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گزارشی پیرامون چند نرخی بودن قیمت دارو در داروخانههای شهر؛

افزایش قیمت داروها زیر سایه قانون
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 مدیریت غذا و داروی دانشکده علوم پزشکی سیرجان :در رابطه با اختالف قیمت و تعرفه دارو به جدیت رسیدگی و
S O K H A N
T A A Z E H

مدیریت و مسوول فنی داروخانه مورد شکایت را حضورا فرامیخوانیم و از او توضیح می خواهیم.
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پولذوقزدگی
عروس و داماد
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افراد باالی ۵۰سال
صفحه4

سیرجان با جدیت ادامه دارد
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نخبه گفتن شــما؛ درد ما را دوا نمیکند

عکس :سید محسن فروزنده

زیرسازیوآسفالتخیابانهای

صفحه 5

انعکاس

نماینده محترم مردم سیرجان در مجلس شورای اسالمی ،جناب حسن پور ،با سالم و احترام.احتراماً معروض میدارد که ظلم بزرگی که در حق مردم ساکن در حوزه انتخابیه جنابعالی صورت میگیرد این است که از تمام
سخن همشهریان:
ِ
قطارهای مسافری که از سیرجان عبور میکنند ،مردم سیرجان سهمیه ای ندارند ،از هر قطار مسافری که از سیرجان عبور میکند ،یک یا دو کوپه ،سهمیه سیرجان است ،که این سهمیه در برابر جمعیت سیرجان و رفت و آمدهایی که بخاطر مناطق
صنعتی این منطقه به سیرجان میشود ،بسیار ناچیز است .و مردم سیرجان برای مسافرت ،باالجبار باید بلیط بندرعباس را تهیه و کرایه بندرعباس را پرداخت کنند.و این همان ظلم بزرگیست که در حق مردم این ّ
خطه میشود .و این دلیل باعث
معدنی و
ِ
طالبان سفر با قطار را در سیرجان ،به شدت
شده که سیرجانیها  ،علی الخصوص اقشار ضعیف ،اتوبوس را برای مسافرت انتخاب کرده و آنرا به قطار ترجیح دهند ،تا هزینه بلیط بندرعباس که در واقع پول زور میباشد  ،پرداخت نکنند .این دلیل ،تعداد
ِ
کاهش داده است.نظر به اینکه هر روز تعداد زیادی مسافر از سیرجان به مقصد تهران و قم و ایستگاههای طول مسی ِر تهران ،اعزام میشوند ،لذا پیشنهاد میشود که لطفا مرحمت فرموده و با مسئولین مربوطه در خصوص حرکت یک رام قطار مسافری از
مبدا سیرجان به تهران بصورت هر روزه یا حداقل بصورت یکروز در میان ،تشریک مساعی فرمایید ،الزم بذکر است که این قطار میتواند ایستگاههای خاتون آباد و احمدآباد را هم تحت پوشش داشته باشد و مسافران این ایستگاهها را هم حامل باشد.
نکردن هزینه بلیط بندرعباس ،به اتوبوس روی آورده اند ،در اینصورت برای مسافرت ،قطعاً دوباره قطار را انتخاب خواهند کرد .در صورت انجام این مهم و حرکت این قطار  ،دعای خیر مردم سیرجان شامل حال جنابعالی شده
آن قشر از ملت که بخاطر پرداخت
ِ
️محمود شهبا
و اجبار پرداخت هزینه بلیط بندرعباس از دوش این ملت انقالبی و مستضعف ،برداشته خواهد شد .از همکاری جنابعالی در این مورد کمال تشکر و قدردانی را داریم.
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انتشار کتابی تازه درباره سیرجان در دوره قاجار

پوشش ایرانی زنان و حاکم موسیقیدان

دستگیری عامالن باند تقلب کنکور در سیرجان

دانشجوی پزشکی متقلب از کار درآمد

دادستان سیرجان با اشاره به دستگیری عامالن توزیع
سئواالت کنکور سراسری و تقلب در این آزمون ملی در
سطح کشور گفت :یکی از اعضای این باند اهل سیرجان
است که توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل
اطالعات استان کرمان و اداره اطالعات سیرجان شناسایی
و دستگیر شد.
به گزارش روابط عمومی دادگستری کل استان کرمان،
محسن نیکورز افزود :ماموران وزارت اطالعات قبل از
برگزاری کنکور چندین باند که از طریق فضای مجازی
ادعای فروش سئواالت را داشتند شناسایی و دستگیر کردند.
وی ادامه داد :همچنین یک باند کشوری که با همکاری
داوطلبان کنکور قصد تقلب را داشتند حین برگزاری کنکور
شناسایی شدند و به دام افتادند.
نیک ورز افزود :فعالیت این گروه از چندین ماه پیش از
سوی سربازان گمنام امام زمان (عج) تحت رصد بوده و
این باند هفته گذشته در چندین استان از جمله کرمان و
همچنین در تهران مورد ضربه قرار گرفت.
وی تصریح کرد :برخی اعضای این باند از دانشجویان نخبه و
اساتید بودند که با شیوهای بسیار خاص و به شکل گروهی به
داوطلبان مورد نظر حین برگزاری کنکور تقلب میرساندند.
این مقام قضایی ادامه داد :شیوه و شگرد این گروه به این
شکل بود که داوطلب کنکور در روز امتحان پس از توزیع
سئواالت از طریق موبایل از آنها عکس میگرفت و به یکی
از اعضای باند تقلب ارسال میکرد .آنان نیز سئواالت را
در اختیار یک گروه بزرگ علمی قرار داده و به سرعت
باتوجه به تعداد باالی افراد ،پاسخ را استخراج و تحویل
میدادند ،سپس پاسخهای صحیح در اختیار افرادی که در
امر کلیدزنی سئواالت تبحر خاصی داشتند قرار گرفته و
کلید پاسخ صحیح استخراج و از طریق وسائل الکترونیکی به
داوطلب کنکور ارسال میشده است.
دادستان سیرجان اضافه کرد :یکی از افرادی که در این باند
نقش تولید فوری کلید را داشته ،دانشجوی سیرجانی است
که در رشته پزشکی تحصیل میکند و از سوی ماموران اداره
اطالعات دستگیر شد.
نیکورز گفت :اعضای این باند بسیار حرفهای بوده و
شیوه جاسازی و انتقال موبایل و دیگر ابزار الکترونیکی به
داخل جلسه کنکور را به داوطلب آموزش میدادند و به
ازای هر آزمون مبلغی تا حدود  ۲۰میلیون تومان را دریافت
میکردند.
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حسام الدین اسالملو

«شش ماه در ایران» از سفرنامه ادوارد استاک ،کتابی
 300صفحهای است که پیش از این توسط نشر ققنوس
با ترجمهی شهال طهماسبی منتشر شده بود اما به تازگی
یکی از ناشران استان کرمان؛ چهار فصل از یادداشتهای
ادوارد استک را با ترجمه مجید باغینیپور منتشر کرده
است که در آن سفر استوک از سیرجان تا کوهبنان را
شرح میدهد .کتابی  72صفحهای در قطع رقعی که
توسط انتشارات خدمات فرهنگی کرمان منتشر شده
است.
درباره ادوارد استاک ایرلندی اطالعات زیادی وجود
ندارد .او کارمند غیرنظامی حکومت هند انگلستان یا راج
بریتانیا بود (تشکیالتی که انگلیسیها برای اداره شبهقاره
هند ایجاد کرده بودند) و نیز از مقامات سازمان «منطقه

و مستعمره» در ایاالت شمال غربی هند .استاک
پس از هشت سال کار در هندوستان ،در ژانویه
 1881م 1298 /ه.ق به قصد سفر به اروپا از طریق
ایران و دیدن این سرزمین پررمزوراز از هند خارج
شد .او مانند اکثر کسانی که از هندوستان به
ایران میآمدند مقصدش بوشهر بود و در فوریه
 1881م /بهمن  1298ه.ق در اواخر دهه سوم
سلطنت ناصرالدینشاه قاجار وارد ایران شد .پس
از گشتوگذاری مفصل و شبانهروزی در مناطق
جنوبی ایران به تهران و از آنجا به شمال ایران
رفت تا از راه روسیه به اروپا بازگردد .دقت نظر
و دیدگاههای جامعهشناسانه و واقعبینانه و نثر
هنرمندانه و تصویری استاک جذابیت زیادی به
نوشتههای او بخشیده است و چون برای این سفر
مأموریت دولتی نداشته تا حدودی بدون جانبداری
و تعصب خاص برخورد کرده و با ایرانیان بسیار
اخت شده است .او در بخش آخر سفرنامه خود
نتیجهگیریها ،ارزیابیها و توصیههایی برای
استفاده از منابع طبیعی و انسانی سرشار ایران
کرده است که امروز نیز مصداق دارد و یک نمونه
آن کویرهای نمک بسیار و گسترده ایران است.
همچنین توضیحاتی درباره مختصات جغرافیایی،
نظام مالیات ارضی در مناطق جنوبی و مرکزی و وضعیت
عمومی ایران در آن زمان ارائه داده است.
بخش ورود به منطقهی سیرجان از وقتی شروع میشود
که ادوارد استاک همراه با همراهانش از کوههای جنوبی
سیرجان سرازیر میشوند .او توصیف زیبایی از دشتی که
چهارطرفش را کوه پوشانده و قلههای دوردست پوشیده
از برف بودهاند« :حال در حوزه سیرجان بودیم که مرکز
آن سعیدآباد است .سیرجان منطقهای است وسیع و پر
رونق که در ابتدای دشت یا درهای واقع شده است و از
جهت شمال غربی تا اصفهان امتداد دارد .آب سیرجان از
قناتهایی تامین میشود که در دامنهی کوههای شرق
سیرجان حفر شدهاند .این قناتها را رشته کوههای سر
به فلک کشیده چهارگنبد هزار و الله زار واقع در دور
دستها تغذیه میکنند .دامنهها و قلههای پوشیده از
برف این کوهها ویژگی بارز و شکوهمن ِد چشماندازش

آگهي مناقصه عمومي تجدید شده
شماره/1400/17ع

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد پروژه « طراحي ،خريد ،ساخت و بهره برداري از آبشار ،رودخانه
مصنوعي  ،خطوط انتقال آب و برق و احداث سيستم پمپاژ تغذيه و پمپاژ سيستم بسته در پارك گردشگري» خود را به روش  EPCواقع
در کیلومتر  20جاده سیرجان-شیراز ،از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط و دارای گواهینامه صالحیت

بود».
منزلگاه اول ادوارد استاک در سیرجان،
روستای عباسآباد بوده است .روستایی مجاور
قلعهسنگ که تا همین چند سال پیش با اینکه
خالی از سکنه شده بود هنوز وجود داشت اما
تخریب گشت و در باغهای پسته بلعیده شد.
او از خانههای گنبدی آنجا میگوید و توضیح
میدهد که در اکثر ایران این نوع بنا را ترجیح
میدهند چون چوب کمیاب است.
سپس سفرنامه نویس پس از توضیحات چند
سطری از مردم عباسآباد ،به مرکز سیرجان
یعنی سعیدآباد وارد میشود« :در سعید آباد به
کاروانسرا رفتیم .زکیبیگ (تفنگچی گماشتهی
همراه کاروان) را نزد حاکم فرستادیم .او با این
خبر برگشت که اقامتگاهمان نیم ساعته آماده
میشود .ساختمان خشتی وسیعی که محتاج
تعمیر اساسی بود .سرشب حاکم را مالقات
کردم .او جوان خوش مشربی بود که یکی
از چشمانش لوچ بود .پدرش عایدات منطقه
سیرجان را با دو هزار تومان خریداری کرده
بود و این درحالی بود که عالوه بر عوارض باید
ساالنه مبلغ  26هزار تومان به خزانهی دولت
واریز کند .موعد پرداخت وجوه معوقه سوای آن دو هزار
تومان فرا رسیده بود .و حاکم به کرمان رفته بود تا قضیه
را سر و سامان بدهد و مهلت بخواهد .پسرش را تا زمان
بازگشت حاکم منطقه تعیین کرده بود .آن مرد جوان
نمونهی کاملی از شاهزادهای مهربان و خوش مشرب بود.
به ویژه اطالعات زیادی درباره موسیقی داشت .به جز
موسیقی در سایر رشتهها کامال بیسواد بود .وی حتا با
جغرافیای منطقه سیرجان ناآشنا بود .در مقایسه با فارس
گرسنگی کشیده و فقیر ،ظاهر شهر سیرجان امیدبخش
و پر رونق است».
او سپس توصیف پوشاک سیرجانیها را میکند:
«مردم سعیدآباد پوششی مناسب به تن دارند و پوستی
روشنتر از اهالی جنوب .بچهها بشاش و و زیبا هستند.
در سعیدآباد میتوانی لباس زنانهی واقعی ایرانی را دید.
تونیک همراه با دامنهایی که تقریبا به زانوی زنان

برگ سبز پراید 132ex
مدل 1392
به رنگ سفید روغنی و
شماره پالک ایران 437 -75ب 67
به نام اصغر مصطفی زاده گسمونی

طرح و ساخت با رتبه حداقل  3در رشته آب از سازمان مدیریت و برنامه ریزی و یا پیمانکار دارای رتبه حداقل  5در رشته آب

مفقود گردیده و از

واگذار نمايد .لذا متقاضيان ميتوانند جهت اخذ اسناد مناقصه به صورت حضوری و به نشانی :دفتر کمیسیون معامالت گل گهر

درجه اعتبار ساقط می باشد.

یا تأسیسات ( با مشارکت مهندسین مشاور دارای رتبه حداقل  2در رشته آب و یا دارای واحد طراحی) مطابق با اسناد مناقصه،
واقع در کیلومتر  50جاده سیرجان-شیراز و یا به نشانی :دبیرخانه دفتر مرکزی شرکت واقع در تهران -خیابان دکتر فاطمی-
مقابل هتل الله -ساختمان نگین پالک  273مراجعه و اسناد مذکور را دریافت نمايند  .مهلت تحويل پاكات ساعت  9الي  14روز
دوشنبه مــورخ  1400/4/28در محــل دفتركميسيون معـامالت مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد .شركت معدني
و صنعتي گل گهر در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار ميباشد.

کمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر

میرسد و شلوارهایی گشاد به رنگ آبی و کالهی نمدی
بر سر».
استاک درباره سیرجان قدیم میافزاید« :سعیدآباد
هشت هزار نفر جمعیت دارد .شهری آباد است و بازاری
سرپوشیده و آبرومند و آراسته دارد».
استاک سیرجان را شهری غنی و ثروتمند توصیف
میکند که مردمش بسیار سختکوش هستند و آن
قدر منظم و قانونی که به گفته نویسنده تنها شهری
بود که فقط یک تفنگچی داشت! او تنها در سیرجان و
روستاهای تُرکنشین آن توانسته روی غیر گوشهنشین و
اجتماعی زنان ایرانی را ببیند.
سعادتآباد ،کران و پاریز و مناطق اطراف آن از دیگر
جاهایی بوده که استاک آنجاها حضور یافته ،ساکن شده
و با مردمانش خوش و بش کرده و روستایشان توصیف
کرده است.

از یک نفر
تحویلدار غذا ( خانم )
جهت کار در فستفود
معتبر در سیرجان با
حقوق و مزایای مناسب
دعوت به عمل می آید.
0992 771 8301

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

فروش ،نصب ،سرویـس،شــارژ گـــاز و

لولـه کشی زیرکار

نق

دو
ا
ق
س
ا

ط

کولرهای گـازی اسپلیت
خیابان وحید  -روبروی فروشگاه افق کوروش

فروشگاه اسپلیت صالحی
42338788 - 09164458335

حضور هنرمندان
کرمانی در اولین
نمایشگاه اختصاصی
اوراسیا

معاون صنایعدستی ادارهکل میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی استان کرمان با اشاره
به برگزاری اولین نمایشگاه اختصاصی اوراسیا از تاریخ  ۱۸تا  ۲۱تیرماه سالجاری در محل دائمی
نمایشگاههای بینالمللی تهران گفت ۱۳ :هنرمند صنایعدستی استان کرمان در این نمایشگاه شرکت
کردهاند .حسینزاده با اشاره به اینکه این نمایشگاه میزبان تجار کشورهای اوراسیا و تولیدکنندگان داخلی
است ،اظهار کرد :در این نمایشگاه توانمندیهای هنرمندان صنایعدستی استان کرمان به کشورهای
اتحادیه اقتصادی اوراسیا همچون ارمنستان ،روسیه ،بالروس ،قرقیزستان و قزاقستان معرفی شد.

سمیرا سرچمی

فردای روز عروسی عروس و داماد نگون بخت
کیف سامسونتی -که مملو از اسکناسهای
هدیهی مهمانها بود -را میزنند زیر بغل تا
برای تسویه حساب به اینجا و آنجا بروند.
ِ
الیت نود و پنج درصد بود که
«موهای شما
جمعا صد فویل رو شامل میشه .قابل شما
رو نداره دو میلیون و هشتصد هزار تومان
فقط برای رنگ مو .آرایش سر و صورتتون
هم چهار میلیون .نا قابلهها» عروس و داماد
نگون بخت در حالی که شاخ در آوردهاند وارد
گلفروشی میشوند .فروشنده دفتر حساب
و کتاب را میآورد و در حالی که تند و تند
دگمهی ماشین حساب را میکوبد با لبخندی
از سر رضایت بر شانهی داماد میزند و ایشاال
ماشاال گویان ،هزینهی گل زدن ماشین ،دسته
گل عروس خانم و سایر گلآراییها را مبلغ
ده میلیون تومان اعالم میکند و بدین ترتیب
بخش زیادی از کادوهای شب عروسی در
همین دو مغازه رو به اتمام است .هنوز قیمت
شام مشخص نیست و هر لحظه در نوسان
است .بعد از پایان این دو مرحله پول شام را
که حساب میکنند ،پولی که برایشان باقی
مانده چیزی در حد دو ساندویچ است!

شاید اغراق نباشد اگر بگوییم که صنعت
عروسی در سیرجان پا به پای مد و مجلههای
روز دنیا در حال پیشرفت است .یکی از اعضای
صنوف پیرایشگری و آرایشگاهی میگوید که
برخی از آرایشگرها خون مشتری را در شیشه
میکنند و چون عروس و داماد این شب را
مهم میدانند و برایش برنامهریزی کردهاند.
کل هزینهی تصویربرداری هوایی و زمینی از
مراسم فرمالیته و اصلی در ادامهی ماجراست
که قیمتی به مراتب باالتر را شامل میشود
و به قول امروزی َگن َگش باالست .تمامی
این بخشها با قیمت باالیی که دارند مراسم
عروسی را تبدیل به یک صنعت پولساز کرده
است .صنعتی که ُمد گردانندهی اصلی آن
است و به نظر میرسد در کشورهای جهان
سوم بیشتر از سایر کشورها توانسته است پول
به جیب بزند .زیرا در این کشورها تنور مسابقه
برای بیشتر دیده شدن همیشه داغ است.
اگر در موتور جستوجوگر گوگل «لباس

شهر
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کرمان  -رئیس اداره فناوری اطالعات و ارتباطات آموزش و پرورش استان کرمان گفت :ثبت نام دوره پیش دبستانی  ۱۴۰۱ - ۱۴۰۰به صورت
الکترونیکی و از طریق مراجعه به سایت پادا انجام می شود .به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره اطالع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش
استان کرمان ،جلیل خجسته با اعالم این خبر افزود :ثبت نام دوره پیش دبستانی  ۱۴۰۱ ۱۴۰۰-به صورت الکترونیکی و از طریق مراجعه به
سایت پادا به نشانی  pada.medu.irانجام میشود .وی اظهار کرد :والدین میتوانند جهت ثبت نام نوآموزان دوره پیش دبستانی در سال تحصیلی
 ،۱۴۰۰-۱۴۰۱پس از تکمیل مراحل سنجش سالمت نوآموزان به سامانه ثبت نام مدارس پادا به آدرس  pada.medu.irمراجعه کرده و ثبت نام
فرزند خود را تکمیل کنند.

هزینه های سرسام آور جشن عروسی در سیرجان؛

پول ذوقزدگی عروس و داماد

عروسی» را بنویسید؛ گوگل در ادامه جملهی
«لباس عروسی مگان مارکل» را برای
جستوجو به شما پیشنهاد میدهد .به خاطر
سلطنتی
گستردگی واکنش ایرانیان به ازدواج
ِ
شاهزاده «هری و مگان مارکل» که به عنوان
جشن یک خانوادهی سلطنتی به سمت
تجمالت نرفته و گویا بسیار ساده برگزار
شده و حتا عروس آرایش چندانی هم نکرده.
موضوعی که موجب تعجب ایرانیان شده بود.
اما انگار در کشورهای توسعهیافته مدتهاست
که دوران این ولخرجیها و چشم و هم
چشمیها گذشته تا جایی که یک جامعهشناس
در وبسایتش خاطرهی ناکامی یک عکاس
ایرانی مجالس را چنین نقل کرده است« :در
ایران ّ
عکاس عروس و داماد بود .کسبوکارش
رونق زیادی داشت .با سختی و دشواری فراوان
توانست به امریکا برود .میخواست در آنجا
هم همین کسب و کار را ادامه دهد .محل
ِ
پشت
کوچکی اجاره کرد .هرروز صبح مقوای

د ِر مغازه را از حالت  closeبه سمت open
برمیگرداند و منتظر مشتری میماند .چند ماه
گذشت .با وجود تحمل آنهمه دشواری برای
رفتن به دیگر کشورها ،قی ِد ماندن در آنجا را
زد .آتلیه را تحویل داد و با یک نتیجهگیری
ساده به ایران برگشت :در برخی کشورها؛ چه
برای خود عروسی و چه برای فیلم و عکس
عروسی ،اص ً
ال مانند ایرانیها خرج نمیکنند.
به کلیسایی میروند ،در یک رستوران کوچک
عصرانه یا شام سادهای میخورند ،مینوشند و
میرقصند و در این حین چند عکس یادگاری
میگیرند؛ آنهم با گوشی تلفن همراه! بسیاری
از مهمانان با گوشی خودشان با عروس و داماد
سلفی میگیرند و خاطره آن روز را ثبت
میکنند و خداحافظ!»
فردین علیخواه جامعهشناس است .او دربارهی
پدیدهی جشنهای پرهزینهی عروسی در
جامعهی ما میگوید :این روزها صفحههای
زیادی در شبکههای اجتماعی و بهخصوص

خبــر

اینستاگرام در خصوص ارائه خدماتِ «صنعت
عروسی» راهاندازی شده استِ .ست جواهرات
شیک ،لباس عروس و داماد ،عطر و اودکلن،
عکاسی و ساخت کلیپ ،گل عروسی ،تزیین
ماشین عروسی ،باغ و عمارت برای عکس
عروسی ،فینگرفود برای عروسی ،تزئین
سفره عقد ،سفارش ساخت کلیپهای گران
برای پخش در شب عروسی ،کرایه هلیکوپتر
برای جشن عروسی ،کارت عروسی خاص،
برگزاری عروسی رؤیایی در شهرهای ترکیه ،و
هزاران هزینهی دیگر که هرروز بر سرمان آوار
میشوند و برگزاری جشن را برای زوجهای
جوان هر روز سختتر از پیش میکنند.
به نظر این جامعهشناس آنچه در کشور ما در
حال اتفاق است برخالف روند جهانی تحوالت
جوامع است .نخست آنکه ُبعد یا تعداد اعضای
خانواده در ایران به سمت کوچکتر شدن
میرود و وسعت روابط خویشاوندی نیز
روزبهروز محدودتر می شود؛ ولی در مقابل؛

شکوه و عظمت عروسیها روزبهروز مبسوطتر
میشوند! دوم آنکه در جامعه جدید معموالً
«رضایت فرد» و نه «قضاوت دیگران» اهمیت
مییابد .ولی در کشور ما رضایت فر ِد (ظاهراً)
مدرن با تکیه بر قضاوت دیگران تأمین
نمایش شکوه عروسی و به رخ
میشود! نما و
ِ
کشیدن آن روزبهروز جدیتر میشود و گویی
مسابقهای پنهان در این خصوص شکل گرفته
است .در طول فرآیند مراسم عروسی هم کسی
از شاد بودن و خوشحالی عروس و داماد سوال
نمیکند.
سوالها اغلب درباره آوردهها و بردههاست.
همه ما در این بازی مقصریم.
به گفتهی علیخواه« :داشتن عروسی باشکوه
یکطرف ،نمایش آن از طریق شبکههای
اجتماعی معضل دیگر این روزهای ماست.
قب ً
ال اگر فیلم عروسی کسی لو میرفت تهدید
به خودکشی میکرد ولی امروزه برای به رخ
کشیدن و نمایش شکو ِه عروسی از طریق

شبکههای اجتماعی ،آدمها از همدیگر سبقت
میگیرند!»
باید مراقب شگردهای مختلف بازاریابان برای
تشویق و ترغیب ما به مصرف تظاهرآمیز و
تفاخرآمیز بود .آنان دارند موجی میسازند
که اگر آگاه نباشیم گرفتارش خواهیم شد.
عروسیهای آنچنانی در سایر کشورها هم
وجود دارد ولی صرفاً برای اقلیتی محدود
که تالش میکنند از طریق به رخ کشیدن
بریزوبپاشها و ثروتشان ،توجه خبرنگاران را
جلب کنند و تبدیل به سلبریتی شوند.
زنان در کشورهای غربی هم به تازگی به
این سادگی رسیدهاند و تا حدودی از زیر
بار تبلیغات سرسام آور کمپانیهای تجاری
مد و زیبایی خود را بیرون کشیدهاند .سبک
آرایش همیشه تابع جریان م ِد حاکم و فرهنگ
جوامع بوده است .برای مثال در نیمه دوم قرن
بیستم آرایشهای غلیظ و اغراقشده عمومیت
داشت .مژههای مصنوعی بلند ،گونههای سرخ،
لبهای قرمز گوجهای ،و موهای رنگشده از
جمله سبکهای غالب آرایش در بین زنان
بود .در خصوص سبک آرایش در این دوران
نباید از نقش رسانهها در ایجاد چنین موجی
غافل بود که البته در پشت آنها همیشه
کمپانیهای قدرتمند و ثروتمند قرار داشتهاند.
در قرن جدید اما ،طبیعت و طبیعی بودن به
تدریج تبدیل به ارزشی اجتماعی میشود .در
شرایط جدید اندامهای بدن هر چه طبیعیتر
باشند بیانگر اصالتاند .چال یا تورفتگی گونه
به هنگام خنده اگر طبیعی باشد ارزشمند
است و نه آنکه توسط جراح چال شده باشد.
نمیتوان تضمین کرد که این جریان ،یعنی
آرایش ساده و مالیم در این کشورها تبدیل
به یک ارزش ماندگار اجتماعی شود .در هر
صورت کمپانیهای قدرتمند و ثروتمند
بیکار نخواهند نشست .و اینکه آرایش ساده
و طبیعی جلوه کردن؛ خودش یک مد نباشد
و فرداروزی با مدی جدید جایگزین نشود.
صنعت مد صنعتی ریاکار است .صنعت مد
صنعتی باهوش است .برای مثال زنان برای
آنکه طبیعی جلوه کنند موهای جوگندمیشان
را رنگ نمیکنند ولی صنعت مد تالش میکند
تا بهتدریج همان موی جوگندمی را مد نماید
تا رنگ مخصوص آن را در درجات مختلف
تولید کند.

  

  بنیاد دانشگاهی شهرستان سیرجان
بنیاد دانشگاهی سیرجان به استناد بند  1صورتجلسه مورخه  1400/02/28هئیت امنا در نظر دارد
نسبت به فروش  1قطعه زمین با کاربری مسکونی  506متر مربعی واقع در اراضی شهرک صدف
خیابان امام حسن مجتبی دونبش شرقا  35/84متر بر خیابان و جنوبا کوچه ،پالک  367فرعی از
اصلی  4739دارای کاربری مسکونی –سند تک برق طلق اقدام نماید ،متقاضیان می توانند با توجه
به شرایط ذیل پیشنهادات خود را به انضمام فیش واریزی سپرده به حساب شماره 917104501

نزد بانک کشاورزی مرکزی یا ضمانت نامه بانکی در پاکت دربسته و الک و مهر شده حداکثر تا
تاریخ  1400/05/07به دفتر بنیاد دانشگاهی واقع در بلوار نماز روبروی اداره عشایری سیرجان-
دفتر نمایندگی اتاق بازرگانی کرمان در سیرجان-دفتر بنیاد دانشگاهی تحویل و رسید اخذ نمایند.

شرایــط:

 -1قیمت پایه  30.500.000.000ریال براساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری
 -2میزان سپرده گذاری و یا ارائه ضمانت نامه بانکی  5درصد بهای قیمت پایه
 -3بنیاد در رد یا قبول یک و یا کلیه پیشنهادات مختار است.

 -4کلیه هزینه های مالی از قبیل هزینه آگهی ،کارشناسی و  ...که در اثر مزایده حادث گردد به عهده
برنده مزایده خواهد بود.

 -5به پیشنهادهای فاقد سپرده یا ضمانت نامه بانکی ،مخدوش و یا بعد از مهلت مقرر واصل گردد
ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 -6برنده مزایده موظف است ظرف یک هفته پس از اعالم کتبی جهت پرداخت بهای زمین بصورت
نقد اقدام در غیر اینصورت سپرده واریزی شرکت در مزایده به نفع بنیاد ضبط خواهد شد.

 -7سپرده نفرات اول تا سوم در صورت انصراف به نفع بنیاد ضبط خواهد شد.

 -8متقاضیان میتوانند جهت روئیت زمین و اسناد به دفتر بنیاد دانشگاهی مراجعه نمایند.

 -9جهت هرگونه اطالع با شماره  42255182 -3در اوقات اداری تماس حاصل نمایید.

آگهی مزایده بنیاد دانشگاهی شهرستان سیرجان

آگهی مزایده ( نوبت دوم )
فروش زمیــن مسکونــی

نیاز به گروه خونی
 Oمنفی و مثبت در
استان بیشتر است

معاون فنی اداره کل انتقال خون استان کرمان گفت« :در حال حاضر به دلیل شیوع کرونا و افزایش گرما،
با کاهش مراجعهی اهداکنندگان خون روبهرو شدهایم و نیاز به تمام گروههای خونی به ویژه  Oمثبت و
منفی وجود دارد».وی افزود« :با این حال مصرف خون در استان بسیار زیاد است و دلیل آن وجود هزار و
 ۵۰۰بیمار تاالسمی ،آمار باالی تصادفات و گسترش مراکز درمانی و افزایش اعمال جراحی در سالهای
اخیر است» .پورشریفی اضافه کرد« :در حال حاضر وضعیت ذخایر خونی در استان مطلوب است و نیاز به
تمام گروههای خونی به ویژه  Oمثبت و منفی وجود دارد».

خبر
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رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان بااشاره به اینکه ۷۳درصد افراد باالی ۷۰سال حداقل یک دوز واکسن را دریافت کرده اند،گفت:امیدواریم با
رسیدن واکسنهای جدید واکسیناسیون در هفته جاری سرعت بگیرد .حمیدرضا رشیدی نژاد در جلسه ستاد استانی مدیریت کرونا با اشاره به
افزایش آمار مبتالیان به کرونا اظهار کرد :با وجود افزایش تستهای مثبت کرونا و افزایش بیماران سرپایی ،آمار فوتیها در استان یک روند ثابتی
دارد که روزانه به طور میانگین  ۹نفر از شهروندانمان را از دست میدهیم.رشیدی نژاد با تاکید بر اجرای سختگیرانه تر پروتکلهای بهداشتی افزود:
استفاده از ماسک ،دوری از تجمعات و رعایت فاصله بیشتر از دو متر همچنان اهمیت زیادی دارد و با رعایت کردن میتوانیم زنجیره ویروس را
قطع کنیم.وی ادامه داد :بیمارستانهای جیرفت ،بم ،سیرجان و کرمان به ترتیب شلوغ ترین جاها نسبت به جمعیت است.

گزارشی پیرامون چند نرخی بودن قیمت دارو در داروخانههای شهر؛

درخواست واکسیناسیون افراد باالی  ۵۰سال

استاندار با اشاره به اینکه کرمان در اوج بحران کروناست ،گفت :باید
درخواست واکسیناسیون رده سنی باالی  ۵۰سال در استان کرمان به
ستاد ملی کرونا داده شود.
علی زینیوند در جلسه ستاد استانی مدیریت کرونا گفت :ما همچنان
در اوج بحران هستیم و آمارها افزایشی است پس باید با جدیدت بر
محدودیتها و اجرای مصوبات ستاد مدیریت کرونا پافشاری کنیم تا در
جلسه بعد آمارها را مورد بررسی قرار بدهیم.
زینیوند همچنین با اشاره به گزارش بازرسیها اظهار کرد :استان کرمان
دارای بیشترین شهرستان در وضعیت قرمز است و باید طرح محدودیت
هوشمند با جدیت دنبال شود تا حتی یک خودرو هم از استانهای
همجوار در داخل شهر مشاهده نشود.
وی گفت :اگر بگوییم امکانات کافی برای ایستگاههای ایست و بازرسی
نداریم واقعاً توجیه خوبی نیست و ما میتوانیم از امکانات فرمانداریها،
هالل احمر و سپاه استفاده کنیم و گزارشی مبنی بر نبود حتی یک
سایبان برای بازرسان دریافت نکنیم که این موضوع خیلی بد است.
استاندار کرمان عنوان کرد :استان در شرایطی نیست که مهمان پذیر باشد
پس باید همه عوامل به خصوص نیروی انتظامی خودروهای غیربومی را
برگرداند و جریمه کند ولو اینکه در اینجا خانه خریده باشند .اگر کسی
کار اضطراری داشته باشد یا نیاز به گذر از مسیر کرمان برای انتقال بیمار
به سایر استانها دارد ،باید مجوز از فرمانداریها داشته باشد.
زینیوند گفت :گزارشهایی وجود دارد که بعضی از باشگاهها به بهانه
اینکه بازیکن تیم ملی دارند همچنان مشغول به فعالیت هستند که از
اداره ورزش و جوانان تقاضا دارم که با جدیت زیاد و سختگیرانه تر از
فعالیت باشگاهها جلوگیری کند و درهای آنجا را قفل کند و فقط تعداد
اندکی از ورزشکاران که برای مسابقات بینالمللی تمرین میکنند با انجام
تست کرونا و فقط در سالنی که علوم پزشکی مجوز داده باشد میتوانند
تمرین کنند.
وی با اشاره طرحهای هفته عفاف و حجاب گفت :برنامههای هفتهی عفاف
و حجاب خوب هستند ولی با مصوبات ستاد کرونا منافات دارد .با مشورت
امام جمعه کرمان میتوان آنها را در مقیاس کوچکتر انجام داد یا آنها
را با اطالع رسانی به تعویق انداخت چون اگر بخواهیم کار خیری را رواج
دهیم نباید خودمان کننده عمل منکر باشیم.
استاندار کرمان با بیان اینکه استانهای همجوار مانند سیستان و بلوچستان
واکسیناسیون افراد  ۵۰سال به باال را آغاز کرده اند ،گفت :امیدوارم با نامه
وزیر و با کسب اجازه از وزارتخانه در استان ما نیز واکسیناسیون افراد
باالی  ۵۰سال آغاز شود .وی گفت :باید درخواست واکسیناسیون رده
سنی باالی  ۵۰سال در استان کرمان به ستاد ملی کرونا داده شود.
زینی وند با اشاره به تعطیلی اصناف عنوان کرد :ما در اوج بحران هستیم
و گشایشی نخواهیم داشت بنابراین نمیتوانیم مجوز عمومی دهیم که
عادی انگاری شود فقط برای مواردی خاص بعد از بازرسی مجوز موردی
خواهیم داد.

سالمت
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تزریق دوز اول واکسن کرونا به  ۷۳درصد افراد باالی  ۷۰سال در کرمان

خبــر

معظمه صادقی

افزایش قیمت داروها زیر سایه قانون

چندی پیش گالیههایی از سوی
شهروندان مبنی بر نوسانات قیمت انواع
دارو در داروخانههای شهر به نشریه
ارسال شد و آنها خواستار رسیدگی
مسووالن به این موضوع شدند .یکی از
آنها میگفت :برای درمان داوری بیمارم
به چندین داروخانه مراجعه کردم که در
نهایت فقط یک داروخانه موجود داشت و
مجبور شدم یک خشاب آن هم با قیمتی
چند برابر خریداری کنم.
یکی دیگر میگفت :دارویی از داروخانه
خریدم بعد از آن متوجه شدم قیمت
روی بسته دارو نصف پولیست که
پرداخت کردم وقتی دوباره به داروخانه
مراجعه کردم مسوول داروخانه گفت:
(می خوای ببر نمیخوای نبر همینی که
هست)! دیگری میگفت :از داروهای
خارجی که دیگر نگویم قیمتها در
برخی داروخانهها متفاوت است ،بعد از
بررسی میدانی خبرنگار سخن تازه در
مورد صحبت برخی همشهریان؛ در پی
شفاف سازی این موضوع با مقام مسوول
دانشکده ی علوم پزشکی و رییس صنف
داروخانهها گفت و گو کردیم که در پی
میآید؛

به شکایات گران فروشی دارو
رسیدگی میکنیم
دکتر محمد رضوی نسب؛ مدیریت غذا
و داروی دانشکده علوم پزشکی سیرجان
در رابطه با عدم مغایرت نرخ روی جلد و
خرید مشتری این گونه عنوان کرد :اگر
داروخانه طبق فاکتور به قیمت مذکور
دارو را فروخته باشد ،هیچ مشکلی ندارد
و حق با داروخانه است ولی اگر قیمت
درج شده روی برشور دارو با قیمت

فروخته شده دارو متفاوت باشد در
صورت اعتراض خریدار ،وظیفه متصدی
داروخانه این است که فاکتور آن دارو
را ارایه و توضیح دهد که به چه دلیل
قیمت روی دارو با قیمت فاکتور مغایرت
دارد .وی گفت :هر یک از همشهریان در
صورت داشتن چنین شکایاتی در رابطه
با اختالف قیمت و تعرفه میتوانند به
مدیریت غذا و داروی دانشکده علوم
پزشکی سیرجان مراجعه کنند و فرم
شکایت پر کنند تا به مشکلشان حتما
رسیدگی شود و ما بعد از تنظیم شکایت
در مدیریت مسوول فنی داروخانه مورد
شکایت را حضورا فرامیخوانیم و از او
توضیح می خواهیم.
دکتر رضوی نسب در ادامه افزود:
مشکل فاکتور مربوط به شرکت توزیع
کننده دارو است و دلیل این مشکل این

است که تغییرات قیمت داروها در کشور
ما دقیقهای است و قیمت روی بسته
بندی دارو ،فروخته نمی شود این مشکل

اگر قیمت درج شـده روی برشـور
دارو بـا قیمـت فروختـه شـده دارو
متفـاوت باشـد در صـورت اعتـراض
خریـدار ،وظیفـه متصـدی داروخانـه
این اسـت که فاکتـور آن دارو را ارایه
و توضیـح دهـد کـه بـه چـه دلیـل
قیمـت روی دارو بـا قیمـت فاکتـور
مغایـرت دارد.
کشوری و تاثیر دالر بر
روی داروها است اگر به جای توضیح

واضح به مشتری متصدی داروخانه با
مشتری بد صحبت کرده باشد در صورت
اثبات متصدی اخراج خواهد شد.
مشکل از شرکتهای دارویی است
در ادامه نظر دکتر برفهای رییس صنف
داروخانههای سیرجان را نیز در این
رابطه جویا شدیم او گفت :اختالف
قیمتها متاسفانه مشکل شده است
من باید حضورا به شما نشان دهم که
قیمت روی جلد دارو ۱۲۰۰تومان درج
شده است اما فاکتور ۲۳۰۰تومان است
این مشکل عظیم شرکتهای دارویی
است و الزم است مسوولین مربوطه به
آن نظارت بیشتری داشته باشند اگر خود
کارخانه قیمت دقیق مصرف کننده را
درست درج میکرد این مشکالت پیش
نمیآمد اما برخی شرکتهای دارویی
این کار را انجام نمیدهند و داروخانه و

مصرف کننده را با مشکل موجه میکنند
الزم است بگویم مدیریت غذا و دارو
مدتهاست که نامه داده است که قیمت
روی جلد مالک نیست.
دکتر برفهای در ادامه عنوان کرد:
متاسفانه متصدی برخی داروخانهها فکر
میکند همه مردم از بابت این مشکل
باید اطالعاتشان کامل باشد و مشتری
را آگاه نمیکنند .ای کاش اقال متصدیان
و داروسازان در صورت بروز چنین
مشکالتی و عدم پاسخگویی به مشتری
آنها را به من ارجاع می دادند تا به
وضوح آن را توضیح دهم.
وی گفت :کوتاهی از دانشکده
علومپزشکی سیرجان نیست ومشکل
کالن کشوری است و منطقهای و محلی
نیست که الزم است متصدیان منطقی
توضیح دهند مردم قبول می کنند ولی
غیر این صورت مشکل پیش می آید.
سخن تازه:
از آنجا که قیمت دارو باید در سراسر
کشور یکسان باشد گاهی ممکن است
تغییر قیمت صورت بگیرد ،چرا که
داروخانهها موظف هستند داروهای خود
را با تغییر قیمت جدید اعمال شده از
سوی سازمان غذا و دارو بفروشند ،حتی
اگر قیمت قبل روی بستههای آن درج
شده باشد و طبیعی است قیمت داروهای
بسته بندی شده موجود در داروخانه یا
انبارهای توزیع ،قیمتشان با قیمتهای
جدید تطابق نداشته باشد.
اما در این میان توضیح دادن این
مشکل سراسری به مشتریانی که نیاز
به پاسخگویی دارند کار چندان مشکلی
نیست اما نادیده گرفتن سواالت مشتری
دور از اخالق و شان انسانیت است.

آگهي تمدید مهلت تحویل پاکات

مناقصه عمومي شماره/1400/12ع
پیرو درج آگهی و انتشار اسناد مناقصه جهت اجرای پروژه « ارائه خدمات مهندسي ،تأمين کاال،

ساخت و نصب تجهيزات بصورت توأم ( )EPCبرای پروژه غبارگیر خشک شماره 3جهت حذف غبار

کارخانه تغلیظ » بصورت  EPCو از طريق برگزاري مناقصه عمومي ،به آگاهی می رساند ،مهلت
تحویل پاکات مناقصه از روز شنبه مورخ  1400/4/26به روز یکشنبه مورخ 1400/5/10
موکول گردید .همچنین پاسخ به سوآالت مناقصه گران در نوبت قبلی بازدید از سایت و اسناد
مناقصه از وب سایت این شرکت به آدرس  WWW.GEG.IRاز بخش مناقصه و مزایده قابل
دانلود 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 ميباشد.

کمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر

جوشکـاری سیــار
َفنس کِشی -تعمیر در و پنجره  -اجرای سایه بان و...
دفتر اصلی شرکت سالمت محور حرکت در کرمان ،جهت اعطای نمایندگی در سیرجان نماینده ی فعال می پذیرد تلفن0936 679 6091 :

09135320842 -09132794372

کرمان میزبان
چهاردهمیندورۀ
جشنوارهموسیقی
نواحی ایران

دفتر موسیقی معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با انتشار فراخوانی اعالم کرد:
«چهاردهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران از  ۲۹مهر تا  ۲آبان  ،۱۴۰۰به صورت غیررقابتی در
شهر کرمان برگزار میشود» .ثبتنام در این جشنواره از طریق سامانهی بامک از تاریخ  ۲۰تیر تا ۲۰
شهریور  ۱۴۰۰انجام و این جشنواره با حمایت دفتر موسیقی معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی و همکاری انجمن موسیقی ایران و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان برگزار
میشود این جشنواره بنا بر اهداف و مأموریتهای مشخص شده در آییننامه برگزاری جشنواره
و شناسایی ،ظرفیتسازی و حمایت از فعالیتهای خالقانه هنرمندان موسیقی اقوام کشور است.

شهر
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واکسیناسیون افراد باالی  ۱۸سال تا پایان دیماه به اتمام میرسد

خبــر

فردای کرمان :رئیس مرکز مدیریت شبکه بهداشت وزارت بهداشت گفت« :بر اساس پیشبینیها ،تزریق واکسن برای افراد باالی ۱۸
سال در کشور تا پایان دیماه به اتمام میرسد» .دکتر جعفرصادق تبریزی  ۲۱تیرماه در نشست با مسئوالن بهداشت کهگیلویه و بویراحمد
در معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج اظهار کرد« :این مهم زمانی محقق خواهد شد که واکسن تولید داخل در کشور به
حد قابل قبولی برسد و به دست ما برسد و تزریق واکسن با سرعت انجام بگیرد» .وی افزود« :کل واکسیناسیون در کشور پوشش ۷۳
درصدی داشته است و در تهران واکسیناسیون  ۸۱درصد افراد باالی  ۷۰درصد انجام گرفته است» .رئیس مرکز مدیریت شبکه بهداشت
وزارت بهداشت اضافه کرد« :کشورهای مختلف در حوزهی خدمات اساسی حوزهی بهداشت با شیوع ویروس کرونا آسیب جدی دیدند».

پای درد دل جوان مخترع سیرجانی:

هدی رضوانی پور

نخبه گفتن شما؛ درد ما را دوا نمیکند
ایده طراحی این دستگاه چگونه به ذهن شما رسید؟

در گوشه و کنار این شهر جوانانی حضور دارند که در حوزههای
مختلف علمی حرفی برای گفتن داشته و به کار تحقیق و پژوهش
و ثبت اختراع مشغولند؛ در حالی که تمام این کارها را در اوج
گمنامی میکنند و نه کسی از فعالیت آنها باخبر و نه هیچ کسی
برای حمایت از آنها پیشقدم میشود .آنها با اندک انگیزهای
که برایشان باقی مانده به دنبال عالقه خود که تحقیقات علمی
و ثبت اختراع است ،رفتهاند تا در سکوت و گمنامی به پژوهش
علمی بپردازند .محمدمهدی محسنی یکی از همین جوانان
سیرجانی است .او متولد  ۷۷و فارغ التحصیل رشته کامپیوتر
(نرم افزار) دانشگاه باهنر شیراز است که در حوزههای مختلف
برنامه نویسی ،طراحی وب ،اینترنت اشیا و ...کارهای مهمی انجام
داده .سیستم رای گیری با اثر انگشت ،سیستم جداسازی میوه
و دستگاه تصحیح هوشمند اوراق امتحانی از جمله اختراعات
اوست که حایز رتبه هم شده .در این گفتگو پای درددل این
جوان نخبه سیرجانی مینشینیم.
از طرحی که در جشنواره حرکت ارایه داده و حایز رتبه شدید،
بگویید.

دومین سال است که در جشنواره حرکت شرکت میکنیم .این
جشنواره در قالب بینالمللی ،سه سال متوالی است که در سطح
دانشگاهی برگزار میشود .هر دو سالی که ما در آن شرکت کردیم
توانستیم به مقام دست پیدا کنیم .امسال هم مقام اول بخش
محتوای دیجیتال و هم مقام اول بخش خالقیت را کسب کردیم.
دستگاهی که به این جشنواره معرفی کردیم دستگاه تشخیص
و تصحیح هوشمند اوراق امتحانی است .در آزمونهای سازمان
سنجش که به صورت پاسخنامه هستند ،حتماً باید پاسخها با
مداد مشکی و پررنگ کامل شده باشد تا دستگاه بتواند آنها را
تصحیح کند .اما دستگاهی که ما تولید کردیم با پردازش تصویر
کار میکند و کاری که انجام میدهد ،پاسخهای پاسخنامه را به
صورت عکسبرداری از آنها شناسایی میکند .الگوریتمی که برای
این دستگاه نوشتیم ،هم بخش سخت افزاری و هم نرم افزاری
دستگاه ایده خودمان بود .بخش نرمافزاری آن با پردازش تصویر
برگهها را تصحیح میکند .این دستگاه پاسخ با مداد مشکی
پررنگ برایش اهمیت ندارد .میتوان با خودکار ،ماژیک و هر چیز
دیگری پاسخ داد .دستگاه از برگه عکسبرداری کرده و آنها را
تصحیح میکند.

در دانشگاه عضو انجمن علمی بودیم .یک سال دبیر انجمن بودم.
محمدرضا بحرانی هم تیمی من هم نایبرییس بود .یک تیم
 ۴نفره با همراهی محمدرضا بحرانی ،محمد زارعی و محمدرضا
طاقدیس تشکیل داده بودیم و در زمینه علمی هر چیزی که نیاز
دانشگاه بود انجام میدادیم .کم وارد این وادی شدیم .قبل از این
طرح هم یک دستگاه رای گیری با اثر انگشت تولید کرده بودیم
که در جشنواره کشوری سیما و منظر شهری استان فارس برنده
جایزه شده بود .پایه همه این طرحها بر اساس برنامه نویسی
است و سخت افزار و نرم افزار آنها را خودمان تولید میکنیم.
فقط بعضی چیزها مثل دوربین یا حسگر اثر انگشت را آماده
خریداری میکنیم .تالش درباره تولید قطعات کم کم به سمت
رباتیک کشیده شد .تیم ما در دانشگاه شناخته شده بود .در این
زمینه خیلی کار کردیم ولی این اولین بار است که فعالیت ما دارد
رسانهای میشود.
ماجرای پروژه نیمه تمامی که با شرکت خارجی انجام میدادید،
چه بود؟

سال  ۹۷با شرکت  UK Cold Ltdانگلیس در پروژه اینترنت
اشیا همکاری داشتیم .کار خوب داشت پیش میرفت .از
رقیبمان که یک تیم نیویورکی است جلو بودیم .کار تا مراحل
خیلی خوبی پیش رفته بود که کرونا شروع شد و برقراری ارتباط
کمی مشکل شد .بنابراین ترجیح دادیم از پروژه خارج شویم و
نتوانستیم کار را به اتمام برسانیم و بعد از آن بود که در جشنواره
حرکت طراحی دستگاه تصحیح اوراق امتحانی را مطرح و آن را
تولید کردیم .اگر این طرح همهگیر شود داوطلبان دیگر مشکلی
ندارند که حتماً پاسخ را با مداد مشکی نرم پر کنند و هر مدلی
که سوال را پاسخ بدهند دستگاهی که ما طراحی کردیم آن را
تصحیح میکند .حتی اگر روی گزینه غلط عالمت بزنند و مجدد
گزینه صحیح را انتخاب کنند ،این دستگاه قدرت تشخیص پاسخ
صحیح را به واسطه اسکن تصویر دارد.

دستگاه دیگری که تولید کردهاید ،دستگاه جداسازی میوه
است .از چگونگی کارکرد این دستگاه بگویید.

این دستگاه در بخش ایده خالقانه جشنوارهی حرکت امسال
مقام آورد .دستگاه تشخیص رنگ و جداسازی میوهها بر اساس
وزن ،رنگ و سایر آیتمهایی کار میکند که برای آن تعریف
کردهایم .این دستگاه در صادرات میوه کاربرد زیادی دارد .یک
سری برنامه به آن میدهیم تا بر اساس فاکتورهای دریافتی سایز،

رنگ و ...میوه ،آنها را دستچین کرده و در حالتهای مختلف،
میوهها را جدا نموده و دسته بندی کند.

در تولید بخش سختافزاری اختراعات با توجه به وجود
تحریمها با مشکل قطعه روبرو نشدید؟

خیر .قطعات مورد نیاز را خودمان میساختیم .اگر قطعه
پیچیدهای هم الزم داشتیم خودمان نقشه آن را پیدا میکردیم
و میساختیم .یکسری دردسرهایی بود اما بر آنها چیره شدیم.
تنها مشکل اصلی ما تأمین هزینه باالی قطعات بود.
کسی بود شما را حمایت کند؟

خیر .هیچ کسی حمایت مالی از ما نکرد .همه این کارها را با
هزینه شخصی انجام دادیم .قطعهای که مثال  ۲۱هزار تومان بوده
االن شده  ۲۱۰هزار تومان و تامین آنها بسیار سخت است .با این
حال همه قطعات را خودمان در داخل تولید میکردیم .فقط در
پروژه همکاری با شرکت انگلیسی مشکل تأمین قطعات داشتیم
و بسیاری از قطعات آن طرح در ایران پیدا نمیشد .مجبور بودیم
از چین و انگلیس و به سختی آن را تهیه کنیم.

دو ایدهای که به آنها اشاره کردید آیا برای رسیدن به تولید
انبوه و استفاده در سطح عمومی حمایت میشوند؟

در جشنواره حرکت امسال سه طرح مقام آوردند که دو طرح
آن مربوط به ما بود .خود دانشگاه و وزارت علوم گفتند از طرحها
حمایت میکنند تا به تولید انبوه برسند .طرحهای مطرحی
هستند که میشود روی آنها سرمایهگذاری کرد .اما تنها کاری
که کردند شماره تماس ما را گرفتند و گفتند تماس میگیریم.
بعد هم خبری نشد.
از چه کسانی انتظار داشتید شما را حمایت کنند و نکردند؟

متاسفانه از همه مسووالن مربوطه انتظار حمایت داشتیم که
هیچ حمایتی در کار نبود .نه قب ً
ال و نه االن .مقام اول کشوری
کسب کردیم در حالی که یک نفر از این اتفاقات خبر نداشت.
کاش مسووالن میگفتند بیایید مث ً
ال یک میلیون بگیرید و کارتان
را انجام دهید یا نه ،اص ً
ال میگفتند قطعاتی که نیاز دارید را به
شما میدهیم .شما فقط کارتان را تکمیل کنید .در حالی که ما
دغدغه داریم قطعات را چطور تامین کنیم؟ تیم ما طی این ۴
سال طرحهای زیادی انجام داده .قطعهای نبوده که نیاز داشته
باشند و ما نتوانیم بسازیم .نه تنها کسی حمایت نکرد بلکه ما باید
دنبال آنها بدویم تا طرحها و تواناییهای ما را ببینند .چرا باید
اینطور باشد؟ ما ماندیم و چند قطعه و لوح تقدیرهایی که هیچ
ارزش مادی ندارند .انگیزه ما کال از بین میرود با این شرایط.

من که برای یک شرکت خارجی
کار میکردم االن به جایی رسیدم
که در یک مغازه در سیرجان دارم
فروشندگی میکنم .طرحهای ما
بالتکلیف ماندهاند .مسیر مشخصی
پیش رو نداریم .بعد از این همه
تالش و زحمتی که برای طرحها
و ایدههایمان داشتیم حاال باید
خانهنشین بشویم.
به سراغ بنیاد ملی نخبگان
نرفتید؟

چرا رفتیم و پیگیری هم
کردیم .قب ً
ال به این صورت بود
که پس از آپلود مدارک ،به شما
کارت عضویت داده میشد که
میتوانستید به واسطه آن از برخی
تسهیالت استفاده کنید .ولی االن
شرایط عوض شده .هر کسی
میتواند ثبت نام کند و در بخش عکس :سید محسن فروزنده
مورد نظر خود مدارک را ارسال
نماید تا بتواند از تسهیالت استفاده
کند ولی باز هم باید بدویم دنبالشان و خود را ثابت کنیم .ما این
 ۴سال خودمان را ثابت کردهایم .اینکه بدویم دنبال مسووالن
واقعاً فایدهای ندارد .کارهای جدیدی میبینیم که در سراسر
دنیا انجام شده .دوست داریم آنها را انجام دهیم ولی نمیتوانیم
هزینه قطعات آن را تامین کنیم .اصال ما نه ادعا داریم نخبهایم
و نه با هوشیم .اصال هیچ کدام از اینها که میگویند ما نیستیم.
فقط کمی استعداد داریم .همین استعداد را باید آن مسوولی
که در کشور جایگاهی دارد هدایت کند و از آن به نفع کشور
استفاده کند .همانطوری که قطعاتی را شرکتهای دانشبنیان
برای بعضیها میسازند؛ این کار را ما هم میتوانیم انجام دهیم.
کافیست ما را حمایت کنند .باید یک مسوول بزرگتر باشد که
به ما مسیر بدهد.
برای ساخت قطعات مورد نیاز شرکت گلگهر اقدام کردید؟

متاسفانه اول از ما مدرک پایان خدمت میخواهند .کارها طوری
شده که بدون سفارش؛ به جوانان اعتماد نمیکنند .حاضرند پول
زیادی به افراد خارج از استان بدهند تا بیایند دستگاههای آنها

مهندس یگانه معاونت فنی و شهرسازی شهرداری سیرجان :

را تنظیم کنند ولی حاضر نیستند یکی از دستگاههایی که از مدار
خارج شده را به یک جوان بومی بدهند تا روی آن کار کند .وقتی
وزارت علوم به ما گفته نخبه؛ ما میتوانیم از عهدهاش بر بیاییم.
اینطوری هم به همشهری خود کمک میکنند که استعدادش
هدر نرود و هم وقتی هر دفعه مشکلی پیش میآید نیازی نیست
کسی را با هزینه باال از شهر دیگر بیاورند برای سرویس قطعات.
متاسفانه کسی به جوانان بومی اعتماد نمیکند.
با این اوصاف شرایط کاری شما هنوز پایدار نشده؟

خیر متاسفانه و انگیزهای برای پیدا کردن شرایط مناسب هم
وجود ندارد .من چند ماه قبل وقتی دیدم حمایتی نمیشوم
اسکالرشیپ کانادا را گرفتم و اگر االن به دنبال پذیرش باشم،
بورسیه کامل را به من میدهند .به دلیل هزینه باالی سفر
نتوانستم بروم .ماندم و گفتم شاید شرایط بهتر شود ولی با
چیزی که دارم میبینم اگر در سطح ملی اتفاقی برای ما نیفتد
مجبور میشوم بروم .نخبه گفتن مسووالن به تنهایی درد ما را
دوا نمیکند .باید به ما اعتماد کنند تا بتوانیم خالقیتمان را پر
و بال بدهیم.

زیرسازی و آسفالت خیابانهای سیرجان با جدیت ادامه دارد

عملیات آسفالت معابر و خیابانهای شهر سیرجان به صورت گسترده با هدف ارایه خدمات مطلوب به
شهروندان در حال انجام است .در این طرح عملیات گسترده آسفالت اساسی و لکه گیری با رعایت اصول
فنی و زیرسازی های الزم با کیفیت مطلوب انجام می شود و روان سازی تردد شهروندان ،ارتقا کیفی،
ب سازی محیط ،سیما و منظر شهری در این اقدام مدنظر مدیریت شهری قرار
بهسازی معابر و مناس 
دارد .به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سیرجان به منظور رفاه حال شهروندان،
ارتقای کیفیت سطح زندگی ،بهبود تردد خودروها و عدالت در اجرای پروژه های عمرانی عملیات آسفالت
چندین کوچه واقع در خیابان نواب و کوچه شهید نژاد بیگلری در روزهای آتی به انجام خواهد رسید.
همچنین بلوار مالک اشتر(الین شرقی) از چهارراه صفار زاده تا بلوار سید احمد خمینی(ره) و بلوار
هجرت از تقاطع خیابان وحید تا میدان معلم  ،و نیز خیابان فردوسی شمالی زیرسازی و برداشت آسفالت
در حال انجام می باشد که عملیات آسفالت این معابر به زودی آغاز خواهد شد.
مهندس یگانه معاونت فنی و شهرسازی شهرداری سیرجان بیان کرد :هم اکنون شهرداری سیرجان در
حال آسفالت ضلع غربی پارک بنفشه می باشد و با چندین گروه بر اساس اولویت بندی در سطح معابر در

حال انجام آسفالت است و ترمیم ،اصالح و اجرای آسفالت همچنان ادامه دارد .رامین یگانه اظهار داشت:
مدیریت شهری از ابتدای امسال ،خدمات رسانی به شهروندان در حوزه های مختلف را به صورت ویژه در
دستور کار قرار داده که به درخواست شهروندان و بر اساس ضرورت ،عملیات آسفالت معابر اصلی و فرعی
شهر یکی از اولویت های شهرداری سیرجان به شمار می رود.
معاون شهردار یادآور شد :اجرای نهضت آسفالت با هدف اصالح چهره شهر ،روان سازی تردد وسایل
نقلیه ،تامین آرامش و آسایش شهروندان انجام شده و تا پایان سال نیز ادامه می یابد.
مهندس یگانه با بیان اینکه مدیریت شهری به کیفیت آسفالت معابر به عنوان یکی از مطالبات جدی
شهروندان توجه ویژه دارند ،اظهار داشت :رفع نیاز شهروندان اولویت مدیریت شهری بوده و در طرح
نهضت آسفالت بسیاری از معابر و خیابانها بهسازی شد که این موضوع رضایت شهروندان را به همراه
داشته است .وی رضایت شهروندان را مهمترین و بزرگترین سرمایه مدیریت شهری دانست و گفت :تحقق
این موضوع اولویت اقداماتِ شهرداری سیرجان است .الزم به ذکر است که اکیپی از واحد عمرانی در حال
لکه گیری و آسفالت کوچه ها و خیابانهای سطح شهر می باشند.
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مدیرمسوول :ابوالقاسم محمودآبادی
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ویترینآخر

گوناگون
برق اماکن استخ راجکنندۀ غیرمجاز رمزارز قطع م یشود

روزنامه جمهوری اسالمی نوشت:کمیسیون فرهنگی گروه تروریستی طالبان که
این روزها خود را «امارت اسالمی افغانستان» مینامد ،با انتشار اعالمیهای به عوامل
خود در والیات و شهرهای افغانستان دستور داد اسامی دختران  ۱۵سال به باال و
زنان بیوه  ۴۵سال به باال را فهرست کنند و به کمیسیون فرهنگی این گروه ارائه
نمایند تا آنها را به ازدواج تروریستهای طالبان و به تعبیر خودشان «مجاهدین»
درآورند( .چیزی شبیه جهاد نکاح داعش)

قب ضهای مالیات خانههای خالی از مرداد صادر م یشود
۳

۱

۳۰۰

ژاپن  ۲.۹میلیون دوز واکسن آست رازنکا به ای ران هدیه م یکند
۹

۱۱

۹

آم ریکا :آماده بازگشت به مذاک رات با ای ران هستیم

ایسنا :سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت این کشور آماده بازگشت به
مذاکرات با ایران پیرامون احیای برجام است .به گزارش «تابناک» به نقل از مهر از
رویترز ،وزارت امور خارجه آمریکا از آمادگی این کشور برای بازگشت به مذاکرات
غیرمستقیم با ایران پیرامون احیای برجام خبر داد« .ند پرایس» سخنگوی وزارت امور
خارجه آمریکا در نشستی خبری مدعی شد که ایاالت متحده به روشنی بر آمادگی
خود برای انجام دور هفتم مذاکرات وین تاکید کرده است.

۳

وزیر امور خارجه ژاپن اعالم کرد که دولت این کشور  ۲.میلیون دوز واکسن
آسترازنکا ساخت این کشور را در قالب کواکس به ایران اهدا می کند.
به گزارش کیودو« ،توشیمیتسو موتگی» روز سه شنبه اعالم کرد که در مجموع
میلیون دوز واکسن آسترازنکا ساخت ژاپن را از طریق کواکس به کشورهای مختلف
اهدا می کند .از این تعداد  ۲.میلیون دوز واکسن که مقدار قابل توجهی است به
ایران اهدا خواهد شد.

۲

ایسنا :سخنگوی قوه قضاییه از انتصاب حجت االسالم محمد مصدق به عنوان
معاون اول جدید این قوه خبر داد و گفت :بدنه قوه از انتخاب حجتاالسالم
محسنی اژهای خرسندند .معاون اول جدید تاکنون به عنوان رییس دیوان عدالت
اداری مشغول بوده است .غالمحسین اسماعیلی گفت« :از رهبر معظم انقالب
کمال تشکر را دارم که بار دیگر مطابق خواست اعضای این خانواده یکی از بهت رین
پیشکسوتان این مجموعه را به ریاست قوه قضاییه انتخاب کردند و بدنه قوه از این
انتخاب خرسندند»

۶۲

محمد مصدق معاون اول قوه قضاییه شد

۱۶

ای رنا :وزیر راه و شهرسازی با اعالم اینکه تاکنون حدود میلیون خانوار اطالعات
خود را در سامانه امالک و اسکان ثبت کردند ،گفت :طبق قانون سازمان امور
مالیاتی موظف است از مردادماه اخذ مالیات را آغاز کند .وی افزود :با استفاده از
تقاطع دادههای موجود میلیون و هزار واحد خانه خالی را شناسایی کردهایم
و در اختیار سازمان امور مالیاتی ق رار دادهایم و از مردادماه باید از آن ها مالیات
اخذ شود.

آفتابنیوز :روزنامه نیویورک تایمز درباره سفر گسترده
ایرانیان به ارمنستان برای دریافت واکسن کرونا مینویسد:
هزاران ایرانی پس از تحمل موجهای پیاپی کرونا از توزیع
واکسن در ایران ناامید شدهاند .از طریق هوایی و زمینی به
ارمنستان ،کشور همسایه هجوم آوردهاند تا در برابر کرونا
واکسینه شوند و مصون بمانند.
طبق دادههایی که به دست نیویورک تایمز رسیده طی
دو هفته اخیر میانگین پروندههای روزانه ابتال به کرونا در
هزار
درصدی داشته و به بیش از
ایران افزایشی
مورد رسیده است .براساس دادههای دانشگاه آکسفورد تنها
حدود درصد از  ۸۴میلیون نفر جمعیت ایران در برابر
کرونا واکسینه شدهاند.
با ممنوعیت واردات واکسن ساخت امریکا و بریتانیا،
ایران منتظر واردات واکسنهای ساخته شده توسط چین
و روسیه است.
در مرز ارمنستان کشوری سه میلیون نفری ،دوزهای
واکسن بیشتری برای افرادی که مایل به تزریق آن هستند
وجود دارند .علت این امر آن است که نظریه توطئه به
طور گسترده در میان ساکنان ارمنستان رایج شده و این
باور اشتباه وجود دارد که واکسن عوارض دارد و ممکن
است مضر باشد و آنان تمایلی به تزریق واکسن ندارند .به
همین خاطر ،مقامهای ارمنستان از ماه مه اعالم کردند که
واکسنهای رایگان و بدون ثبتنام را به خارجیها ارائه
میدهند .کلینیکهای سیار در خیابانها راهاندازی شدهاند
تا به راحتی برای گردشگران در دسترس باشند.
ایرانیان برای سفر به ارمنستان نیازی به دریافت ویزا
ندارند و رانندگی از مرز تا ایروان پایتخت آن کشور حدود
هفت ساعت به طول میانجامد .پروین  ۵ساله و همسرش
حساب کردند که ماهها طول میکشد که تا بتوانند در ایران
واکسن تزریق کنند .در نتیجه ،هفته گذشته ،آنان از تهران
به ایروان سفر کردند و اولین دوز واکسن را از آمبوالنسهای
پارک شده در خیابان در آن شهر دریافت کردند .آنان گفتند
که تزریق واکسن حدود پنج دقیقه طول کشید و فقط نیاز
به بررسی فشار خون بود و هیچ مدرک دیگری از آنان
خواسته نشد .آنان چند هفته دیگر برای تزریق دوز دوم
واکسن به ارمنستان باز خواهند گشت.
پروین میگوید:این انتخابی ایدهآل برای ایرانیانی نیست
که مجبور به مسافرت و صرف هزینه زیاد هستند .ما نیز اگر
مجبور نبودیم این کار را نمیکردیم.

عکس :سید محسن فروزنده

موج پنجم کرونا و صف ایرانیان در
ارمنستان برای واکسن

پل عوضی !!

دکتر فردین علیخواه  -عصر ایران
این روزها همانقدر که ثروتمن ِد بیشرف
داریم فقرایی داریم که در بیشرفی به
مراتب بدترند و برای مثال با زخمی کردن
کودکان گریان و هراسان طالی آنان
دست
ِ
را به سرقت میبرند.
گئورگ زیمل ،جامعه شناس آلمانی-
که در اوایل قرن بیستم چشم از جهان
فروبست -از جمله جامعهشناسانی بود که به
ساخت تیپ اجتماعی بسیار عالقه داشت .او
در آثارش از تیپ خسیس ،ولخرج ،غریبه،
ماجراجو و فقیر نوشت .در این نوشته کوتاه
با تأثیر از میراث زیمل ،تیپ اجتماعی «
بیشرف» معرفی میشود.
تیپ اجتماعی بیشرف در همه
ِ
ل
عرصههای جامعه ،از باال تا پایین ،قاب ِ
شناسایی است و محدود به حرفه خاصی
نیست.
«بیشرفی» در کردار ،مهمترین ویژگی
این تیپ است .در سیاست ،در اقتصاد ،و
در فرهنگ میتوان مصداقهای بیشرفی
را یافت .در عرصه اقتصاد« ،آدم بیشرف»
همواره خودش را آدمی زرنگ و فرصتساز
میداند .او بیشعور نیست بلکه همه
شعورش را در جهت منافع فردی بکار
میگیرد .اگر جامعه گرفتار ویروس کرونا
میشود او تلفن را برمیدارد و با جاهای
مختلف تماس میگیرد و در یک روز تعداد
زیادی ماسک و مواد ضدعفونیکننده را به
انبارها منتقل میکند و بعد با فروش آنها
میلیونها تومان به جیب میزند.
او به فرصتسازی اقتصادی در پس هر بال
یا مصیبتی میاندیشد .با بروز هر مصیبت،

در اوصاف «بیشرفان»
او از خوشحالی در پوستش نمیگنجد چون
فکر میکند نردبانی برای صعود یافته است.
به همین دلیل به هنگام رانندگی به شکل
تحسینآمیزی در آینۀ ماشین ،خودش را
تماشا میکند و به خاطر شکار فرصتها با
چشمک زدن در آینه به خودش میگوید
«مخلصیم قربان» و خرکیف میشود.
سلبریتیهایی که در اوج هراس مردم
برای مواجهه با کرونا به تبلیغ تجاری
کاالهای درانبارمانده میپردازند ،استا ِد
داوری که حتی یک سطر از پایاننامه
دانشجو را نخوانده ولی در جلسه دفاع
یک ساعت درباره ضعفهای پایاننامه
پرحرفی میکند ،مأموری که علیرغم
تأکید فرماندهاش بر عدم برخورد فیزیکی
با دانشجویان معترض ،به دلیل ناکامی های
شخصیاش در ادامه تحصیل ،دانشجویان را
کتک میزند ،فردی که دو سال است در
مقابل داروخانهها میایستد و با نشان دادن
نسخه و جلب ترحم مرد ِم آشفتهحال از آنان
اخّ اذی می کند ،مقامی که صحبتهایش
را در جلسات با خواندن سورهای آغاز
میکند و بعد در حالی که دندانش را خالل
میکند به دوستانش میگوید راه پیشرفت
مداحی
در جمهوری اسالمی همین استّ ،
که پس از مجلس ترحیم و پس از شمارش
ولعآمیز اسکناسهای داخل پاکت ،آنرا به
سمت پدر متوفی پرتاب میکند ،پزشکی
که در راهروهای بیمارستان بریدۀ یک
کاغذ مندرس حاوی شماره کارت را به
خانواده بیمار میدهد و به آنان میگوید
که کاری با بیمه و بیمارستان ندارد و تا
توهشت میلیون تومان
پیامک واریز بیس 

را دریافت نکند عمل را آغاز نخواهد کرد،
مسوولی که مستقیم به دوربین نگاه میکند
و لبخندزنان به مردم دروغ میگوید ،جوانی
که چند سال است در مراسم درگذشتگان
در بهشت زهرا حاضر میشود و روزی
چند کارتن ساندیس جمع میکند و به
دکههای همانجا میفروشد نمونههایی از
تیپ بیشرفاند.
جامعه ایران شکافهای اجتماعی
فراوانی دارد که شکاف قومیتی ،شکاف
مذهبی ،شکاف طبقاتی ،شکاف حکومت/
مردم ،شکاف جنسیتی ،شکاف نسلی از
آن جملهاند .ولی به باور من مهمترین
شکاف جامعه ایرانی در این روزهای سخت،
ابَرشکاف «شرافتمند  /بیشرف» است.
منظور آنکه در همه شکافهای اجتماعی
یادشده میتوان آدم بیشرف یافت .این
روزها همانقدر که ثروتمن ِد بیشرف داریم
فقرایی داریم که در بیشرفی به مراتب
بدترند و برای مثال با زخمی کردن دست
کودکان گریان و هراسان طالی آنان را به
ِ
سرقت میبرند.
به دلیل بحرانهای اقتصادی و اجتماعی
گسترده ،وسوسههای گوناگونی به سراغمان
میآید .وسوسههایی که تحقق آنها با پایمال
کردن منافع جمعی به نفع منافع فردی
میسر است .در نتیجه شرافتمند ماندن در
این روزها آزمونی سخت برای هر ایرانی
است .تصور جامعهای که در آن بیشرفی
ثانویه پاندمی شود تصوری ترسناک است.
روزی که دیگر نه شاهد اقلیت بیشرف،
بلکه شاهد جامعهای بیشرف باشیم.
مدرس جامعه شناسی در دانشگاه گیالن

آگهي تمدید مهلت تحویل پاکات

سواری جهت انجام امور نقلیه مربوط به شهرداری سیرجان و سازمانهای تابعه

مناقصه عمومي شماره /1400/18ع

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (شرح مختصر:تامین  25دستگاه
خودروی سواری جهت انجام امور نقلیه مربوط به شهرداری سیرجان و سازمانهای تابعه) به

پیرو درج آگهی و انتشار اسناد مناقصه جهت اجرای پروژه « عملیات احداث ساختمان اداری
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر»از طريق برگزاري مناقصه عمومي ،به آگاهی می رساند ،مهلت
تحویل پاکات مناقصه از روز یکشنبه مورخ  1400/4/27به روز یکشنبه مورخ 1400/5/3
موکول گردید .همچنین برآورد اصالح شده و اسناد مناقصه از وب سایت این شرکت به آدرس
 WWW.GEG.IRاز بخش مناقصه و مزایده قابل دانلود می باشد.

شماره  2000005674000060را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق

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

انجام خواهد شد و الزم است

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

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه :تاریخ  1400/04/23می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :از تاریخ انتشار مناقصه در سایت تا ساعت  18:00روز پنج شنبـــه
تاریخ 1400/04/31

شركت معدني و صنعتي گل گهر در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات بدون نياز به ذكر دليل و

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز یک شنبه تاریخ 1400/05/10

بدون جبران خسارت مختار ميباشد.

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  17:30روز دوشنبه تاریخ 1400/05/11

الف -آدرس :سیرجان -میدان انقالب ،شهرداری مرکزی ،امور قراردادها و تلفن 034 - 41325077

کمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر

و اجرای فاز یک سینما ) به شماره  2 0 0 0 0 0 5 6 7 4 0 0 0 0 6 2را از طریق سامانه

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

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

انجام خواهد شد و الزم است

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

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه :تاریخ  1400/04/23می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :از تاریخ انتشار مناقصه در سایت تا ساعت  18:00روز پنج شنبـــه
تاریخ 1400/04/31

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز یک شنبه تاریخ 1400/05/10

زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  17:30روز دوشنبه تاریخ 1400/05/11

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

دفتر ثبت نام85193768-88969737 :

دمرییت ارتباطات شهرداری سیرجان

مناقصـه شهرداری سیرجان ( نوبت اول )

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

مرکز تماس021-41934 :

دفتر ثبت نام85193768-88969737 :

دمرییت ارتباطات شهرداری سیرجان

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید دو دستگاه خودروی
سواری هایما اس  7توربو و دو دستگاه خودرو سواری دنا پالس توربو
شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (شرح مختصر:خرید دو دستگاه
خودروی سواری هایما اس  7توربو و دو دستگاه خودرو سواری دنا پالس توربو) به شماره

 2 0 0 0 0 0 5 6 7 4 0 0 0 0 6 1را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق

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

انجام خواهد شد و الزم است

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

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه :تاریخ  1400/04/23می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :از تاریخ انتشار مناقصه در سایت تا ساعت  18:00روز پنج شنبـــه
تاریخ 1400/04/31

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز یک شنبه تاریخ 1400/05/10

زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  18:00روز دوشنبه تاریخ 1400/05/11

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

دفتر ثبت نام85193768-88969737 :

دمرییت ارتباطات شهرداری سیرجان

تجدید مناقصـه شهرداری سیرجان ( نوبت اول )

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
تهیه مصالح و اجرای فاز یک سینمـــا

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

تجدید مناقصه شهرداری سیرجان ( نوبت اول )

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین  25دستگاه خودروی

