

به گزارش روابط عمومی مدیریت برق شهرستان؛
برقکلیهمشترکینبدحسابطیروزهایآیندهقطعمیگردد

به  از همشهریان نسبت  اندکی  پیامک متاسفانه تعداد  از طریق  با توجه به صدور صورتحساب 
پرداخت بدهی خود بی تفاوت می باشند.

                       لذا علی رغم میل باطنی و به ناچار مجبور به قطع برق مشترکین بد حساب هستیم.

شایانذکراست:شیفتپاسخگوییتاپایانسالحتیدر
روزهایتعطیلفعالوپاسخگویهمشهریانعزیزمیباشد.

آگهیمناقصهعمومیدومرحلهای
»اجرایاجرایعملیاتسازه-معماری-تاسیساتبرقیومکانیکیساختماناداریومحوطهسازی

شرکتمجتمعجهانفوالدسیرجاندرمحلشهرستانسیرجانبهصورتPC«)شماره1400-69(

 شرکت مجتمع جهان فوالد در نظر دارد » اجرای عملیات سازه-معماری-تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمان اداری و محوطه سازی 
شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در محل شهرستان سیرجان به صورت PC « به پیمانکار واجد صالحیت واگذار نماید. لذا از 
شرکت های واجد صالحیت دعوت به عمل می آید حداکثر ظرف مدت 2هفته از تاریخ چاپ آگهی، ضمن اعالم آمادگی نسبت به 
ارسال اسناد و مداک الزم به آدرس مندرج در اسناد مناقصه اقدام نمایند شرکتهای متقاضی میتوانند شرایط و مشخصات فنی 

ارسال نمایند. WWW.SJSCO.IR و اسناد مناقصه را از طریق مراجعه به آدرس اینترنتی

رزومه و 
سابقه کار

حسن انجام کار 
)رضایت 

کارفرمایان قبلی(

رتبه ها و 
سایـر گواهی

کادر فنی و توان 
اجرایی قابل 

اختصاص به این پروژه

توان تجهیزاتی و 
ماشین آالت قابل 

اختصاص به این پروژه

توان
 مالی

%20%5%10%10%25%30
*شرایطومدارکموردنیازازمتقاضیان:

1.درخواست رسمی با ذکر شماره و موضوع مناقصه )اعالم آدرس ایمیل، شماره تلفن ثابت و همراه الزامی است.(
آخرین  ثبت،گواهی  گواهی  ملی،  شناسه  و  اقتصادی  مناقصه)شماره  موضوع  با  منطبق  ثبتی  مدارک  و  2.اساسنامه 
تغییرات در خصوص اعضای هیات مدیره، مدیر عامل و صاحبان امضا مجاز وگواهی صالحیت ایمنی و پیمانکاری و ....(.

3.روزمه سوابق اجرایی و نمونه قراردادها و توافقنامه های انجام شده مرتبط با موضوع مناقصه.)قرارداد و رزومه 
ارسالی باید مربوط به سال 95 تا کنون و مرتبط با موضوع مناقصه باشد(.

4.مدارک و مستنداتی که بیانگر توان مالی متقاضی متناسب با حجم طرح باشد یا تراز مالی سه سال گذشته و  لیست 
ماشین آالت و تجهیزات در اختیار با اسناد و مدارک مثبته.

5.گواهی نامه اعالم رضایت کارفرمایان قبلی در خصوص خدمات مذکور در موضوع مناقصه.
6.ارائه گواهی صالحیت ایمنی و پیمانکاری.

7.ارائه گواهی ها و رتبه ها )حداقل گرید 1 ابنیه و 3 تاسیسات(.
8.ارائه لیست و سوابق نفرات اصلی و کلیدی پروژه.

9.داشتن حداقل دو کار مشابه در سال جاری و سابقه سه کار مشابه در 5 سال اخیر الزامی است.

*سایرموارد:
1.محل اجرای موضوع آگهی کارخانه شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان واقع در شهرستان سیرجان، کیلومتر 50 جاده 

سیرجان-شیراز کیلومتر 3 جاده اختصاصی گل گهر می باشد.
2.ارائه اسناد و اعالم آمادگی مطابق شرح باال هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجان نخواهد کرد و شرکت جهان فوالد 

در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
این مرحله واجد صالحیت  ارسالی، شرکت هایی که در  ارزیابی مستندات  از  3.شرکت جهان فوالد سیرجان پس 

مقدماتی باشند را به مناقصه دعوت خواهد کرد.
4.هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

تماس حاصل  تلفن84335206-021)سرکارخانمنادرنژاد( 5.در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر با شماره 
فرمایید.) صرفا در ساعات اداری(

واحد بازرگانی رشکت کانی مس- )دمرییت رطح رپوژه اهی مجتمع جهان فوالد سیرجان(

شاعری صنعت گر و کارآفرینشاعری صنعت گر و کارآفرین
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سخِن همشهریان؛ انعکاس
سالم خدمت شما االن۵ روزه کوچه ما )خ بدر شمالی کوچه شماره ۲(

رو برای فاضالب کندن و متاسفانه روند مار بسیار کند پیش میره اوال روز 
جمعه کار تعطیل بود صبحها دیر شروع می کنن و عصرها زود تعطیل و 
کمبود نیرو هم کامال مشهوده آیا برای یک کوچه چند روز باید بگذره؟؟؟ 
منظره ای که هر صبح با اون روبه رو هستیم. باالخره شب عیده کارها زیاده 
و واقعا رفت و آمد برا اهالی کوچه خیلی سخته. و با این شرایط نا امنی 

شبها باید ماشین رو در خیابان پارک کنیم.    #انتقاد#حق#مردم#است 

سخِن همشهریان؛ 
سالم و خسته نباشید خدمت کارکنان سخن تازه میخواستم حرفایی در مورد مسکن مهر 
نجف شهر بگم ما اهالی اینجا صدامون به جایی نمیرسه مجبوریم رو بیاریم طرف شما که 
شما بزارید شاید مسئولین فکری به حال این منطقه کنن ما مردم اینجا بخدا حق زندگی 
داریم این منطقه مسکن مهر نه محیط درستی داره نه آسفالت درستی نه محیط تمیزی 
داخل جوبها همه پر از آشغال جلو  آپارتمان ها همه خاکی و کثیف آسفالت خیابون ها همه 
افتضاح تورو خدا شما داخل پیج سخن تازه به اشتراک بزارید شاید مسئولین فکری کنن 

این منطقه مسکن مهر شده بی صاحب اصال نظارتی روی این منطقه نیست. 

 بیش از 6۰ درصد مرگ های کرونایی 
مربوط به واکسن نزده ها است

فردای کرمان: دبیر کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا 
گفت: »در گزارش کمیته علمی مشخص شده افرادی که یک 
دوز واکسن کرونا تزریق کرده بودند، مرگ ومیرشان بیشتر از 
افرادی بوده که دو دوز واکسن را تزریق کرده اند؛ بنابراین حتما 
باید واکسیناسیون تکمیل شود تا بدن ما ایمنی و حمایت 
ابتال،  باشد و در صورت  اومیکرون داشته  برابر  بیشتری در 
منجر به بستری در بخش های مراقبت های ویژه و مرگ ومیر 

نشود«.
دکتر حمیدرضا جماعتی افزود: »کمیته علمی تاکنون هیچ 
تصمیمی برای تزریق دوز چهارم واکسن کرونا نگرفته و فعال 
آن ها  اساس  بر  تا  هستیم  بیشتری  شواهد  بررسی  منتظر 

تصمیم گیری کنیم«.
جماعتی افزود: »گزارشی از سازمان غذا و دارو در جلسه ی 
امروز ارائه شد که در ماه اخیر میزان مصرف داروی فاویپراویر 
به شدت افزایش پیدا کرده و ۷ برابر ماه های گذشته شده 
که این هشدار بود. در مطالعات انجام شده و پروتکل درمان 
کشور که توسط کمیته علمی کشوری کرونا تهیه شده به 
تایید معاونت درمان وزارت بهداشت رسیده، این دارو هیچ 

جایگاهی در درمان کووید۱۹ و سویه ی اومیکرون ندارد«.
وی تاکید کرد: »توصیه ی ما این است که با توجه به اینکه 
هیچ یافته ای مبنی بر اثربخشی فاویپراویر در درمان اومیکرون 
وجود ندارد، این دارو برای بیماران کرونایی به ویژه در بخش 
سرپایی تجویز نشود. پروتکل درمانی در موارد عالئم خفیف 
بیماری، بر درمان های حمایتی، استراحت در منزل و مصرف 
مایعات به مقدار فراوان تاکید دارد و هیچ دارویی برای بیماران 

سرپایی تاکنون توصیه نشده است«.
ساله ی   ۱۰ تا   ۲ کودکان  »واکسیناسیون  داد:  ادامه  وی 
کوبایی با واکسن سوبرانا باعث مهار بیماری و ایجاد ایمنی در 
آن ها شده و نسبت به بالغین و نوجوانان، در این گروه سنی 
حدود ۹۹ درصد حمایت و تقویت سیستم ایمنی در برابر 
ویروس کرونا ایجاد و همین باعث شده که میزان درگیری 
و مرگ ومیر در موج اومیکرون در کوبا به شدت کاهش یابد 
و این نشان از اثر واکسیناسیون در کودکان به ویژه ۲ تا ۱۰ 

ساله است«.
از  پیشگیری  برای  مردم  به  ما  »توصیه ی  یادآور شد:  وی 
کرونا همچنان رعایت شیوه نامه های بهداشتی، عدم حضور در 
تجمعات تا حد امکان و نیز تکمیل واکسیناسیون کرونا به 
ویژه تزریق نوبت سوم در بالغین و همچنین واکسیناسیون 

زنان باردار و کودکان است«.
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سیرجان  شهرداری  فنی  معاون 
از  پس  مکی آباد  تقاطع  گفت: 
شهرستان  ترافیک  شورای  مصوبه 
رفت. ترافیک  بار  زیر  و   بازگشایی 

به گزارش مدیریت ارتباطات شهرداری 
این  بیان  با  مکی آبادی  علی  سیرجان، 
حریم  حفظ  راستای  در  افزود:  خبر 
معابر شهری، طرح تعیین تکلیف تقاطع 
شهرستان  ترافیک  شورای  در  مکی آباد 
مقدمات  تصویب،  از  پس  و  مطرح 

بازگشایی مسیر فراهم شد.
 ۵ بر  بالغ  اختصاص  به  اشاره  با  وی 
بازگشایی  برای  اعتبار  ریال  میلیارد 
به  توجه  با  افزود:  مکی آباد،  تقاطع 
عالیم  نصب  با  شهروندان،  مطالبه 
تامین  و  راهنمایی  چراغ  و  ترافیکی 
مسیر  سازی  ایمن  به  نسبت  روشنایی، 
کنارگذر  احداث  با  همچنین  و  اقدام 
بلوار  به  ایمن  اتصال  شهروند،  پارک 

شاهد انجام شد.

      خبرتقاطع  مکی آباد  بازگشایی  شد

ترفند جدید مجرمان سایبری برای خالی کردن حساب  شهروندان؛

مراقب کالهبرداری به بهانۀ واریز سهام عدالت باشید
مجرمان  این که  بیان  با  کشور  انتظامی  فتا  پلیس  اجتماعی  معاون 
سایبری با ترفند جدید ارسال پیامک با نام »واریز سود سهام عدالت« 
این  »ترفند  گفت:   ، هستند  هموطنان  از  مالی  کالهبرداری  درصدد 
مجرمان سایبری دقیقا شبیه ترفند ابالغیه های قضایی سامانه ی ثنا است 
که با ارسال لینک از طریق پیامک و هدایت افراد به صفحات جعلی، 

نسبت به برداشت غیرمجاز از حساب شهروندان اقدام می کنند«.
در  اطالع رسانی  و  ابالغیات  »تمامی  افزود:  پاشایی  رامین  سرهنگ 
خصوص بهره مندی از خدمات دولتی از طریق شماره تلفن های پوششی 
شماره  طریق  از  دولتی  نهاد  و  سازمان  هیچ  و  گرفت  خواهد  صورت 
تلفن های شخصی با اپراتورهای مختلف تلفن همراه، برای برقراری ارتباط 

با کاربران خود اقدام نخواهد کرد«.
و  فتا  پلیس  در  گرفته  صورت  رصدهای  اساس  »بر  کرد:  بیان  وی 
بار مجرمان  این  از سوی هموطنان مشخص شد  گزارش های دریافتی 
اعتبار  و  نام  از  استفاده  قالب  در  مجرمانه  پلتفرم  طراحی  با  سایبری 
سامانه ی سهام عدالت و ارسال پیامک مبنی بر واریز مبالغ مختلف به 
حساب های مالی هموطنان مشروط به مراجعه به لینک یا پیوند درج 
شده در پیامک، پس از هک گوشی تلفن همراه فریب خوردگان و هدایت 
برداشت  به  نسبت  فیشینگ،  به  موسوم  پرداخت  جعلی  صفحات  به 

غیرمجاز از حساب شهروندان اقدام می کنند«.
این  اضافه کرد: »ترفند  این کالهبرداران  پاشایی در تشریح شگرد   
مجرمان سایبری دقیقا شبیه ترفند ابالغیه های قضائی سامانه ی ثنا بوده 
و با توجه به آگاهی هموطنان نسبت به کالهبرداری با عنوان سامانه ی 
ثنا، مجرمان سایبری در اقدامی جدید به قصد سوءاستفاده از نام و اعتبار 

سامانه ی سهام عدالت مترصد کالهبرداری از هموطنان هستند«.
معاون اجتماعی پلیس فتا انتظامی کشور ادامه داد: »عموم مردم می 
بایست ضمن حفظ هوشیاری نسبت به شگرد این افراد کالهبردار همواره 
این آگاهی را داشته باشند که تمامی ابالغیات و اطالع رسانی در خصوص 
بهره مندی از خدمات دولتی از طریق شماره تلفن های پوششی صورت 
از طریق شماره تلفن های  خواهد گرفت و هیچ سازمان و نهاد دولتی 
شخصی با اپراتورهای مختلف تلفن همراه برای برقراری ارتباط با کاربران 

خود اقدام نخواهد کرد«.
وی ضمن تاکید بر این که با توجه به وجود آمار و اطالعات دهک های 
مختلف جمعیتی در اختیار سازمان های مربوطه برای واریز سود سهام 
عدالت هیچ گونه نیازی به ثبت نام و یا درج اطالعات در سایر سامانه ها 
نیست، از شناسایی 6 مجرم سایبری در این خصوص خبر داد و گفت: 
»اقدام علیه سایر مرتکبان در جریان است و به هیچ عنوان شهروندان 

نباید فریب این ترفند مجرمان کالهبرداران سایبری را بخورند«.

دبیر کمیته اجتماعی، امنیتی و انتظامی 
نوروزی  با سفرهای  رابطه  ستاد کرونا در 
با تاکید بر تزریق دوز سوم واکسن کرونا، 
گفت: »مالک ما در مورد محدودیت سفر، 
پالک خودرو است و با سرنشینان خودرو 
پالک  که  فردی  اگر  یعنی  نداریم.  کاری 
خودرو به نامش ثبت نشده باشد دوز دوم 
یا سوم واکسن خود را تزریق نکرده باشد 
و تردد آن از سوی دوربین ها احصا شود 
ازای هر ۲۴ ساعت تردد یک میلیون  به 
تومان جریمه برای پالکی که به نام آن کد 

ملی صادر شده در نظر گرفته می شود«.
ما  »برآوردهای  افزود:  قاسمی  حسین 
میلیون  تا ۲  بین ۱.۵  که  می دهد  نشان 
صاحب  واقع  در  و  خودرو  پالک  دستگاه 
خودرو واکسینه نشده اند و ما بنا داریم که 
از طریق تبادل اطالعات در بستر سامانه ی 
هوشمند، این دسته از خودروها را جریمه 

کنیم«.
سکوی  سامانه ی  اینکه  بیان  با  قاسمی 
حوزه ی  در  اطالعات  تبادل  مدیریت 
از  استفاده  با  کرونا  هوشمند  مدیریت 
جمهوری  ریاست  علمی  معاونت  ظرفیت 
گرفت،  شکل  بنیان  دانش  شرکت های  و 

گفت: »با این سامانه ما دیگر مانند قبل 
واقع  در  و  نداریم  تردد  ممنوعیت های 
ممنوعیت ها و محدودیت های ما به واکسن 

و بیمار نبودن افراد مشروط شده است«.
دبیر کمیته اجتماعی، امنیتی و انتظامی 
با  رابطه  در  این که  بیان  با  کرونا  ستاد 
طرح  شد  قرار  ابتدا  نوروزی  سفرهای 
کرونا  واکسن  از  دوز  دو  تزریق  براساس 
گذشته  روز  »اما  کرد:  اظهار  شود،  انجام 
ستاد ملی مقابله با کرونا بر ضرورت تزریق 
سه دوز واکسن تأکید کرد و بنا شد تا آن 
تاریخ  از  ماه  افرادی هم که سه  از  دسته 
است حتما  واکسن شان گذشته  دوم  دوز 

دوز سوم را دریافت کنند«.
وی افزود: »بر این اساس قرار شد در فاز 
نخست بر اساس اطالعات ارائه شده توسط 
حمل ونقل  و  راهداری  سازمان  دوستان 
دوربین   ۱۷۰۰ از  که  اطالعاتی  جاده ای 
احصا  شهری  دوربین   ۱۲۷ و  بین شهری 

می شود، مالک عمل قرار بگیرد«.

آمارها  اساس  بر  اینکه  بیان  با  قاسمی 
درصد   ۸۵ مجموع  در  میانگین  طور  به 
از جمعیت هدف در کشورمان دوز اول و 

دوم واکسن کرونا را تزریق کرده اند، گفت: 
»این آمار شامل ۹۱ درصد تزریق دوز اول 
و حدود ۸۵ درصد تزریق دوز دوم است و 
افرادی هم که نوبت تزریق دوز سوم آنان 
تزریق  را  خود  واکسن  باید  است  رسیده 
کنند. مالک ما در مورد محدودیت سفر، 
پالک خودرو است و با سرنشینان خودرو 
پالک  که  فردی  اگر  یعنی  نداریم.  کاری 
خودرو به نامش ثبت شده باشد دوز دوم 
یا سوم واکسن خود را تزریق نکرده باشد 
و تردد آن از سوی دوربین ها احصا شود 
ازای هر ۲۴ ساعت تردد یک میلیون  به 
تومان جریمه برای پالکی که به نام آن کد 

ملی صادر شده در نظر گرفته می شود«.
وی با بیان اینکه طبق آمارهای ما حدود 
6 تا ۸ میلیون نفر در برابر کرونا واکسینه 
نشده اند، گفت: »البته بخشی از این آمار 
مربوط به حوزه ی کودکان و دانش آموزان 
می دهد  نشان  ما  برآوردهای  اما  است 
میلیون دستگاه پالک  تا ۲  بین ۱.۵  که 
خودرو و در واقع صاحب خودرو واکسینه 
نشده اند و ما بنا داریم که از طریق تبادل 
اطالعات در بستر این سامانه، این دسته از 
خودروها را جریمه کنیم. دیگر خودروها 

طور  همان  و  ندارند  مشکلی  تردد  برای 
که گفتم خودروهایی که پالک شان برای 
واکسیناسیون تأیید نشده مشمول جریمه 

می شود«.
قاسمی درباره ی اینکه چرا محدودیت های 
کرونایی همچون سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ 
در ایام نوروز اجرایی نمی شود، گفت: »ما به 
چند دلیل امکان اجرای این محدودیت ها 
را نداریم. اول اینکه دیگر تاب آوری مردم 
مانند گذشته نیست و آنان دو سال را در 
شرایط محدودیت سپری کردند. از طرف 
واکسن  ما  جمعیت  از  درصد   ۸۵ دیگر 
باید  این ها  که  کرده اند  دریافت  را  کرونا 
البته  و  عادی  به شکل  را  زندگی  بتوانند 
فعالیت  و  داده  ادامه  پروتکل ها  رعایت  با 

داشته باشند«.
این  کرونا  ستاد  در  »البته  افزود:  وی 
احتمال هم وجود دارد که ممکن است ما 
با یک پیک جدید بیماری روبه رو شویم و 
به همین دلیل نیز مردم نباید نسبت به 
کرونا عادی انگاری کرده و آن را کم اهمیت 
پروتکل ها  رعایت  رو  این  از  بشمارند. 
اجرا  باید  و  است  تأکید  مورد  همچنان 

شود«.

شرط سفر نوروزی ۱۴۰۱ اعالم شد
خودروهای حامل مسافران نوروزی واکسن نزده جریمه می شوند

اقدام ماندگار گل گهر در راستای معرفی شهر جهانی گلیم؛

ازدایرهالمعارفگلیمجهانیسیرجانرونماییشد
به همت شرکت گل گهر:

دورهکارگردانیپیشرفتهتئاتردرسیرجانبرگزارشد

اولینکنفرانستخصصی»استیلپرایس«برگزارشد

دایره المعارف  کتاب های  مجموعه  از   
روستایی  و  عشایری  دست بافته 
گلیِم  دایره المعارف  و  سیرجان 
با حمایت شرکت  شهرجهانی سیرجان 

معدنی و صنعتی گل گهر، رونمایی شد.
 این دو جلد کتاب ارزشمند که حاصل 
عقیل  تحریر  و  پژوهش  تحقیق، 
سیستانی مولف و مدرس دانشگاه است، 
در راستای اعتالی جایگاه شهر جهانِی 
گلیم و هم چنین معرفی طرح ها و نقوش 

متداول گلیم جهانی سیرجان به چاپ رسیده است. 
و  عشایری  زندگِی  ملزوم  دست بافته های  معرفی 

طوایف  و  ایالت  در  فرش بافی  وضعیت  روستایی، 
مهم، معرفِی مهم ترین تکنیک  های قالی بافی و... از 

دیگر بخش ها و اهداف این دو کتاب نفیس است.

دوره آموزشی پیشرفته کارگردانی تئاتر ویژه 
کارگردانان سیرجانی توسط روابط عمومی و 

امور بین الملل شرکت گل گهر برگزار شد.
 مدرس این دوره دکتر شهرام گیل آبادی بود 
صورت  به  اولیه  جلسات  تشکیل  از  پس  که 
مجازی، در مرحله نهایی و کارگاهی دوره را 
حضوری در سیرجان برگزار کرد. گفتنی است 
کارگردان هایی  مخصوص  کارگاهی  دوره  این 

طراحی شده بود که حداقل دو اثر را روی صحنه 
برده اند و در فراخوان مرتبط شرکت کرده بودند.
چون  کارگاه هایی  در  هنرجویان  دوره  این  در 

شناخت اقلیم حضور یافتند.

 ۱۰ دوره  این  در  نهایت  در  است  ذکر  شایان 
در  را  خود  آثار  بازیگر،  همراه۵۰  به  کارگردان 
روزهای متوالی به اجرا در آوردند و آموخته های 
خود را به صورت عملی در معرض دید و قضاوت 

استاد دوره قرار دادند.

تکنولوژی های  محوریت  با  پرایس«  »استیل  تخصصی  کنفرانس  اولین 
و  گل گهر  شرکت  پررنگ  حضور  با  آهن  سنگ  فرآوری  پیشرفته 
شد. برگزار  امروز  کشور،  فوالدی  و  معدنی  بزرگ  شرکت های   همکاری  
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت گل گهر، در این گردهمایی 
که در دو نوبت صبح و عصر و در پنل های عمومی و تخصصی با حضور برخی 
و  و کارشناسان شرکت گل گهر، مدیران، کارشناسان، مهندسان  مدیران 
از  استفاده  راهکارهای  برگزار شد،  و آهن کشور  فوالد  متخصصان حوزه 
محصوالت  تولید  برای  آهن  سنگ  فرآوری  در  پیشرفته  های  تکنولوژی 
فوالدی مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت. مدیر تحقیقات و فناوری شرکت 
گل گهر به عنوان سخنران پنل اختصاصی اولین کنفرانس تخصصی استیل 
پرایس با عنوان »نهضت فرآوری، اقدامات، فرصتها و الزامات« گفت: شرکت 
معدنی و صنعتی گل گهر با رویکرد آینده نگرانه، به بررسی جامع معادن 
هماتیتی در قالب پژوهشی کاربردی پرداخته است و سعی در تعریف راه حل 

هایی متناسب با ژنز سنگ های منطقه جنوب کشور، می باشد.  با توجه به 
تجربیات کسب شده، برای استفاده از فناوری حرارتی باید بین هماتیت ها 
 و باطله ها تفاوت قائل شد و برای هر کدام نسخه خاص خود را تجویز کرد.
مهندس امیر حاجی زاده در سخنرانی خود محورها و رئوس مطالب را به 
شرح ذیل تشریح کرد:- در نظر گرفتن مطالعات عمیق کانی شناسی و 
باطله.-  و فرآوری  آزادی در روند طراحی کارخانه های هماتیت  درجه 
پیچیدگی مدارهای هماتیتی و بها دادن بیشتر به تحقیقات و مهندسی در 
فرآیندهای طراحی.- توجه به مالحظات زیست محیطی و مصارف انرژی 
 در روش های نوین حرارتی.- توجه به گانگ همراه در روش های حرارتی. 
- تجربه موفق گل گهر در بازطراحی کارخانه هماتیت با در نظر گرفتن 
نرمه گیری از خوراک اسپیرال، که منجر به دستیابی به عیار مطلوب شد.
- استاندارد کردن تجهیزات مغناطیسی و توجه ویژه به ابزارهای کنترلی 
انجام تست های طراحی معادن کوچک هماتیتی.جهت جلوگیری از انتقال آهن با باطله.- حمایت و آمادگی گل گهر در 
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شهر  عمرانی  و  شهری  امور  اداره  روند  در 
هستی  پدیده هایی  شاهد  گاهی  سیرجان 
درنمی آیند  جور  دانش  و  عقل  با  چندان  که 
خیلی  شهرونِد  یک  عنوان  به  تو  کم  دست  یا 
منطقی ئی  روند  می کنی  فکر  معمولی  خیلی 
حال  در  ریلش  روی  کارها  قطار  اگر  و  نیست 
اینگونه  نمی بایست  بود،  هم  معمولی  حرکتی 
فقط  اینجا  و  است  فروان  نمونه هایش  باشد. 

چند مثال می زنیم:
 خیابان گلیم بسته شد!

پارک مسافر مدتی  و  میان شهربازی  خیابان 
هست که مفتخر به اسم گلیم سیرجان شده و 
واقع  آنجا  در  گلیم هم  نیفتاده ی  راه  موزه ی 
و  میراث  اداره  میان  اش  اندازی  راه  که  است 
شهرداری در حال پاس کاری ست! گویا شهردار 
شهرداری  ورود  برای  چندانی  اعتقاد  کنونی 
و  میراث  های  زمینه  در  تعامل  و  کمک  به 
جالب  اما  ندارد.  دستی  صنایع  و  گردشگری 
اینکه قرار بود در خیابان گلیم طرحی عمرانی 
یک  به  تبدیل  را  خیابان  این  که  شود  اجرا 
که  است  ماه  یک  االن  کند.  شیک  پیاده راه 
و  بسته  طرف  دو  از  را  خیابان  این  شهرداری 
شاهد  اما  کرده  منتفی  آن  در  را  آمد  و  رفت 
آنجا  در  عمرانی ئی  عملیات  هیچگونه  اجرای 
آنجا  در  زودی  این  به  نبوده  قرار  اگر  نیستیم! 

این  که  شود  انجام  خاصی  عمرانی  عملیات 
خیابان را برای نوروز زیباسازی کند، چرا بسته 
شده است؟ آیا منظور از ایجاد پیاده راهی ویژه 
عنوان جهانی گلیم در این خیابان، فقط همین 
بوده که این خیابان با چندتا بلوک بسته شود؟!

به استقبال خشک و خالِی بهار!
»با حلوا حلوا گفتن دهان  قدیم می گفتند:  از 
شیرین نمی شود.« حاال این حکمت باستانی از 
میان ضربالمثل های پندآموز ایرانی شده است 
با  زند  می  بنر  که  سیرجان  شهرداری  مصداق 
بهار  استقبال  به  شهر  که  مفهوم  و  عنوان  این 
نبود  نیاز  که  است،  خبری  جمله  اگر  رود.  می 
هزینه ی طراحی و چاپ و نصب بنرهایی به این 
بزرگی را شهرداری متقبل بشود. چون همه می 
دانند بهار دارد از راه می رسد. عصر جارچی ها 
و  تقویم  خانه  در  همه  االن  و  است  شده  تمام 
بوده  این  شهرداری  منظور  اگر  دارند.  اینترنت 
با کارهای عمرانی و خدماتی و کاشت گل  که 
و...  دیوار  کردن  رنگ  و  المان  نصب  و  گیاه  و 
ما  کم  دست  کنند،  می  بهاری  را  شهر  دارند 
که تالش زیادی ندیدیم. به رسم هر سال یکی 
و  زرد  گل  کاشت  مثل  روتینی  کارهای  جا  دو 
بنفش و رنگ کردن جدول مشاهده شده اما به 
برای  بزرگی  کار  رفته  توقع می  که  آن صورت 
ی  جلوه  و  بودنش  نوروزی  و  شهر  کردن  شاد 

بهار نشده است. 
بودجه نسبتا یکسان شهرداری سیرجان

 و شهرداری رفسنجان در سال ۱4۰۱
دلیل گردش  به  دانیم که سیرجان  همه می 
به شهر  تبدیل  پویا،  اقتصاد  و وجود  زیاد  مالی 
چندین  وجود  است.  شده  سکونت  برای  گرانی 
معدن بزرگ آهن و مس و صنایع وابسته به آن و 
در چهارراه ترانزیتی کشور قرار داشتن سیرجان 
داشتن  همچنین  و  جغرافیایی  موقعیت  نظر  از 
سیرجان  بودن  خشک  بندرگاه  و  ویژه  منطقه 
تورم  سیرجان  شده  موجب  همه  و  همه  و... 
بسیار باالتری نسبت به شهری چون رفسنجان 
باشد.  داشته  کرمان  یعنی  استان  مرکز  حتا  و 
از  سیرجان  سهم  چرا  که  نیست  مشخص  اما 
مجاورت با این همه معدن و ظرفیت اقتصادی 
کرمان  استانداری  چرا  است.  برابر  رفسنجان  با 
نسبت به عوارض پرداختی معادن به شهرداری 
سیرجان به نسبت رفسنجان نگاه ویژه ندارند و 
بینی  پیش  در  و شهرداری سیرجان  شورا  چرا 
بودجه برای سال آینده تالش نکرده که دست 
کم بودجه عمرانی و بودجه کل سیرجان را یک 

سرو گردن از رفسنجان باالتر ببیند؟!
بهاِر بی شکوفه!

باز هم یک ماه مانده به بهار شاهد قطع شاخه 
تِچ کنده ی درختان شهر توسط سازمان  های 

فضای سبز شهرداری هستیم! دیروز این 
عکس را در خیابان بالل گرفتیم. حجم 
بود که خیابان  اندازه ای  به  شاخه بری 
را مسدود کرده بودند! شاخه هایی پر از 

شکوفه که آماده ی شکفتن بودند. 
نارون تنه ی پوسیده  این درختان  اگر 
سال  یک  چرا  دارند،  ای  خورده  کرم  و 
برای همیشه از پایین بریده نمی شوند تا 
رسته و  شاخه ی جدید و جوانی از آن 
درخت کهن بروید یا اگر ریشه هم کرم 
خورده، درخت کامل حذف شود و نهال 
تازه ای جایگزینش شود. آخر این شاخه 
بُری چه دردی از درخت و شهر و مردم 
این  در  سایه  و  برگ  و  شکوفه  مشتاق 
برق  اداره  جز  کسی  می کند؟  دوا  کویر 

جوابی برای این سوال دارد؟

کوچه های دّره خیز!

بعد  بار  دومین  برای  پیش  روز  چند 
محله  در  ای  کوچه  به  سال  بیست  از 
محیاشهر رفتم. باورم نمی شد که هنوز 

شرایطش عینا مثل بیست سال پیش بود. یعنی 
که  بود  ندیده  خود  به  آسفالت  رنگ  تنها  نه 
رد  خاکی  های  کوچه  این  از  ماشین  با  وقتی 
یک  وارد  که  بود  این  مانند  درست  می شدی، 

کوهستان پر از دره شده ای و مرتب باید دنده 
سنگین بزنی و سراباالیی و سراپایینی بروی. پر 

از چاله های بزرگ! 
راستی شهرداری در این سال ها چه کار کرده؟ 

معلوم نیست و اینکه ساکنان این کوچه ها چرا 
اعتراضی  و  هستند  نجیب  و  مظلوم  قدر  این 
ندارند و دست کم هموار کردن کوچه هاشان را 

مطالبه نمی کنند.

با عنوان  نشریه  این  قبل  پیرو مطلب چاپ شده در شماره 
تجارتخانه از نفس افتاده جوابیه ای از سوی اداره اوقاف شهرستان 

بدستمان رسید که عینا در ذیل می آید؛ 
سردبیر محترم نشریه وزین سخن تازه؛ 

با سالم. 
آن   6۸۴ شماره  در  گزارشی  چاپ  پیرو  احتراما، 
ابراهیم  حاج آقا  کاروانسرای  وضعیت  موضوع  با  نشریه 

تاریخی،  مکان  این  بهسازی  و  مرمت  عدم  و  سیرجان 
عمومی  افکار  تنویر  جهت  ذیل  جوابیه  است  خواهشمند 
گردد.  منتشر  محترم  نشریه  آن  آینده  شماره   در 

کاروانسرای  است،  آمده  گزارش  در  که  همان طور 
باستانی  و  تاریخی  اماکن  از  سیرجان  ابراهیم  حاج آقا 
قطعا  و  دارد  باالیی  بسیار  قدمت  که  است  شهرستان 

می باشد  بهسازی  و  مرمت  جهت  بیشتر  توجه  نیازمند 
است،  نیفتاده  اتفاق  مهم  این  تاکنون  چرا  اینکه  اما 
نمی باشد.  سیرجان  خیریه  امور  و  اوقاف  اداره  به   مربوط 
در رابطه با بحث موقوفه بودن کاروانسرای حاج آقا ابراهیم 
سیرجان الزم است خدمتتان عرض نماییم که این کاروانسرا 
 ۷ شامل  مغازه  هر  که  می باشد  مغازه  باب  چندین  دارای 
موقوفه  سهم  مغازه ها  این  از  دانگ   ۲ تنها  و  است  دانگ 

می باشد و مسئولیت ۵ دانگ دیگر آن با اشخاص حقیقی 
خرده مالک  به عنوان   موقوفه،  و  نیست  موقوفه  با  و  است 
می باشند.  مالکان  اصلی  تصمیم گیرنده  و  می شود   حساب 
به خصوص  سیرجان،  بازار  بهسازی  و  مرمت  طرفی،  از 
در  اداره  این  که  فرهنگی هست  میراث  اداره  با  کاروانسرا 
می باشد.  کاروانسرا  و  بازار  طراحی  و  نقشه  تهیه   حال 
خود  کامل  آمادگی  خیریه،  امور  و  اوقاف  اداره  لذا 

در  مکرر  به صورت  را  مکان  این  بهسازی  و  مرمت  جهت 
است. کرده  اعالم  خود  سهم  به  نسبت  مربوطه،   جلسات 

در پایان الزم به ذکر است، تمامی مدارک و مستندات مربوط 
به کاروانسرای حاج آقا ابراهیم و سهم وقف آن در اداره اوقاف 

و امور خیریه موجود می باشد.
باتشکر
اداره اوقاف و امور خیریه سیرجان

  نکته هایی از این معنی 

اندرعجایِبکارهایشهرداری!
      حسام الدین اسالملو

  عکس ها: سید محسن فروزنده

برای  این که  بیان  با  کرمان  هواشناسی  کل  اداره  پیش بینی  مرکز  کارشناس 
امروز رگبار پراکنده ی باران و وزش باد در برخی مناطق استان کرمان پیش بینی 

می شود، گفت: »این شرایط جوی تا ۳ روز آینده در استان کرمان وجود دارد«.
فهیمه راستی افزود: »شدت وزش باد در غرب استان کرمان بیشتر است.«.

نقطه ی  سردترین  سانتیگراد،  درجه ی  صفر  دمای  با  »الله زار  کرد:  بیان  وی 
استان کرمان به ثبت رسیده است«.    

تداوم رگبار باران و 
وزش باد در کرمان
 طی ۳ روز آینده

 مرخصی های استفاده نشدۀ کارکنان بهداشتی و درمانی ذخیره می شود  مرخصی های استفاده نشدۀ کارکنان بهداشتی و درمانی ذخیره می شود 
سخنگوی ستاد ملی کرونا از امکان استفاده از ذخیره ی مرخصی های استفاده نشده ی کارکنان بهداشتی خبر دادو گفت: 
»امکان ذخیره ی مرخصی های استفاده نشده ی کارکنان بهداشتی و درمانی که به دلیل نیاز بیمارستان ها و مراکز بهداشتی و 

درمانی نتوانستند از مرخصی خودشان استفاده کنند، فراهم شد«.، 
امکان ذخیره ی مرخصی های استفاده نشده ی کارکنان بهداشتی و درمانی که به دلیل نیاز بیمارستان ها و مراکز بهداشتی و 

درمانی نتوانستند از مرخصی خودشان استفاده کنند، فراهم شد«.
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تشکطبیفنریمبـــل کمدلباسی سرویسخواب میزآرایش

اول مقایسه قیمتها، بعد خریداول مقایسه قیمتها، بعد خرید

این فرصت بی نظیر را از دست ندهید
خرید کنید، تخفیف بگیرید و اشانتیون ببرید
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درباره ی تاثیر تورم و افزایش فقر بر گسترش آسیب های 
اجتماعی بحث زیاد می شود. موضوعی که در سیرجان به 
خاطر توزیع نابرابر ثروت و امکانات، بسیار محسوس است 
از  را  سیرجان  تورِم  که  شاهدیم  همچنین  آن  کنار  در  و 
به  تبدیل  را  ما  شهر  و  برده  باالتر  کشوری  تورِم  میانگین 
به  شده  موجب  که  موضوعی  است.  کرده  گران  شهر  یک 
زندگی  مخارج  و  خرج  فرودست،  و  متوسط  طبقات  مردم 
امکانات  همشهریان  مقابل،  در  اما  تحمیل شود  تهران  در 

شهرهای محروم را داشته باشند.
به همین بهانه به سراغ حسین فتحی زاده دکترای اقتصاد 
رفتیم تا به این همشهری درباره این موضوع به گفت و گو 

بنشینیم.
 سوال اولم این است که چگونه  فقر و گسترش آن منجر 

به افزایش آسیب ها و بزهکاری در جامعه می شود؟
امام اول شیعیان می فرمایند از دری که فقر وارد شود از در 

دیگر، ایمان خارج می شود.
گری،  تکدی  خیابانی،  دعواهای  اجتماعی،  های  ناامنی 
فساد، فحشا، اختالس و ... نمونه هایی از اثرات تورم است. 
تورم بنیادهای اجتماعی را فرو می پاشد. فقر یکی از مسایل 
مهم در دنیای امروز است. فقر زاییده ی مناسبات اقتصادی و 
اجتماعی نابرابر است که به توزیع نابرابر درآمدها و ثروت ها 

و حق و حقوق  و مسوولیت های اجتماعی می انجامد.
مناسبات اجتماعی دربرگیرنده منابعی است که در جامعه 
وجود دارد و فقرا معموال از دسترسی به منابع و مالکیت آن 
محرومند. به ناچار وابسته به مناسباتی می شوند که امنیت 

جامعه، خانواده و فرد را تحت الشعاع قرار می دهند.
  اولین پیامد گسترش فقر از بین رفتن طبقه ی متوسط 
باعث  بتدریج  در یک جامعه است. حذف طبقه ی متوسط 

بروز چه تغییراتی می شود؟
زیر  به  کردن  سقوط  اضطراب  لحظه  هر  متوسط  قشر 
خط فقر و فاصله گرفتن از پیش از خط افقی فقر را دارد. 
معمولی ترین غذاها، ساده ترین موبایل ها و بی کیفیت ترین 
خودروها و سطح پایین ترین خانه ها حاال دیگر الکچری 

تا  اند  داده  هم  دست  به  دست  گرانی  و  تورم  اند   شده 
آرزوهای خود محروم  ترین  از دم دست  را  طبقه متوسط 
تاثیر  اقتصادی  از مشکالت  کنند. این الکچری شدن جدا 
مستقیمی بر روی مسایل اجتماعی و فرهنگی می گذارد 

که اولین آن فاصله طبقاتی اقتصادی و اجتماعی است.
است.  مشاهده  قابل  وضوح  به  امروز  که  طبقاتی  فاصله 
ای هیچ  و عده  نمیدانند چه کنند  دارند که  آنقدر  برخی 
زندگی  شدن  الکچری  این  کنند.  چه  نمیدانند  و  ندارند 
می  جامعه  در  بزهکاری  افزایش  باعث  که  است  معمولی 
آرزوهای  به  نتوانند  عادی  صورت  به  وقتی  برخی  و  شود 
خود برسند از روش های غیر معمولی برای این کار استفاده 
می کنند. دوست دارند فالن وسیله خوب را داشته باشند، 

دزدی می کنند. 
برای  شاید  یا  و  کنند  قاچاق می  کنند.  کالهبرداری می 
همین  به  شوند.  مرتکب  هم  قتل  آرزویشان  به  رسیدن 
سادگی با درست مدیریت نکردن اقتصاد و کشور و جامعه 
را از نیکی به سمت بدی هل می دهیم و از خود سوال می 

کنیم به کوجا چنین شتابان؟!
  تورم سال هزار و چهارصد چند درصد بیشتر از سال 
مثل  شهری  اجتماعی  فضای  شما  نظر  به  آیا  و  بود  پیش 

سیرجان از نظر معضل، آسیب و بزه متفاوت بود؟
تورم سال ۱۴۰۰ حدود ۴۵ درصد است و سهم بیشتر این 
نیز  تورم سال ۱۴۰۱  و  اساسی است  تورم کاالهای  تورم؛ 

باالی ۴۰ درصد پیشبینی می گردد.
و  مس  و  آهن  معادن  سیرجان  در 
پایگاه دریایی وجود  و  باغ های پسته 

دارد.
از  کشور  شهر  دومین  ما  شهر 
باربری  سنگین  های  ماشین  نظر 
ویژه  جغرافیایی  موقعیت  است. 
پذیرش  پتانسیل  و  شهرستان  این 
مهاجران مختلفی از همه نقاط کشور 
افغانستان  مهاجران  طور  همین  و 
شده  ها  فرهنگ  خرده  وجود  سبب 

است.
گاهی این خرده فرهنگ ها یکدیگر را تقویت می کنند و 
گاهی در تقابل  با یکدیگر هستند. و این تضاد فرهنگی می 

تواند به ایجاد بزه منجر شود.
  به نظرتان چه میزان از بزهکاری های سیرجان که توسط 
جوانان اتفاق می افتند، ناشی از  فاصله ی طبقاتی زیاد بین 

فقیر و غنی در سیرجان هست؟

برخی  و  باال  درآمد  سطح  از  مشاغل  برخی  سیرجان  در 
بدون درآمد معیشتی مکفی هستند.

با توجه به گران بودن امکانات زندگی در این شهرستان 
نسبت به زندگی در شهرهای مجاور و هم سطح، زمینه بروز 
فاصله طبقاتی اقتصادی و اجتماعی منجر به بروز ناهنجاری 

اجتماعی می گردد.
نمی کنند،  عمل  موفق  فقر  کاهش  در  دولت ها  وقتی   
وظیفه ی نهادهای مدنی در قبال جامعه چه هست تا بتواند 

از گسترش آسیب های اجتماعی جلوگیری کند؟
در جامعه ایران به جای اهمیت دادن به آموزش و فرهنگ 
سازی در راستای حقوق برابر انسانی و جلوگیری از کودک 
همسری  و تشکیل نهادهای حمایتی حقوق زنان و کودکان،

افزایش جمعیت  برای  ها  خانواده  تشویق  حال  در  دولت 
و  فالکت  و  فقر  قیمت  به  و  قیمتی که شده  هر  به  است. 
آسیب های اجتماعی و به قیمت معلول زایی و به قیمت 
اعتیاد و قتل های ناموسی به قیمت شکستن کرامتی انسانی 

در جامعه و به قیمت فروپاشی نهاد خانواده و جامعه. در 
چنین شرایطی الزم است که نهادهای مدنی فعالیت های 

دو چندان داشته باشند
برای  دولت  اجازه  نیازمند  نیز  نهادها  متاسفانه همین  اما 
برای فعالیت هستند و یا اینکه منابع مالی الزم 
صورت  به  و  ندارند  گسترده  فعالیت  برای  را 

مقطعی و محلی و منطقه ای فعال هستند.
 شما چقدر با جمله ی زنانه شدن فقر موافق 
تبعاتی  چه  و  هست  چی  آ  مصادیق  هستید؟ 

برای جامعه دارد؟
تله  از  کردن  گیر  و  فقر  از  تنها  نه  زنان   
طریق  از  فقر  بلکه  برند.  می  رنج  محرومیت 
مولفه های فرهنگی شامل بی تفاوتی اجتماعی 
نابسامانی های خانوادگی و نا امیدی به ایجاد و 

افزایش در این  زمان شده است. 
 بخش کثیری از افرادی که فقیر  هستند را زنان تشکیل 

می دهند
از علت های آن را می توان  در چرخه آموزش و   یکی 
تحصیل دید زیرا اولین کسانی که از این چرخه حذف می 

شوند، زنان هستند.
 نبود امکانات آموزشی و دسترسی نداشتن به این امکانات 

ناشی از کمبود درآمد و نبود درآمد  است.
 قابل انتظار است که در کنار فقر اقتصادی و فرهنگی نرخ 
آسیب های اجتماعی در بین زنان بیشتر از مردان باشد و 
سبب می شود که  اعتیاد خود کشی در مواردی تن فروشی 
از آسیب های اجتماعی که زنان را درگیر  می کند و دوباره 
همین آسیب ها موجب گیر افتادن زنان در تله محرومیت 

می گردد.

     سمیرا سرچمی

خبــر کارگران ساختمانی و فصلی عضو صندوق بیمه اجتماعی می شوندکارگران ساختمانی و فصلی عضو صندوق بیمه اجتماعی می شوند
با امضای تفاهمنامه همکاری بین صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر و اتحادیه تعاونی های تامین نیاز صنفی 
استادکاران، کارگران ساختمانی و فصلی کشور، کلیه شاغالن فصلی در سراسر کشور بیمه خواهند شد. این تفاهمنامه به منظور 
برخورداری استادکاران و کارگران ساختمانی و فصلی فاقد پوشش بیمه اجتماعی از مزایا و تعهدات بلند مدت بیمه های اجتماعی در 
زمینه بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و بازماندگان به امضای بیت اله برقراری - مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان 

و عشایر - و جمشید دیوساالرپور - مدیرعامل اتحادیه تعاونی های تامین نیاز کارگران و استادکاران ساختمانی و فصلی کشور- رسید.

گپی با حسین فتحی زاده درباره آسیب های اجتماعِی نابرابری اقتصادی و تورم؛ 

سیرجانشهرنابرابریها

در  و  اسفندماه،  هفتم  روز شنبه،  نوبت عصر  علنی  در جلسه ی  نمایندگان مجلس 
جریان بررسی جزییات بودجه ۱۴۰۱ با پیشنهاد عبدالعلی رحیمی مظفری، برای الحاق 
یک بند به تبصره 6 موافقت کردند. طبق این مصوبه، تمامی مدارسی که توسط خیرین 
انشعاب، توسعه ی شبکه، حق  از پرداخت حق  ایشان ساخته می شوند  با مشارکت  یا 
وصل کنتور آب، گاز و فاضالب و حق انشعاب، افزایش آمپراژ و حق وصل کنتور برق 

معاف هستند. 

 مدارس خّیرساز 
از پرداخت حق انشعاب 

معاف شدند

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

0913532084209135320842--0913279437209132794372 

جناب آاقیان

 محمد، علی و رضا ارجمند
ضایعه درگذشت پدر گرانقدرتان

شادروانبمانعلیارجمند
 چنان سنگین و جانسوز است که به دشواری به باور می نشیند،ولی 

در برابر تقدیر حضرت پروردگار چاره ای جز تسلیم و رضا نیست. 

این مصیبت را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، از 

درگاه خداوند متعال  برای ایشان رحمت و مغفرت  و برای شما و 

سایر بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل خواهانم

انی
ُ

مهدی  رعب ک

دوستان گرانقدر؛

  عکس: سید محسن فروزنده

  فاصلـه طبقاتـی کـه امـروز به وضـوح قابل مشـاهده اسـت. برخـی آنقدر 
دارنـد کـه نمیدانند چه کننـد و عده ای هیـچ ندارند و نمیدانند چـه کنند. این 
الکچـری شـدن زندگی معمولی اسـت کـه باعث افزایـش بزهـکاری در جامعه 
مـی شـود و برخی وقتـی به صورت عـادی نتوانند بـه آرزوهای خود برسـند از 
روش هـای غیـر معمولی برای این کار اسـتفاده مـی کنند. دوسـت دارند فالن 

وسـیله خوب را داشـته باشـند، دزدی می کنند. 
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»جالل  درباره ی  جالل پور:  محسن 
صفار زاده« چه می توان نوشت؟ شاعر، نویسنده، 
از همه مهم تر یک  و  معلم، صنعتگر، کارآفرین 
این  زمانی  چون  متأسفم،  بسیار  خوب.  انسان 
همسرش  داغدار  او  که  می کنم  منتشر  را  متن 

است.
دارند؛  آشنایی  صفارزاده  مهندس  با  خیلی ها 
برادر  و  برادر »طاهره صفارزاده«  او  این ها،  جز 
هر  که  است  وصال«  نورانی  »عبدالوهاب  خانم 
دو برای ادب دوستان مشهور و معرف حضورند.

از  را  پدرش  بیاید،  دنیا  به  آن که  از  پیش  او 
دست می دهد و چهل روز پس از تولد، مادرش 

نیز مهمان خاک می شود.
جهان،  آن  به  کوچ کرده  مادر  و  پدر  از 
طاهره،  نام های  به  نیم قد  و  قد  فرزند  چهار 
می ماند.  یادگار  به  جالل  و  جواد  حاجیه خانم، 
سرپرستی سه فرزند بزرگ تر را دایی شان »حاج 
و  می گیرد  عهده  بر  صفاریان«  محمدحسین 
احمد  »حاج   عمویشان  را  روزه  چهل  طفل 

صفارزاده« به فرزندخواندگی می پذیرد.
جالل قصه ی ما در گذر زمان بزرگ می شود 
و مهرش همچون فرزند واقعی در دل عمو و زن 
مادر  و  پدر  مرگ  از  سال ها  تا  می نشیند.  عمو 
خبر ندارد و عمو و زن عمو را پدر و مادر واقعی 
بچه های  همیشه  مدرسه  در  اما  می داند،  خود 

لوسی هستند که موضوع را لو می دهند.
در دبستان، ناظمی به نام »عطا عربی« پی به 
هوش و استعدادش می برد، و صبح ها، سر صف 
برای سخنرانی و تالوت قرآن صدایش می کند.

برای  کرمان  فرهنگ  اداره  رئیس  روز  یک 
از  عربی  عطا  می رود.  آن ها  مدرسه  به  بازدید 
رئیس  حضور  در  می خواهد  صفارزاده  جالل 

فرهنگ سخنرانی کند. 
سخنرانی  گونه ای  به  شیرین زبان  پسر 
دستور  به  می آید.  خوششان  همه  که  می کند 
جایزه  او  به  ایران  نقشه ی  یک  فرهنگ،  رئیس 

می دهند. پس از آن روز، آقا جالل را به مدارس 
دیگر هم دعوت می کنند تا سخنرانی کند.

کام  به  ایام  و  می رود  پیش  خوبی  به  روزگار 
است، اما این روزهای خوش زیاد دوام نمی آورد؛ 
را  دارایی هایش  و  می شود  ورشکسته  عموجان 
می فروشد تا به طلبکاران بدهد. خانه ی بزرگ و 
باغ و باغچه را رد می کنند و در خانه ای محقر 

می نشینند.
پسر قصه ی ما عمه ای دارد که وضع مالی اش 
بد نیست. از جالل می خواهد که پنج شنبه ها به 
خانه اش برود تا برایش قصه بخواند. جالل یک 
»مشکل گشا«  قصه ی  خواندن  کشاکش  در  روز 
مادر  و  پدر  درباره ی  عمه  از  والدین«،  »عاق  و 
او  اما  می رود  طفره  عمه  می پرسد.  واقعی اش 
او  زبان  از  را  واقعیت  تا سرانجام  اصرار می کند 

می شنود.
می کند.  تغییر  چیز  همه  بعد  به  این جا  از 
جالل که پسر فهمیده و با معرفتی است، برای 
رو  خصوصی  تدریس  به  خانواده اش  به  کمک 
را  دفاتر  نوشتن  هم  دبیرستان  مدیر  می آورد. 
اندکی  درآمد  برایش  گاهی  که  می سپرد  او  به 

به دنبال دارد. 
اندکی  سهم  و  می کند  کار  هم  تابستان ها 
می گیرد.  عهده  بر  خانه  هزینه های  تأمین  در 
دبیرستان  یازدهم  کالس  تا  کیفیت  همین  با 
و شرکت  دانشگاه  قبولی  برای  و  ادامه می دهد 

در کنکور راهی تهران می شود.
بی هیچ  دارد،  خوبی  کارنامه ی  چون 
و  می کند  ثبت نام  »دارالفنون«  در  مصاحبه ای 
دیپلم می گیرد. نتایج کنکور که می آید متوجه 
می شود که در رشته ی مهندسی شیمی نفت در 

دانشکده پلی تکنیک قبول شده است. 
در  تحصیل  با  همزمان  زندگی  گذران  برای 
تدریس  هم  کنکور  کالس های  در  دانشگاه، 

می کند.

اولین اشتغال در سیمان درود
دانشگاه  که  می گذرد  منوال  همین  به  وضع 
از  یکی  توصیه ی  به  و  می رساند  پایان  به  را 
استادانش برای کار به » سیمان درود« مراجعه 

می کند.
ساکن  درود  سیمان  سازمانی  خانه ی  در 
خانه  در  که  زن عمویش  و  عمو  از  و  می شود 
دعوت  می کنند  زندگی  سیرجان  در  محقری 
و  عمو  به  کنند.  مکان  نقل  درود  به  می کند 
دیگر  و  می گذارد  زیادی  احترام  عمویش  زن 

نمی گذارد به آن ها بد بگذرد.
که  دارد  وجود  دبیرستانی  »درود«  شهر  در 
است؛  دهم  کالس  تا  تحصیلی اش  ظرفیت 
و  یازده  کالس  معلم  کمبود  دلیل  به  یعنی 
دوازده ندارد. آقا جالل از رئیس کارخانه اجازه 
آن  در  همکارانش  از  جمعی  با  تا  می گیرد 
دبیرستان به صورت رایگان درس بدهند؛ به این 

ترتیب مشکل کالس یازده حل می شود.
یا  دوازدهم  کالس  در  تحصیل  داوطلبان 
مشکل  این بار  قم.  به  یا  می رفتند  اراک  به 

دبیرستان، هم مجوز است و هم کمبود جا.
شرکت  مدیران  جالل  آقا  که  است  این   
تا  بسازند  کالسی  که  می کند  متقاعد  را 
دانش آموزان به اراک یا قم نروند. از آن طرف، 
تأسیس  هنرستانی  سیمان،  کارخانه  جوار  در 
کارخانه  کارکنان  و  کارگران  برای  تا  می شود 
سیمان و دیگران کالس برگزار کند؛ مهندسان 
هم  اینجا  و  می زنند  باال  آستین  تحصیل کرده، 

تدریس می کنند.
»درود«  در  سال  هشت  صفارزاده  جالل 
می ماند و تا معاونت بهره برداری کارخانه، ترقی 
می کند. در سال ۱۳۵۳ »درود« را ترک می کند 
و راهی اصفهان می شود، اما زیاد دوام نمی آورد 
در  سر  تبریز  سیمان  کارخانه  از  بعد،  مدتی  و 

می آورد.
 سه سال در تبریز می ماند، و استعفا می دهد 

و بیرون می آید. دوباره به اصفهان برمی گردد و 
مدت کوتاهی در »سیمان سپاهان« کار می کند، 
اما مدتی بعد برای همیشه به زادگاهش کرمان 
کرمان«  سیمان  »کارخانه  در  و  می گردد  باز 

مشغول به کار می شود.
به   ۵۷ انقالب  کرمان،  در  اقامتش  مدت  در 
مدیران  از  تعدادی  با جذب  و  پیروزی می رسد 
خانه نشین  و  بیکار  آمریکا،  در  تحصیل کرده 
اصرار  و  دارند  دوستش  کارگران  اما  می شود. 

می کنند که بازگردد.
حجتی کرمانی  محمدجواد   ۱۳۵۸ سال  در 
که  می شود  مطلع  کارخانه،  از  بازدید  ضمن 
ترتیب  این  به  گذشته،  چه  صفارزاده  جالل  بر 
که  می کند  راضی  را  او  و  می رود  خانه اش  به 
کارخانه  به  قلمدوش  را  او  بازگردد.  کارخانه  به 

برمی گردانند.
صفارزاده در سال ۱۳۵۹ دوباره با تحریک دو 
عضو هیأت مدیره، از کارخانه اخراج می شود تا 
جعفری- حجت االسالم  دعوت  با  این بار  اینکه 

امام جمعه، و آقای فالح دادستان، به محل کار 
باز می گردد.

سیمان  در  حضورش  زمان  مدت  این بار 
که  روزی  درست  و  می شود  طوالنی تر  کرمان، 
ملل  سازمان  امنیت  شورای   ۵۹۸ قطعنامه 

پذیرفته می شود، کار او هم به پایان می رسد.
و  می شود  دعوت  تهران  به  آن،  از  پس 
مدیریت »سیمان تهران« را بر عهده می گیرد . 
بعد از آن، به انجمن سیمان می رود و به جای 
مهندس لیل آبادی ریاست انجمن سیمان را بر 

عهده می گیرد. 
در انجمن سیمان، از طریق تعامل با مجلس 
حمایتی  سبد  از  را  سیمان  سازمان ها،  دیگر  و 
برای  راه  ترتیب  این  به  و  می کنند  خارج 
صنعت  در  خصوصی  بخش  سرمایه گذاری 
نتیجه ی آن  امروز در  و  سیمان هموار می شود 
تصمیم، تولید سیمان از هفت  میلیون تن قبل 

از انقالب، به هفتاد میلیون تن رسیده است.
یادگارهای جالل صفارزاده

صفارزاده چند کتاب به یادگار گذاشته است؛ 
در  که  دارد  نام  کارخانه«  »مدیر  اولش  کتاب 
آن اشتباهات مدیریتی را به نقد کشیده است. 
کتاب دومش »فرزندخوانده« نام دارد که شرح 
زندگی اوست .کتاب های بعدی »کودکان کار«، 
»ایران خانۀ ما«، »تاریخ صنایع ایران«، »تاریخ 
دانشگاه های  »تاریخچۀ  و  سیمان«  صنعت 
ایران« است و کتابی هم در دست نگارش دارد.

تا مقطع دکترا  او سه دختر دارد که هر سه 
هم  ایشان  همسر  متأسفانه  کرده اند،  تحصیل 
آن  روح  خداوند  گفت.  وداع  را  فانی  دار  اخیرا 

بزرگوار را قرین رحمت فرماید.

در طول زندگی اش همیشه اهل کتاب و شعر 
زیادی  مطالعات  فرهنگ  و  تاریخ  در  و  بوده 
و  کارآفرینان  نوشته،  که  کتاب هایی  در  دارد. 
پیشروان توسعه صنعتی ایران را معرفی کرده و 
کوشیده به جوانان یادآور شود که ایران همیشه 
مثل امروز نبوده، بلکه راه دشوار و سختی را تا 

رسیدن به این وضعیت طی کرده است.
مطالعه ی  می کنم،  توصیه  عالقه مندان  به  
را  او  لبخندهای  و  اشک ها  از  سرشار  زندگی 
پیشرفت  تالشگران  زبرجد،  »رواق  کتاب:  در 
گردآوری  جالل پور،  محسن  به کوشش  کرمان، 
دنبال  ملک قاسمی«،  مهدی  محمد  پژوهش  و 

کنند.  

مرور زندگی پر فراز و فرود جالل صفارزاده؛

شاعریصنعتگروکارآفرین

فردای کرمان: رونمایی از مجموعه کتاب های »دایره المعارف دستبافته  عشایری و 
روستایی شهر جهانی سیرجان« و »دایره المعارف گلیم شهر جهانی سیرجان« با حضور 
معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور انجام شد. این کتاب ها که با کاغذ گالسه 
از  چشم نواز  تصاویری  و  علمی  توضیحاتی  حاوی  شده،  چاپ  رنگ  تمام  به صورت  و 
دستبافته های بافندگان ایالت، طوایف مستقل و روستانشینان منطقه ی سیرجان است و 

طرح ها و نقوش این بافته ها را به طور کامل معرفی می کند.

 دو کتاب جدید در 
حوزۀ هنر بافندگِی 
سیرجان به بازار آمد 

خبــر  آیا نمایشگاه کتاب در آستانه یک جراحی بزرگ است؟  آیا نمایشگاه کتاب در آستانه یک جراحی بزرگ است؟ 
نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در ۳۳ سالگی خود تبدیل به بزرگترین رویداد فرهنگی ایران شده است،؛ رویدادی که گردش 
مالی قابل توجهی برای صنعت نشر به همراه دارد. در عین حال نمایشگاه مخالفانی نیز دارد. برخی از کارشناسان حوزه نشر از 
جمله فعاالن ویترین کتاب در ایران معتقدند، نمایشگاه دلیل اصلی شکل  نگرفتن سیستم توزیع قدرتمند در ایران است. غلبه بُعد 
فروشگاهی بر بُعد نمایشگاهی در دوره های مختلف این رویداد فرهنگی، دغدغه ای است که در سال های گذشته همواره فعاالن این 

عرصه نسبت به آن ابراز نگرانی کرده اند.

در اجرای ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید عرضه 
مسکن بدینوسیله به اطالع می رساند در اجرای این قانون

ملی  کد   1057 شناسنامه  به  کهندل   فرزند  پور   آبادی  عزت  اسماعیل  آقای  تقاضای  مورد   -1  
3070599311 صادره از سیرجان شش دانگ خانه پالک 456 فرعی از 5070 اصلی واقع در نجف شهر 

بخش 36 کرمان  به مساحت 268/76 مترمربع
2- مورد تقاضای آقای اصغر نورمندی پور  فرزند علی  به شناسنامه 179 کد ملی 3070782957 صادره 
از سیرجان شش دانگ خانه پالک 160 فرعی از 5070 اصلی واقع در نجف شهر بخش 36 کرمان  به 

مساحت 196/15 مترمربع
که پس از رسیدگی هیات حل اختالف موضوع ماده 7 آیین نامه اجرایی قانون فوق الذکر رای به تحدید 
حدود صادر نموده، بدینوسیله به اطالع عموم می رساند در مورخ 1401/01/14 روز یکشنبه عملیات 
تحدید حدود در محل ملک به عمل می آید. لذا ظرف مدت 20روز از تاریخ تنظیم صورتجلسه چنانچه 
کسی به تحدید حدود 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 2706  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1400/12/11
                                         محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان                                         محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی تحدید حدود هیاتآگهی تحدید حدود هیات

شرکتفوالدسیرجانایرانیانصادرکنندهبرگزیدهاستانکرماندرسال1400
همایش  مهندس،  روز  با  مصادف  اسفند  پنجم 
سالن  در  کرمان  استان  صادرات  روز  بزرگداشت 
صادر  از  و   شد  برگزار  کرمان  سنگ  زغال  شهدای 
کننده گان برتر استان کرمان تجلیل  گردید و شرکت 

فوالد سیرجان ایرانیان بعنوان صادر کننده برگزیده 
استان کرمان در حوزه  صنعت و معدن انتخاب شد . 
در این مراسم که با حضور مقامات کشوري و استاني 
برگزار شد، مدیر محترم امور بازرگاني به نمایندگی از 
طرف مدیرعامل محترم شرکت، لوح و تندیس صادر 

کننده برتر را دریافت کرد.
شرکت فوالد سیرجان ایرانیان یکی از شرکت های 
ماه  آبان  از  که  است  میدکو  هلدینگ  زیرمجموعه 
۱۳۸۸ با هدف طراحی تجهیزات ،اکتشاف و استخراج 
کارخانجات  از  بهره برداری  و  احداث  معادن  از 
کنسانتره سنگ آهن ، گندله سازی،  احیای مستقیم 
و فوالدسازی تشکیل گردیده است و ماموریت خود 
را ایجاد ارزش پایدار و بهینه در تکمیل زنجیره ایمن 
با   ) تا شمش فوالدی  از )معدن  و پاک فوالد یعنی 

کمک به توسعه اقتصادی و اجتماعی استان کرمان و 
شهرستان های سیرجان و بردسیر عنوان کرده است 
و تا بدین جای کار در راستای عمل به این مأموریت 
از همه توان و ظرفیت مدیریتی و تخصصی خود بهره 

برده و موفقیت های چشمگیری نیز داشته است
متخصص  کارکنان  و  باتجربه  افراد  از  استفاده 
همراه با آموزش مناسب سرمایه انسانی، استفاده از 
سیستم های به روز مدیریتی ، قرار گرفتن کارخانه های 
معادن سنگ  در مجاورت  گندله سازی  و  کنسانتره 
شرکت،  تولیدی  مجتمع های  مناسب  فاصله  آهن،  
دسترسی به جاده های ترانزیتی مهم استان و جنوبی 
گرفتن  قرار  راه آهن،  به  دسترسی  قابلیت  کشور، 
مجتمع ها در موقعیت جغرافیایی مناسب با قابلیت 
دسترسی به بنادر جنوبی و همچنین فاصله مناسب 

با دیگر استان های صنعتی از عوامل تاثیرگذار برای 
و  تجاری  های  فرصت  ایجاد  و  رقابت پذیری شرکت 

صادراتی مناسب می باشد.
صنعتی  تولیدی  مجموعه  این  هدف  بازارهای 
خلیج  منطقه  آسیا،  شرق  جنوب  شامل  تاکنون 
فارس،  منطقه منا  میباشد که بیشتر تقاضای این 
است  ساختمانی  فوالد  و  ساده  کربنی  فوالد  بازارها 
رضایت  جلب  به  موفق  شرکت  این  خوشبختانه  و 
فوالدی  شمش  صادرات  میزان  افزایش  و  مشتریان 

خود شده است.
در راستای دستیابی به بهترین کیفیت، سیسکو از 
با تجربه صنعت  برتر روز و نخبگان  تکنولوژی های 
فوالد بهره برده و بهترین و بهینه ترین مواد اولیه را 

در تولیدات خود استفاده می نماید.

 این امر افزایش رضایت 
و  صادراتی  مشتریان 

داخلی را در پی داشته و بقا و گسترش بازار را فراهم 
نموده است .



ویترین آخر

احمد زیدآبادی در کانال تلگرامی نگاه متفاوت نوشت:احمد زیدآبادی در کانال تلگرامی نگاه متفاوت نوشت:
با خیزی که مجامع دولتی و غیردولتِی بین المللی برای با خیزی که مجامع دولتی و غیردولتِی بین المللی برای 
تحریم روسیه برداشته اند، اگر والدیمیر پوتین عاقل باشد، تحریم روسیه برداشته اند، اگر والدیمیر پوتین عاقل باشد، 
باید هر چه سریع تر خود را از منجالب جنگ اوکراین خارج باید هر چه سریع تر خود را از منجالب جنگ اوکراین خارج 
اوکراین  آینده سرتاسر  روزهای  اگر در  اوکراین کند. روسیه حتی  آینده سرتاسر  روزهای  اگر در  کند. روسیه حتی 
نخواهد داشت؛  برایش  آورد، سودی  در  اشغال خود  به  نخواهد داشت؛ را  برایش  آورد، سودی  در  اشغال خود  به  را 
چرا که از هم اکنون بازندۀ این بازی شده است. به نظرم چرا که از هم اکنون بازندۀ این بازی شده است. به نظرم 
هزینه های همه جانبۀ اشغال اوکراین، روسیه را به تدریج از هزینه های همه جانبۀ اشغال اوکراین، روسیه را به تدریج از 
پای در می آورد. پوتین آن روزی جنگ بر سر اوکراین را پای در می آورد. پوتین آن روزی جنگ بر سر اوکراین را 
باخت که به رغم تصمیم قاطعش برای حمله به آن کشور، باخت که به رغم تصمیم قاطعش برای حمله به آن کشور، 
که  نمی دانست  او  آیا  کرد.  انکار  را  آن  شرم آوری  طرز  که به  نمی دانست  او  آیا  کرد.  انکار  را  آن  شرم آوری  طرز  به 
لکه دار  را  حیثیتش  و  اعتبار  آشکارشونده ای  دروِغ  لکه دار چنین  را  حیثیتش  و  اعتبار  آشکارشونده ای  دروِغ  چنین 
می کند؟ پاسخ به این پرسش چه مثبت و چه منفی باشد، می کند؟ پاسخ به این پرسش چه مثبت و چه منفی باشد، 
نشان از برخی اختالالت دماغی دارد، زیرا یک فرد نابالغ نشان از برخی اختالالت دماغی دارد، زیرا یک فرد نابالغ 

هم از پیامدهای این نوع دروغ زننده بی اطالع نیست.هم از پیامدهای این نوع دروغ زننده بی اطالع نیست.
بعضی دروغ ها در این عالم، عجیب رسواکننده می شوند بعضی دروغ ها در این عالم، عجیب رسواکننده می شوند 
به گونه ای که آشکارگی آنها، راهی برای انکار و پنهان سازی به گونه ای که آشکارگی آنها، راهی برای انکار و پنهان سازی 
راه  نه  راه پیش می ماند  نه  نمی گذارد.  باقی  توجیه شان  راه و  نه  راه پیش می ماند  نه  نمی گذارد.  باقی  توجیه شان  و 

پس. به قول موالنا:پس. به قول موالنا:
هیچ پنهان خانه آن زن را نبودهیچ پنهان خانه آن زن را نبود

سمج و دهلیز و ره باال نبودسمج و دهلیز و ره باال نبود
نه تنوری که در آن پنهان شودنه تنوری که در آن پنهان شود

نه جوالی که حجاب آن شودنه جوالی که حجاب آن شود
هم چو عرصه پهن روز رستخیزهم چو عرصه پهن روز رستخیز
نه گو و نه پشته نه جای گریزنه گو و نه پشته نه جای گریز
............

زیر چادر مرد رسوا و عیانزیر چادر مرد رسوا و عیان
سخت پیدا چون شتر بر نردبانسخت پیدا چون شتر بر نردبان

این در حالی است که اظهارنظرهای رسمی و غیررسمی این در حالی است که اظهارنظرهای رسمی و غیررسمی 
در کشور ما در مورد بحران اوکراین چنان خام و بی اساس در کشور ما در مورد بحران اوکراین چنان خام و بی اساس 
منافع  مورد  در  بنیادی  فهم  هیچ  گویی  که  است  منافع بوده  مورد  در  بنیادی  فهم  هیچ  گویی  که  است  بوده 
کشوری به نام ایران و چارچوب پیچیده و بغرنجی به نام کشوری به نام ایران و چارچوب پیچیده و بغرنجی به نام 
با  است.  نگرفته  شکل  ایرانیان  ما  بین  در  بین الملل  با نظام  است.  نگرفته  شکل  ایرانیان  ما  بین  در  بین الملل  نظام 
تأسف بسیار تأسف بسیار ""مزخرف گوییمزخرف گویی"" در مملکت ما در هر سه حوزۀ  در مملکت ما در هر سه حوزۀ 
بی هزینه  و  رایج  چنان  ضدرسمی  و  غیررسمی  و  بی هزینه رسمی  و  رایج  چنان  ضدرسمی  و  غیررسمی  و  رسمی 

شده است که گویی انتها ندارد!شده است که گویی انتها ندارد!

       گوناگون

   عصر ایران؛ مهرداد خدیر-   عصر ایران؛ مهرداد خدیر- این  این 
روزها از زبان برخی کارشناسان در صدا روزها از زبان برخی کارشناسان در صدا 
و سیما یا گویندگانی که روی تصاویر و سیما یا گویندگانی که روی تصاویر 
حملۀ روسیه به اوکراین، متن می خوانند حملۀ روسیه به اوکراین، متن می خوانند 
این تعبیر را زیاد می شنویم که »اوکراین این تعبیر را زیاد می شنویم که »اوکراین 

باید مایۀ عبرت باشد«.باید مایۀ عبرت باشد«.
این است  اینجا  از عبرت، در  این است منظور  اینجا  از عبرت، در  منظور 
اتحاد  فروپاشی  از  پس  »اوکراین،  اتحاد که  فروپاشی  از  پس  »اوکراین،  که 
جهان  اتمی  قدرت  سومین  جهان شوروی  اتمی  قدرت  سومین  شوروی 
بوده با بوده با ۱۳۰۱۳۰ موشک بالستیک قاره پیما  موشک بالستیک قاره پیما 
با بُرد با بُرد ۵۵ تا  تا ۱۰۱۰ هزار کیلومتر.  به اینها  هزار کیلومتر.  به اینها 
اضافه کنید »اضافه کنید »۱۷۰۰۱۷۰۰ کالهک هسته ای  کالهک هسته ای 

و و ۳۳۰۰۳۳۰۰ بمب اتم!« بمب اتم!«
حال آن که در معاهدۀ »بوداپست« حال آن که در معاهدۀ »بوداپست« 
در سال در سال ۱۳۷۳۱۳۷۳ خورشیدی توافق کردند  خورشیدی توافق کردند 
در  و  بدهند  را  هسته ای  های  در سالح  و  بدهند  را  هسته ای  های  سالح 
مقابل، امنیت آنها را آمریکا و انگلستان مقابل، امنیت آنها را آمریکا و انگلستان 
تضمین و تأمین کنند و حاال می بینیم تضمین و تأمین کنند و حاال می بینیم 
اوکراین مورد تجاوز قرار گرفته و خبری اوکراین مورد تجاوز قرار گرفته و خبری 

از غربی ها نیست.از غربی ها نیست.
   این اعداد و ارقام ، نادرست نیست اما    این اعداد و ارقام ، نادرست نیست اما 
همۀ داستان نیست و به عمد بخش هایی همۀ داستان نیست و به عمد بخش هایی 
به  تا  انداخته اند  جا  خود  روایت  در  به را  تا  انداخته اند  جا  خود  روایت  در  را 
نتیجۀ مورد نظر برسند.  چرا که تفاهم نتیجۀ مورد نظر برسند.  چرا که تفاهم 
بوداپست میان اوکراین از یک طرف و بوداپست میان اوکراین از یک طرف و 
۵۵ قدرت دارای حق وتو بود نه تنها با  قدرت دارای حق وتو بود نه تنها با 

آمریکا و انگلستان.آمریکا و انگلستان.
یعنی هر یعنی هر ۵۵ کشور به اوکراین گفتند  کشور به اوکراین گفتند 
از  جای مانده  بر  هسته اِی  از سالح های  جای مانده  بر  هسته اِی  سالح های 
شوروی را تحویل بده، امنیتت با ما و شوروی را تحویل بده، امنیتت با ما و 
بود  روسیه  اصلی  گردان  صحنه  بود اتفاقا  روسیه  اصلی  گردان  صحنه  اتفاقا 
چون یا باید خود را وارث توان هسته ای چون یا باید خود را وارث توان هسته ای 
شوروی معرفی می کرد چندان که در شوروی معرفی می کرد چندان که در 
میراث دار  امنیت،  شورای  در  وتو  میراث دار حق  امنیت،  شورای  در  وتو  حق 

می ستاند  هم  وراث  دیگر  از  یا  می ستاند است  هم  وراث  دیگر  از  یا  است 
باقی  شاخ  خود  مقابل  یا  کنار  در  باقی و  شاخ  خود  مقابل  یا  کنار  در  و 

نمی گذاشت.نمی گذاشت.
خطای دوم این که نمی گویند تضمین خطای دوم این که نمی گویند تضمین 
دهنده به اوکراین هر دهنده به اوکراین هر ۵۵ کشور بودند از  کشور بودند از 
اکنون  و  روسیه  جناب  همین  اکنون جمله  و  روسیه  جناب  همین  جمله 
قول  که  کرده  تجاوز  روسیه ای  قول همان  که  کرده  تجاوز  روسیه ای  همان 

دفاع از امنیت اوکراین را داده بوددفاع از امنیت اوکراین را داده بود
اتحاد  از  پس  اوکراین  اوصاف  این  اتحاد با  از  پس  اوکراین  اوصاف  این  با 
شوروی در قبال سالح های هسته ای به شوروی در قبال سالح های هسته ای به 
ارث برده دو راه بیشتر نداشت: یا نگاه ارث برده دو راه بیشتر نداشت: یا نگاه 
دارد و بگوید مال خودمان است. در این دارد و بگوید مال خودمان است. در این 
صورت نه روسیه تحمل می کرد نه غرب صورت نه روسیه تحمل می کرد نه غرب 
و با هر دو باید درمی افتاد. در واقع آن که و با هر دو باید درمی افتاد. در واقع آن که 
ابتدا دندان هسته ای اوکراین را کشید ابتدا دندان هسته ای اوکراین را کشید 
روسیه بود.    یا این که تحویل دهد و روسیه بود.    یا این که تحویل دهد و 
وارد بازی مناسبات جهانی شود. پس در وارد بازی مناسبات جهانی شود. پس در 
اصل خالص شدن از سالح های هسته اصل خالص شدن از سالح های هسته 
ای بحثی نیست جز در صدا وسیمای ای بحثی نیست جز در صدا وسیمای 
عبرت  منظر  از  که  اسالمی  عبرت جمهوری  منظر  از  که  اسالمی  جمهوری 
تفسیر می کنند. بحث ها همه بر سر این تفسیر می کنند. بحث ها همه بر سر این 
است که تا چه اندازه باید به ناتو نزدیک است که تا چه اندازه باید به ناتو نزدیک 

می شد یا نمی شد.می شد یا نمی شد.
البته  سیما  و  صدا  تفسیرهای  البته      سیما  و  صدا  تفسیرهای      
این  از  می خواهند  و  است  این هدف دار  از  می خواهند  و  است  هدف دار 
رهگذار به توافق برجام هم طعنه بزنند رهگذار به توافق برجام هم طعنه بزنند 
حال آن که می توان گفت: خوب، پس حال آن که می توان گفت: خوب، پس 
چرا حاال خودتان عبرت نمی گیرید و به چرا حاال خودتان عبرت نمی گیرید و به 

دنبال احیای همان برجام هستید؟!دنبال احیای همان برجام هستید؟!
شوروی  اتمی  سالح  انبار  شوروی اوکراین،  اتمی  سالح  انبار  اوکراین، 
سابق بود و باید تکلیف این انبار را پس سابق بود و باید تکلیف این انبار را پس 
نمی شد  می کردند.  روشن  فروپاشی  نمی شد از  می کردند.  روشن  فروپاشی  از 
و  باشد  رفته  بین  از  شوروی  خود  و که  باشد  رفته  بین  از  شوروی  خود  که 
شناخته  آن  اصلی  میراث دار  شناخته روسیه  آن  اصلی  میراث دار  روسیه 

استقالل  دنبال  به  هم  دیگران  و  استقالل شود  دنبال  به  هم  دیگران  و  شود 
باشند اما دندان تیز شوروی در یکی از باشند اما دندان تیز شوروی در یکی از 
جمهوری ها جا بماند. آن هم در حالی جمهوری ها جا بماند. آن هم در حالی 

که رد پاهای مافیاها دیده می شد.که رد پاهای مافیاها دیده می شد.
اوکراینی ها  اوکراینی ها دندانی که به درد خود  دندانی که به درد خود 
نان  و  آب  آنان  برای  چون  نان نمی خورد  و  آب  آنان  برای  چون  نمی خورد 
تصمیم  باالتفاق  این  بر  بنا  تصمیم نمی شد.  باالتفاق  این  بر  بنا  نمی شد. 
به خلع سالح اوکراین گرفتند به یک به خلع سالح اوکراین گرفتند به یک 
دلیل روشن و البته از موضع زور. این دلیل روشن و البته از موضع زور. این 
که تعداد اتمی های جهان از آنچه هست که تعداد اتمی های جهان از آنچه هست 
بیشتر نشود. منطق زورشان در قبال ما بیشتر نشود. منطق زورشان در قبال ما 
نیز همین است. همین تعداد که هستیم نیز همین است. همین تعداد که هستیم 
بس است و به دیگری اجازه نمی دهیم.بس است و به دیگری اجازه نمی دهیم.

هم  هسته ای  کلید  نکنیم  هم فراموش  هسته ای  کلید  نکنیم  فراموش 
اتحاد شوروی در مسکو بود  اتحاد شوروی در مسکو بود در دوران  در دوران 
و این طور نبود که اگر خود اوکراینی ها و این طور نبود که اگر خود اوکراینی ها 
بخواهند بتوانند استفاده کنند. کلید و بخواهند بتوانند استفاده کنند. کلید و 
دسته در مسکو بود و تیغه در اوکراین. دسته در مسکو بود و تیغه در اوکراین. 
این دو هم البته در درون اتحاد شوروی این دو هم البته در درون اتحاد شوروی 
برای  نه  آن  از  پس  اما  داشتند  برای معنی  نه  آن  از  پس  اما  داشتند  معنی 
روسیه قابل تحمل بود و نه برای اوکراین روسیه قابل تحمل بود و نه برای اوکراین 

قابل استفاده.قابل استفاده.
اصول اصول  ""عبرتیعبرتی" "  تحلیل های  تحلیل های فرض  فرض 
 گرایان این است که اوکراینی ها امنیت  گرایان این است که اوکراینی ها امنیت 
خود را فروختند. اگر چنین باشد پس خود را فروختند. اگر چنین باشد پس 
اعتراف می کنند روس ها امنیت اوکراین اعتراف می کنند روس ها امنیت اوکراین 

را نقض کرده اند. را نقض کرده اند. 
نباید پرسید چرا نقض  نباید پرسید چرا نقض با این فرض  با این فرض 
دست  به  مستقل  کشور  یک  دست امنیت  به  مستقل  کشور  یک  امنیت 
قدرتی مانند روسیه را محکوم نمی کنید قدرتی مانند روسیه را محکوم نمی کنید 
روسیه  امنیت  راستای  در  به عکس  روسیه و  امنیت  راستای  در  به عکس  و 
توجیه می کنید؟ تکلیف تان را روشن توجیه می کنید؟ تکلیف تان را روشن 
دارید  را  اوکراین  امنیت  دغدغۀ  دارید کنید!  را  اوکراین  امنیت  دغدغۀ  کنید! 

یا روسیه را؟یا روسیه را؟

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

دبیرتحریریهوگرافیست:سارهمیرحسینی
 چاپ :  مهدویکرمان
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دیواره ترک خورده یخدان های دو قلو ...

اتحادیه اروپا 26 فرد و یک نهاد روسی را تحریم کرد
ایرنا:ایرنا: شورای اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه ای  شورای اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه ای ۲6۲6 فرد و یک نهاد روسی را تحریم  فرد و یک نهاد روسی را تحریم 
الیوم ساعات اولیه بامداد سه شنبه به وقت  الیوم ساعات اولیه بامداد سه شنبه به وقت کرده است. شبکه خبری روسیا  کرده است. شبکه خبری روسیا 
تهران اعالم کرد؛ این تصمیم به دنبال حمله نظامی روسیه به اوکراین گرفته تهران اعالم کرد؛ این تصمیم به دنبال حمله نظامی روسیه به اوکراین گرفته 
شده است. پیش از آن نیز اتحادیه اروپا والدیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه شده است. پیش از آن نیز اتحادیه اروپا والدیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه 

و سرگئی الوروف وزیر خارجه این کشور را تحریم کرده بود.و سرگئی الوروف وزیر خارجه این کشور را تحریم کرده بود.

زوم

داستان اوکراین؛ عبرت یا غیرت؟

آمریکا 12 عضو هیئت روسیه در سازمان ملل را اخراج کرد
اظهار  ملل  سازمان  در  روسیه  دائم  نماینده  و  سفیر  نبنزیا  واسیلی  اظهار   ملل  سازمان  در  روسیه  دائم  نماینده  و  سفیر  نبنزیا  واسیلی  ایرنا:ایرنا: 
داشت: آمریکا داشت: آمریکا ۱۲۱۲ دیپلمات در نمایندگی دائمی روسیه در سازمان ملل را عنصر  دیپلمات در نمایندگی دائمی روسیه در سازمان ملل را عنصر 
نامطلوب اعالم کرد.سفیر دولت والدیمیر پوتین در سازمان ملل عصر دوشنبه به نامطلوب اعالم کرد.سفیر دولت والدیمیر پوتین در سازمان ملل عصر دوشنبه به 
وقت محلی در جمع خبرنگاران گفت آمریکا وقت محلی در جمع خبرنگاران گفت آمریکا ۱۲۱۲ دیپلمات در نمایندگی دائمی  دیپلمات در نمایندگی دائمی 
روسیه در سازمان ملل را عنصر نامطلوب اعالم کرد و از آنها خواست تا روسیه در سازمان ملل را عنصر نامطلوب اعالم کرد و از آنها خواست تا ۷۷ مارس  مارس 

خاک آمریکا را ترک کنند.خاک آمریکا را ترک کنند.
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عصر ایران:عصر ایران:  بر اساس گزارش ها به احتمال فراوان روسیه شانسی برای حضور بر اساس گزارش ها به احتمال فراوان روسیه شانسی برای حضور 
در جام جهانی قطر نخواهد داشت. پس از آن که والدیمیر پوتین، رئیس جمهور در جام جهانی قطر نخواهد داشت. پس از آن که والدیمیر پوتین، رئیس جمهور 
روسیه، تهاجم تمام عیار به اوکراین را از طریق زمین، هوا و دریا آغاز کرد، هیات روسیه، تهاجم تمام عیار به اوکراین را از طریق زمین، هوا و دریا آغاز کرد، هیات 
حاکمه فوتبال )فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا( وارد عمل شد. و حاال به حاکمه فوتبال )فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا( وارد عمل شد. و حاال به 
شکل رسمی اعالم شد که همه تیم های ملی و باشگاهی روسیه از حضور در شکل رسمی اعالم شد که همه تیم های ملی و باشگاهی روسیه از حضور در 

همه رقابت ها محروم شده اند.همه رقابت ها محروم شده اند.

عصر ایران: عصر ایران: نماینده روسیه در مذاکرات وین گفت اگرچه امیدوار بود مذاکرات نماینده روسیه در مذاکرات وین گفت اگرچه امیدوار بود مذاکرات 
تاکنون نهایی شده باشد، اما »تقریباً مطمئن« است تا پایان هفته توافق می شود. تاکنون نهایی شده باشد، اما »تقریباً مطمئن« است تا پایان هفته توافق می شود. 
میخائیل اولیانف، فرستاده روسیه در وین، به خبرنگار بلومبرگ گفت اگرچه امیدوار میخائیل اولیانف، فرستاده روسیه در وین، به خبرنگار بلومبرگ گفت اگرچه امیدوار 
بود مذاکرات ایران تاکنون نهایی شده باشد، اما »تقریباً مطمئن« است تا پایان هفته بود مذاکرات ایران تاکنون نهایی شده باشد، اما »تقریباً مطمئن« است تا پایان هفته 
آینده توافق رخ خواهد داد. او قصد دارد با باقری مالقات کند و معتقد است موضوع آینده توافق رخ خواهد داد. او قصد دارد با باقری مالقات کند و معتقد است موضوع 

تضمین حل شده است و برخی تصمیمات باقی مانده است.تضمین حل شده است و برخی تصمیمات باقی مانده است.

جنگی که پوتین 
پیشاپیش باخت

روسیه از تمام رقابت های فوتبال محروم شد

اولیانوف: »تقریباً مطمئن« هستم تا پایان هفته توافق می شود

اینترنت ماهواره ای در اوکراین فعال شد
ایالن ماسک، بنیانگذار شرکت اسپیس ایکس اعالم کرد که اینترنت ماهواره ای را ایالن ماسک، بنیانگذار شرکت اسپیس ایکس اعالم کرد که اینترنت ماهواره ای را 
برای اوکراین فعال کرده است. در پی اختالل اینترنت در اوکراین، معاون نخست وزیر برای اوکراین فعال کرده است. در پی اختالل اینترنت در اوکراین، معاون نخست وزیر 
این کشور از ماسک تقاضا کرده بود تا اینترنت اوکراین را تامین کند. توییت ایالن این کشور از ماسک تقاضا کرده بود تا اینترنت اوکراین را تامین کند. توییت ایالن 
ماسک مبنی بر تامین اینترنت اوکراین، با استقبال گسترده کاربران از کشورهای ماسک مبنی بر تامین اینترنت اوکراین، با استقبال گسترده کاربران از کشورهای 
مختلف همراه شده است. هدف از سیستم اینترنتی شرکت اسپیس  ایکس آن است مختلف همراه شده است. هدف از سیستم اینترنتی شرکت اسپیس  ایکس آن است 

تا دسترسی بخش زیادی از مردم جهان به اینترنت را فراهم کند.تا دسترسی بخش زیادی از مردم جهان به اینترنت را فراهم کند.

معاون مدیر کل امور مالیاتی استان کرمان  و مدیر حسابرسی شهرستان سیرجان  خبر داد:

ارائهخدماتمالیاتیازطریقپنجرهواحدخدماتالکترونیک
محمد خواجویی – معاون مدیر کل امور مالیاتی استان کرمان  
و مدیر حسابرسی شهرستان سیرجان در خصوص ارائه خدمات 

مالیاتی از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیک گفت: 
امور  سامانه  الکترونیک  خدمات  ملی  درگاه  طریق  از 
از  مجموعه ای   my.tax.gov.ir آدرس:  به  مالیاتی 
بطور  مودیان  و  شهروندان  عموم  به  مالیاتی  خدمات 
متمرکز و به صورت الکترونیک ارائه می شود که از جمله 

این خدمات می توان به موارد زیر اشاره کرد: 
 * مشاهده تعداد پرونده های مالیاتی اشخاص 

* اظهارنامه ها) درآمد، نقل و انتقال امالک، مستقالت، 
ارث( 

* واحدهای مسکونی خالی از سکنه

* مالیات بر نقل و انتقال خودرو  مالیات بر خودروهای 
تحت تملک با ارزش مجموع بیش از ۱۰ میلیارد ریال

* واحد های مسکونی گران قیمت و باغ ها با ارزش بیش 
از 2۰۰ میلیارد ریال

* دسترسی به کارتابل ابالغ الکترونیک اوراق مالیاتی
پیگیری  و  مالیاتی  قبوض  کلیه  پرداخت  و  مشاهده   *

قبوض پرداختی
* مشاهده اطالعات صورت معامالت

* مالیات تکلیفی)حقوق( 
مالیاتی،  خدمات  شدن  الکترونیکی  با  است  ذکر  قابل 
ارتباط مودیان با ادارات مالیاتی به کمترین میزان کاهش 
اطمینان  قابل  سریع،  بستر  یک  در  شهروندان  و  یافته 

وضعیت  آخرین  از  مرسوم،  پیچیدگی های  بدون  و 
الکترونیک  خدمات  سایر  و  خود  مالیاتی  پرونده 
به  منجر  امر  این  که  بهره مند خواهند شد  مالیاتی 
افزایش رضایت مندی مودیان، ارتقای سالمت نظام 
اداری وکاهش مصرف کاغذخواهد شد و توسعه این 
قرار  کار  دستور  در  همچنان  الکترونیک  خدمات 

دارد.
کردن  وارد  با  مذکور  به سامانه  مراجعه  با  مودیان   
کد ملی، شماره موبایل، تاریخ تولد، ثبت نام کرده 
سامانه  وارد  عبور  کلمه  و  کاربری  نام  دریافت  با  و 
می شوند ضمنا شماره موبایل می بایست با کد ملی 

انطباق داشته باشد. 

فروش،نصب،سرویـس،شــارژگـــازوفروش،نصب،سرویـس،شــارژگـــازو

نقد و اقساطلولـهکشیزیرکارلولـهکشیزیرکار

کولرهای گـازیکولرهای گـازی  اسپلیتاسپلیت
خیابانوحید-روبرویفروشگاهافقکوروشخیابانوحید-روبرویفروشگاهافقکوروش

فروشگاه اسپلیت صالحیفروشگاه اسپلیت صالحی
4233878842338788 --0 9 16445833509 164458335 

آگهيفراخوانشناسایيوارزیابیشرکتهاآگهيفراخوانشناسایيوارزیابیشرکتها
بهشمارهبهشماره1414//14001400/ف)نوبتسوم(/ف)نوبتسوم(

دستگاه یک سازی منظور»بومی به  دارد  نظر  در  عام(  )سهامي  گهر  گل  صنعتي  و  معدني  شرکت 

اطالعات موجود  با  مطابق   »XRF بهروشذوبیجهتآنالیـزدستگاه تهیهقرص القایی اتوماتیک

نمونه خارجی، اقدام به شناسایی و ارزیابی شرکت سازنده واجد شرایط نماید. لذا کلیه متقاضیان 

مي توانند جهت اخذ اسناد فراخوان شناسایي و ارزیابی شرکت ها و سازندگان به آدرس الکترونیکي 

WWW.GEG.IR مراجعه و اسناد مذکور را از بخش مناقصه و مزایده دانلود نمایند و پاکت خود 
را که حاوي مدارک خواسته شده جهت شناسایي و ارزیابي مي باشد، حداکثر تا تاریخ یکشنبه مورخ 

1400/12/15 به نشاني دفتر کمیسیون معامالت مجتمع و یا  دبیرخانه دفتر مرکزی تهران تحویل 

نمایند. شرکت در فراخوان حاضر و ارسال پاکت هیچگونه حقی جهت ارجاع کار ایجاد نمی نماید.

کمیسیونمعامالتشرکتمعدنيوصنعتيگلگهر


