هفتهنامه
خبــری ،تحلیلــی ،فرهنگــی
اجتماعــی ،ادبــی ،ورزشــی
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 8صفحه
شماره 631
 2000تومان

تحلیل و بررسی خبر منزجرکننده قتل اخیر در سیرجان؛

توهم و توحش شیشهای!

یک کارشناس جامعه شناسی :در فهم قتل باید به تعاقب رفتارهای ضداجتماعی و ریسک فاکتورهایی که در سطح فردی،
خانوادگی ،محلی و اجتماعی در طول زمان بر سبک زندگی اثر گذاشتهاند ،توجه کرد
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صفحه 5

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (شرح مختصر :تهیه
مصالح و اصالح هندسی مسیر دسترسی شهرک ثاراهلل و کمربندی شاهد) به شماره

 2 0 9 9 0 0 5 6 7 4 0 0 0 1 1 7را 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  1399/10/03می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت  18:00روز شنبه تاریخ
1399/10/13

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز سه شنبه تاریخ 1399/10/23

زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  16:30روز چهارشنبه تاریخ 1399/10/24

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

تجدید مناقصه شهرداری سیرجان ( نوبت دوم )

فراخوان تجدید مناقصــــه عمومــــی یک مرحله ای
تهیه مصالح و اصالح هندسی مسیر دسترسی شهرک ثاراهلل و کمربندی شاهد

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس021-41934 :
دفتر ثبت نام85193768-88969737 :

دمرییت ارتباطات شهرداری سیرجان

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (شرح مختصر :خرید یک دستگاه
فینیشـــر چرخ الستیکـــی ) به شماره  2 0 9 9 0 0 5 6 7 4 0 0 0 1 1 8را 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.irانجام 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  1399/10/03می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت  18:00روز پنج شنبه تاریخ
1399/10/11

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز سه شنبه تاریخ 1399/10/21

زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  16:00روز دوشنبه تاریخ 1399/10/22

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

شمـــاره /99/50ع

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد «عمليات محوطه سازی اطراف کارخانه خط
چهار تولید کنسانتره آهن» واقع در مجتمع خود را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار واجد
شرايط و داراي گواهينامه صالحيت پيمانكاري با رتبه حداقل  4در یکی از رشته های راه و باند و یا
ابنیه و رتبه حداقل  5در رشته تأسیسات از سازمان مديريت و برنامهريزي كشور واگذار نمايد .لذا
كليه متقاضيان ميتوانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الكترونيكي  WWW.GEG.IRمراجعه و
اسناد مذکور را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان از قسمت تأمين كنندگان و مشتريان
 مناقصه ها دانلود نمايند .مهلت تحويل پاكات ساعت  9الي  14روز شنبه مــورخ  99/10/20درمحــل دفتركميسيون معـامالت مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد .ضمنا ً بازديد از محل
اجراي موضوع مناقصه روز چهارشنبه مورخ  99/10/10مقرر شده است .شركت معدني و صنعتي گل
گهر در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات بدون نياز به ذكر دليل و بدون جبران خسارت مختار ميباشد.

مدیریـت قراردادها و معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر

تجدید مناقصه شهرداری سیرجان ( نوبت دوم )

فراخوان تجدیــــد مناقصــــه عمومــــی یک مرحله ای
خریـد یک دستگاه فینیشــــر چرخ الستیکـــی

آگهي مناقصــه عمومــي

آگهي استعالم عمومي تجدید شده
شماره /99/15س

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد «عملیات قرائت و محاسبه
صورتحساب،بازرسی،تست و نصب کنتورهای برق» را از طريق برگزاري استعالم عمومي به شركت

پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.لذا كليه متقاضيان ميتوانند جهت اخذ اسناد استعالم به آدرس
الكترونيكيWWW.GEG.IRمراجعه و اسناد مذکور و دستورالعمل ارزيابي كيفي و فني را به همراه
فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان از قسمت – مناقصه و مزايده دانلود نمايند.مهلت تحويل پاكات
ساعت  9الي 14روز دوشنبه مــورخ  99/10/۲۲در محــل دفتركميسيون معـامالت مجتمع و يا دبیرخانه
دفتر مرکزی تهران مي باشد.ضمنا ً بازديد از محل اجراي پروژه روز دوشنبه مورخ  99/۱۰/۱۵براي
متقاضيان بالمانع ميباشد  ،الزم به ذكر است شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول و یا رد هر یک یا
تمام پيشنهادات واصله بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد .

مدیریـت قراردادها و معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر

نحوه برگزاری
امتحاناتدیماه
تمامی دوره های
تحصیلی

ایسنا :نحوه برگزاری امتحانات دی ماه برای همه دورههای تحصیلی از سوی مدیرکل آموزش و
پرورش استان کرمان اعالم شد و بر اساس آن برخی پایهها امتحان برخط (آن الین) و برخی دیگر
امتحان حضوری با رعایت شیوه نامه های بهداشتی خواهند داشت .اسکندری نسب گفت :طبق شیوه
نامه ابالغی و ارسالی به آموزش و پرورش سراسر استان ،برای همه دوره های تحصیلی در شرایطی
که امکان حضور فیزیکی دانش آموزان فراهم باشد ،ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ،مطابق
آیین نامههای مربوطه دورههای تحصیلی و با رعایت کامل شیوه نامههای بهداشتی انجام می گیرد.

خبر

گفتارنو :معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان گفت :مراسم سالگرد سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی با حضور جمعیت در
مرکز استان ،زادگاه ایشان و شهرهای دیگر برگزار نخواهد شد.بصیری بیان داشت :ملت ایران عشق و ارادت خود به سردار دلها را در مراسم
تشییع پیکر مطهر ایشان نشان دادند و آرزو داشتیم در سالگرد شهادت ایشان نیز میزبانی حضور میلیونی ملت ایران میبودیم.وی ادامه داد:
به دلیل شیوع ویروس کرونا و تالش کادر درمان در کنترل بیماری کرونا ،در سالگرد سردار دلها هیچگونه مراسم مردمی و پذیرش زائر و
مسافری برای برنامههای سالگرد نخواهیم داشت.وی گفت :از طرف فرماندهی سپاه به فرماندهان سپاه سراسر کشور و از طرف وزارت کشور به
استانداران نامههایی مبنی بر اقناع سازی مردم و درخواست از آنها برای عدم حرکت کاروانی و فردی به سمت استان کرمان ارسال شده است.

شماره 631
 10دی 1399

غصه مردم و قصه ناتمام اختالف مرزی سیرجان-نیریز

ممنوعیتهایسفرتغییرکردهاست؟
گفتارنو :با گذشت یک ماه از اجرای طرح محدودیت تردد بین
مراکز استانها و جریمه خودروها با هدف قطع زنجیره ویروس کرونا،
همچنان این سوال پرسیده میشود که سفر با خودرو شخصی ممنوع
است؟
به گزارش ایسنا ،سخنگوی ناجا روز دوشنبه ( ۶دیماه) گفته سفر
با خودرو شخصی به طور میانگین  ۳۰درصد در مقایسه با مدت
زمان مشابه سال گذشته کاهش داشته است .طبق گزارشهای نیروی
انتظامی ،در جمعه برفی پنجم دیماه ۲۷ ،هزار و  ۱۱۷خودرو به
مبدأ خود برگشت داده شدهاند و از سفر آنها جلوگیری شده است.
همچنین  ۴۵هزار و  ۳۲۵پیامک برای رانندگانی که به مصوبات ستاد
مبارزه با کرونا توجه نکردهاند ،فرستاده شده و  ۵۳هزار و  ۳۹راننده
هم تذکر شفاهی گرفتهاند .در همان یک روز ۱۴ ،هزار و  ۷۲خودرو
در مناطق نارنجی جریمه شدهاند.
بر اساس آخرین تحلیلهای ستاد ملی مقابله با کرونا ،در حال حاضر
 ۱۰۸شهرستان در وضعیت نارنجی و  ۳۴۰شهرستان در وضعیت زرد
قرار دارند و تعداد شهرهای قرمز به صفر رسیده است .با این حال،
طرح محدودیت تردد بین مراکز استانها و جریمه خودروها با ورود
به زمستان تمدید شده است ،یعنی همچنان سفر با خودرو شخصی
محدود بوده و مشمول جریمه میشود .مبلغ جریمه طبق آخرین
اعالم قرارگاه عملیاتی مدیریت کرونا ،در شهرهای نارنجی و زرد تا
۵۰۰هزار تومان تعیین شده است.
رئیس مرکز اطالعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا نیز با
این تغییرات ،درباره آخرین وضعیت محدودیتهای اعمالشده
برای ترددهای بین شهری گفته است :در شهرهای گروه زرد ورود
خودروها با پالک غیربومی و خروج خودروها با پالک غیربومی با
یک استثنا بدون مانع است .استثنای تردد در شهرهای زرد مربوط
به خودروهایی است که پالک بومی شهرهای گروه نارنجی را دارند.
این پالکها (گروه نارنجی) مجاز به تردد در هیچیک از شهرهای
کشور نیستند.
به عنوان مثال اگر خودرویی دارای پالک متعلق به شهری با وضعیت
نارنجی باشد نه اجازه خروج از آن شهر را دارد و نه اجازه ورود به
شهر دیگر و بدیهی است که در صورت مشاهده چنین خودروهایی،
دوربینها و ماموران نسبت به اعمال قانون اقدام خواهند کرد.
محدودیت برای سفرهای گروهی و با وسایل نقلیه عمومی نیز همانند
گذشته است و طبق آخرین مصوبه کمیته عالی نظارت بر اجرای
پروتکلهای بهداشتی ستاد مدیریت کرونا ،وسایل نقلیه عمومی از
جمله اتوبوس ،قطار ،هواپیما و اتوبوسهای دریایی همچنان باید با
 ۶۰درصد ظرفیت مسافر بپذیرند و از پذیرش مسافران مبتال به
ویروس کرونا خودداری کنند.

خـبــــر
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مراسم مردمی و پذیرش مسافر در سالگرد شهادت سردار سلیمانی نخواهیم داشت

خبــر

چوب اختالف مرزی بر سر اهالی منطقه
رضا طال بیگی

از اولین تصمیم الحاق روستاهای سیرجان به نیریز ،سال
 ۱۳۷۲اولین طومار اعتراضی مردم روستاهای سیرجان
به وزارت کشور بیش از  ۲۵سال می گذرد (یعنی دولت
هاشمی دولت خاتمی دولت احمدی نژاد دولت روحانی).
اوج درگیری ها سال  ۱۳۷۸بود مردم معترض منطقه مجبور
شدند گروه گروه به وزارت کشور و مجلس شکایت برند.
عدهای از زنان و مردان از سوی شهرستان نیریز بازداشت
و زندانی شدند.
هنوز مردم این روستاها در شعله آتش بی تدبیری مسووالن
می سوزند مشکالت مردم این روستاها روز به روز افزون می
گردد .حاکمیت دوگانه به سرگردانی مردم در حل مشکالت
افزوده است.
خدمات مخابراتی این روستاها از طرف نی ریز تامین می
شود شوربختانه امروز با مشکل ارتباطی و مخابراتی روبرو
هستند .نه همراه اول نه ایرانسل ،اینترنت را پشتیبانی
نمیکنند ،مردم در دوران کرونا جهت تحصیل فرزندان با
مشکالت زیادی روبرو هستند .سالها پیش آب منطقهای
سیرجان بدون هیچ درایت و مقاومتی پروندههای آب موتور
پمپ های کشاورزی روستاهای سیرجان را به استان فارس
منتقل کرد.
گل گهر که از سالهای  ۱۳۴۸چاه آب مصرفی خود را در
منطقه حفر کرده بود ،نیاز به مجوز از استان فارس دارد.
برق رسانی به روستاها که در سالهای  ۱۳۷۸با حضور
همزمان دو شهرستان سیرجان و نیریز آغاز شد .با بازداشت
و مصادره اموال برق شهرستان سیرجان ،نیاز برق رسانی
توسط شهرستان نی ریز انجام گردید اما مردم روستا جهت
توسعه فعالیت های روستایی شدیدا به برق سه فاز نیاز دارند.
بعد از تالش های مردم و مسووالن سیرجان پس از بیست
سال ازشروع اختالف مرزی مجددا ً این روستاها به سیرجان
ملحق شدند شوراها و دهیاری ها رسماً در سیرجان آغاز به
کار کردند اما به سبب عدم پیگیری گروههای کارشناسی
تقسیمات کشوری در وزارتخانه و استان و شهرستان
مشکالت همچنان پابرجا ماند و از نظر سیستم اداری آب

مدیر روابط عمومی شهرداری سیرجان
بر مناسبسازی شهر در سالگرد شهادت
سپهبد سلیمانی تأکید کرد؛

فضاسازی ویژه شهر سیرجان
به مناسبت ایام فاطمیه و دهه بصیرت

از آب تکان نخورد مردم مضطرب زندگی روزمرهشان ،در
این سال های اختالف مرزی خدمات آموزش و پرورش،
شرکت تعاونی عشایری ،آب روستایی به فعالیت خود از
طرف سیرجان ادامه دادند .دستگاه قضایی و امنیتی که
مدتی بالتکلیف بود رسماً به شهرستان سیرجان واگذار شد
و امنیت حاکم گردید.
جاده های روستایی شدیدا ً نیاز به آسفالت و مرمت دارند.
سختی تردد در این روستاها کار و فعالیت کشاورزی و
دامداری را مختل کرده است جهت توسعه دامپروری و
کشاورزی مردم این روستاها نیاز به مجوزهای قانونی دارند.
اخیرا ً اسناد و امالک منطقه در سیستم اسناد و امالک
نیریز فارس تعریف شدهاند ،مردم سرگردان اسناد ملکی خود
هستند سوابق اسناد ثبتی در سیرجان می باشند و هیچ گونه
سابقهای در شهرستان نیریز موجود نیست.
منابع طبیعی شهرستان سیرجان جهت مجوز های قانونی
فعالیت در این روستاها فقط با اداره ثبت سیرجان همکاری
می کند چرا که این روستاها تک به تک از سالهای ۱۳۲۸
در سیرجان ثبت داده شدهاند .با روی کار آمدن سیستم
یکپارچه ادارات مردم این روستاها به سبب حاکمیت دوگانه
قادر به زندگی نیستند و با مشکالت تاریخی و کنونی زیادی
روبرو هستند ،محیط زیست و منابع طبیعی جهاد کشاورزی
و دامپزشکی سیرجان در صورتی می توانند همکاری کنند
که ادارهی ثبت پای کار باشد.
عدم توسعه روستایی فعالیت های دامپروری صنعتی
و کشاورزی مدرنیزه و عدم توجه به صنایع دستی سبب
مهاجرت مردم این روستاها به شهرستان سیرجان شده
است ،خطری که مسوولین سیرجان باید جدی بگیرند.
رشد جمعیت و بیکاری جوانان تحصیل کردهی این روستاها
را نباید نادیده گرفت .آتشی که سالها چشم طمع مسوولین
شهرستان نیریز به معدن سنگ آهن گل گهر دوختهاند.
دامن مردم را گرفته است .نکته قابل توجه در این است که
فقط پشتکار و جدیت استاندار کرمان و فرماندار سیرجان و
نماینده شهرستان در مدت کوتاه عمر دولت روحانی شاید
گرهای از مشکل بگشاید و اال این مشکالت به یادگار به دولت
بعدی منتقل خواهد شد.

مدیر روابط عمومی شهرداری سیرجان در آستانه نزدیک شدن به
سالگرد شهادت سردار دلها ،بر انجام اقدامات الزم برای مناسبسازی
شهر و جدیت مدیران اجرایی شهرداری بر آمادهسازی شهر تأکید کرد.
مدیر روابط عمومی شهرداری سیرجان نیز با اشاره به اینکه
ورودی های شهر باید مناسبتر باشد و فضای سالگرد شهادت
سردار را تداعی کند ،افزود :بیلبوردها و تبلیغات شهری در حال
نصب که امیدواریم فضاسازی شهری در خور سردار دلها باشد.
مهندس قلیچ خانی پیشنهاد داد :با توجه به فرا رسیدن
ایام فاطمیه ،تبلیغات شهری عالوه بر اطالعرسانی،

حاوی پیامهایی از فرهنگ ایثار و شهادت باشد.
به گزارش واحد خبر و امور رسانه مدیریت ارتباطات شهرداری
سیرجان ،رضا قلیچ خانی با اشاره به فرارسیدن ایام فاطمیه
و تقارن آن با دهه بصیرت ،اظهار داشت :با بیان اینکه
فضاسازی و تبلیغات محیطی به مناسبت ایام فاطمیه و دهه
بصیرت در شهر سیرجان به صورت ویژه رقم خواهد خورد.
مدیر روابط عمومی شهرداری سیرجان با اشاره به فرا رسیدن
ایام فاطمیه و سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج قاسم
سلیمانی در همین ایام اظهار داشت :با توجه به جایگاه واالی

در پانزدهمین جشنواره ملی روابط عمومی؛
درخشش روابط عمومی شرکت جهان فوالد سیرجان در با کسب  8عنوان برتر
به گزارش انجمن متخصصان روابط عمومی پانزدهمین جشنواره ملی انتشارات
روابطعمومی در مرکز همایش های سازمان مدیریت صنعتی با حضور جناب
آقای دکتر محمد خدادی معاون امور مطبوعاتی و اطالعرسانی وزارت فرهنگ
و ارشاد اسالمی و جناب آقای دکتر حسین امامی رئیس انجمن متخصصان
روابطعمومی ایران در تهران برگزار گردید و از جناب آقای مسعود میرمحمدی
مدیر حوزه مدیرعامل،روابط عمومی وامور بین الملل شرکت جهان فوالد سیرجان
به خاطر کسب  8عنوان برتر در قسمت های مختلف جشنواره تجلیل گردید
کسب رتبه های متعدد در بخش های مختلف پانزدهمین جشنواره ملی انتشارات
روابطعمومی از جمله نشریه داخلی رتبه اول  -وب سایت رتبه دوم  -بروشور رتبه
دوم  -تیزر رتبه دوم  -پوستر رتبه سوم -عکس رتبه سوم  ،شایسته تقدیر در بخش
کلیپ و انتخاب آقای علی ارجمند رئیس روابط عمومی و امور بین الملل شرکت
جهان فوالد سیرجان به عنوان کارشناس برتر کشوری حوزه انتشارات و روابط
عمومی به انتخاب داوران پانزدهمین جشنواره ملی انتشارات روابطعمومی از جمله
این موفقیت ها است.

سردار شهید سلیمانی ،در فضاسازیها و برنامههای فرهنگی
در شهر سیرجان به این دو مناسبت باید توجه ویژه شود.
وی همچنین به فرارسیدن دهه بصیرت از نهم تا نوزدهم
دی اشاره کرد و گفت :الزم است برای تبیین و تشریح
آن اقدامات الزم در فضاسازیهای شهری لحاظ گردد.
قلیچ خانی با اشاره به مطرح شدن تمام این مناسبتها در کمیته
فرهنگی شهرداری و شکل گرفتن کارگروه محتوایی ،افزود :برای
تمام این موضوعات محتوای مناسب تولید و در قالبی هنرمندانه
تصویرسازی شده است.

تقدیر مجمع خیرین سالمت کشور از شرکت جهان فوالد سیرجان

دیدار دکتر غنیان معاون امور استان های مجمع خیرین
سالمت کشور با مدیرعامل شرکت جهان فوالد سیرجان
ظهر امروز یکشنبه هفتم دی ماه آقای دکتر غنیان
معاون امور استان های مجمع خیرین سالمت کشور،
با حضور در دفتر شرکت جهان فوالد سیرجان ضمن
تقدیر و تشکر فراوان از جناب آقای مهندس علی
عباسلو مدیر عامل مجتمع جهان فوالد سیرجان با
اهدای لوح از حمایتهای این شرکت از مجمع خیرین
سالمت در شهرهای سیرجان و بردسیر تجلیل کردند
ایشان افزودند که این لوح در راستای حمایت ها و
مساعدت های ویژه جناب آقای مهندس علی عباسلو
مدیر عامل شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان از
طرح های بهداشتی و درمانی مجمع خیرین سالمت
شهرستان های سیرجان  ،بردسیر و کشور بوده و همچنین کمک
های بسیار خوب در شرایط کرونا ازجمله تامین اکسیژن رایگان
بیمارستان های سیرجان ،خرید دستگاه های ونتیالتور ،خرید بای
پپ و سی پپ ،پالس اکسی متر ،تب سنج لیزری و تامین ماسک

فروش ،نصب ،سرویـس،شارژ گاز و لولـه کشی زیرکار

کولرهای گـازی اسپلیت
خیابان وحید  -روبروی فروشگاه افق کوروش

فروشگاه اسپلیت صالحی

42338788 - 09164458335

از طریق راه اندازی کارگاه تولید ماسک و کمک های نقدی که
توسط این شرکت انجام گرفته را گام مهمی در جهت حمایت از
کادر درمان دانسته و برای ایشان و همکاران بزرگوارشان در شرکت
مجتمع جهان فوالد سیرجان آرزوی سالمتی و توفیق روز افزون
نمودند.

گواهینامــه رانندگـی پایــه دوم
بنام رضوان لشکری فرزند عباس
به شماره ملی 2991822864
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
یابنده با شماره 09133775389
تماس حاصل نموده و مژدگانی دریافت نماید

مجوز حمل اسلحه ساچمه زنی تک لول
نخجیر ،کالیبر  ،12به شماره 012307094

نق

د و اقساط

ساخت ایران بنام سینا اسالمی
مفقود گردیده و
از درجه اعتبار ساقط می باشد

خبــر

محدودیت تردد شبانه در  ۱۱شهرستان استان کرمان ادامه دارد

ایسنا :استاندار کرمان گفت :شهرستانهای انار ،بافت ،بردسیر ،بم ،رابر ،راور ،رفسنجان ،زرند ،سیرجان ،شهربابک و کرمان همچنان روند
محدودیت شبانه را باید ادامه دهند .دکتر «علی زینیوند» با تاکید برآنکه تا پایان سال باید به هدفگذاری طرح شهید سلیمانی برسیم و به
هیچ وجه کوتاهی از فرمانداران پذیرفته نیست ،اظهار کرد :محدودیت تردد شبانه (  ۹شب تا  ۴صبح) در شهرستانهای نارنجی و همچنین
شهرستانهایی که این هفته زرد شدند تا اطالع ثانوی لحاظ میکنیم .وی افزود :در شهرهای زرد دیگر هم در صورتی که امکانات پایش
تصویری و نیروی انتظامی آماده باشد ،اعمال محدودیت شبانه خواهیم داشت.طرح سردار شهید سلیمانی نیز همچنان مبنای عمل و کار
است.

شهر
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دستور سریع
فرماندارسیرجان
برایپیگیری
کاهش روغن
خوراکی

در پی کمبود روغن خوراکی در فروشگاه های سطح شهر ،فرماندار ویژه شهرستان سیرجان دستور رسیدگی سریع
موضوع و بررسی دالیل کمبود روغن خوراکی در سیرجان را صادر کرد .به گزارش روابط عمومی فرمانداری ویژه
شهرستان سیرجان سهراب بهاالدینی تصریح کرد :با توجه به اینکه طی روزهای اخیر روغن خوراکی در شهرستان
سیرجان دچار کمبود و اختالل در نظام توزیع و نیز احتمال وقوع احتکار از سوی برخی عمدهفروشان ،از رییس اداره
صمت خواسته شده با راهاندازی گشت های ویژه ،از کلیه عمده فروشیها و انبارها بازدید و در صورت مشاهده هر
گونه احتکار با متخلفین برخورد قاطع انجام شود .وی گفت :با هماهنگیهای انجام شده از سوی فرمانداری و رییس
اداره صمت ،بزودی محمولههای روغن خوراکی از طریق شرکتهای تعاونی و صنوف در شهرستان توزیع خواهد شد.

گزارش

گالیه گاوداران از واگذار نشدن زمینهای ساخته نشدهی شهرک دامپروری:

لیال گلزاری

اوایل دههی  80بود که شهرکی برای دامپروری؛
در  22کیلومتری جاده بافت؛ به بهره برداری
رسید .اما با گذشت حدود  20سال از افتتاح
آن ،تنها  30درصد واحدهای این شهرک
ساخته و مابقی به صورت زمین یا واحدهای
نیمهساز به حال خود رها ماندهاند.
گویا از همان ابتدا به منظور اشتغالزایی برای
فارغالتحصیالن رشتههای کشاورزی و مرتبط
با آن ،این مجتمع در نظر گرفته شد و به
متقاضیان واقعی واگذار نگردید .بنابراین،
تعدادی از این زمینها ،حکم سرمایهای برای
داللی را پیدا کرد و خرید و فروش زمینها
پس از مدتی آغاز شد ،در حالی که امتیاز این
زمینها ،قابل خرید و فروش نبوده و این گونه
معامالت با توافقاتی پشت پرده ،انجام گردیدند.
همین امر باعث نیمه کاره ماندن ساخت و ساز
واحدهای این شهرک گردیده است.
متقاضیان واقعی در صف انتظار

تعداد واحدهای ساخته شده بسیار کم است.
واحدهایی که قرار بود ،در تقسیمبندیهای ،40
 120 ،60و  200رأسی باشند اما به صورت
زمین به حال خود رها ماندهاند و از ساخت
و ساز و صدای شیردوشها ،خبری نیست.
اما در میان انبوه زمینهای ساخته نشده و با
صاحبان کذایی ،متقاضیان بسیاری هستند
که برای احداث گاوداری در این شهرک ،در
صف انتظار قرار گرفتهاند .اما در اینجا ،این
شبهه پیش میآید که آیا این شخص متقاضی
واقعیست یا باز تفکر خرید و فروش زمینها و
داللی در کار است .اما وجود همین زمینهای
خالی باعث بیرونق ماندن این شهرک شده و
تا از بسیاری امکانات محروم بمانند .امکاناتی
چون خیابانکشی ،آسفالت ،گازکشی ،احداث
پایگاهی برای حضور نیروی انتظامی جهت
برقراری امنیت بیشتر و بسیار موارد دیگری از
این قبیل.

به نام دامدار  ،به کام دالل

عکس :سخن تازه
در شهرک دامپروری ،مشکل کمبود آب داریم

در رابطه با چگونگی رفع این مشکالت ،با
مسوول اداره تولید دامی جهاد کشاورزی گفتگو
کردیم و وی در رابطه با دلیل واگذار نکردن
مابقی زمینهای این شهرک چنین توضیح داد:
«در این شهرک بحث کمبود آب را داریم .و
این مورد باید از طریق تعاونی گاوداری پیگیری
شود و پیگیر پروانه بهرهبرداری به عهدهی
آنهاست .چرا که اگر ما این واحدها را واگذار
کنیم اگر با کمبود آب مواجه شویم ،با موجود
زنده سر و کار داریم و اگر با کمبود آب مواجه
شویم ،مشکالت چندین برابر میشود .چرا که
روز اول قرار بر این بود که  30لیتر در ثانیه
آب به این شهرک داده شود اما هر روز کمتر و
کمتر شد وبه طوری که به  15لیتر و هم اینک
به  7لیتر در ثانیه رسیده است و این مقدار،
جوابگوی کل مصرف این شهرک نخواهد بود
و این موضوع مشکالتی را ایجاد خواهد کرد.

البته از این میزان آب ،سهم کارخانه شیر که
هنوز فعال نشده و کارخانه خوراک دام را هم
باید کسر کرد که مطمئنا آن موقع با کمبود
آب مواجه خواهیم شد که این وظیفهی تعاونی
گاوداری است که پیگیر افزایش این سهمیه
باشند .این مجموعه ظرفیت  10400رأس دام
را دارد در حالی که حدود  5200رأس دام فعال
در این شهرک نگهداری میشود».
حریم شهرک را به سختی حفظ کردیم

دهیادگاری ادامه داد« :البته پیگیر این قضیه
بودیم که حریم این شهرک حفظ شود و به
سختی این حریم را تاکنون حفظ کردیم که
ایجاد مجتمعهای دیگری در نزدیکی این
شهرک باعث انتظار آلودگی در این منطقه
نگردد».
متقاضی واقعی وجود ندارد

در ادامه نادعلیپور؛ مدیرعامل شرکت تعاونی
گاوداریهای سیرجان ،در این رابطه توضیحاتی

داد و افزود« :در این باره دو مشکل وجود دارد،
یکی اینکه متقاضیها ،متقاضیان واقعی نیستند
چرا که همان ابتدا کل واحدها را که  141واحد
بودند را تحویل متقاضیان دادند .اما متاسفانه از
این تعداد بسیار کم ساخته شد و مابقی به غیر
واگذار شد هر چند االن زمین هایی که ساخته
نشدند امتیاز آن در حال منحل شدن است
و خلع ید میشوند .به همین دلیل نمیتوان
فهمید که خریدار واقعی کیست؟»
 10مجوز روی موتور آب این شهرک داده شده

نادعلیپور افزود« :اما مشکل دیگر این زمینها،
مشکل آب است و با کمبود آب مواجه هستیم.
بارها این موضوع را پیگیر شدیم اما مشکل
بسیار پیچیدهتر از این حرف هاست .چرا
که روی موتور آب 10 ،نوع مجوز داده شده،
چون در سال  83کمیتههای تخصیص آب
را تشکیل میدادند که اکنون ،آب منطقهای
استان این کمیتهها را قبول ندارد و حتا همین

عل می حس
ی
ن
جناب آاقی ی ر ی

ملت شعبه بازار سیرجان که نشان از درایت و

آگهی رای هیات

در اجرای بند  2ماده  1قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن بدینوسیله به اطالع می رساند در اجرای قانون فوق الذکر خانم

لیاقت شما دارد را تبریک عرض نموده ،از درگاه

صدور سند شش دانگ یک باب خانه پالک  8فرعی از  281اصلی به مساحت  277/56متر مربع واقع در بلورد سیرجان بخش  39کرمان را نموده است که

ایزد منان موفقیت و سربلندی تان را خواستارم.

فرشته صادقی نژاد فرزند حسین به شناسنامه  1864کد ملی  3070356915صادره از سیرجان با نمایندگی بنیاد مسکن انقالب اسالمی سیرجان درخواست
پس از رسیدگی رای شماره  9969مورخ  1399/04/29هیات حل اختالف موضوع ماده  7آیین نامه اجرایی قانون فوق الذکر رای به صدور سند ملک متصرفی

مح
سید سن رفوزنده

نامبرده صادر نموده ،بدینوسیله به اطالع عموم می رساند ظرف مدت 20روز از تاریخ انتشار این آگهی چنانچه کسی به تقاضای نامبرده معترض است اعتراض
خود را کتبا به اداره ثبت اسناد سیرجان تسلیم و از تاریخ تسلیم ظرف مدت یک ماه دادخواست اعتراض بر ثبت به مرجع صالح قضایی تسلیم و گواهی مربوطه

را به اداره ثبت اسناد سیرجان ارائه نماید .چنانچه ظرف مدت  20روز 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  846تاریخ انتشار :چهارشنبه 1399/10/10

محمد آرمانپور -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

اواخر سهمیهی دیگری به مجتمع گلخانهای
هم واگذار شد و  7لیتر در ثانیه از سهمیه
آب شهرک گاوداران کسر و به این مجتمع
گلخانهای واگذار شد .در حالی که آن سال،
مبلغی نزدیک به  183میلیون هزینه کردیم
تا مجوز این  30لیتر در ثانیه را برای این
شهرک بگیریم اما اکنون ،آب منطقهای استان
میگوید ،منظور  30لیتر در سال بوده است
و این موارد مشکالت عدیدهای را به وجود
آورده .هر چند که هنوز واگذاری این  7لیتر
در ثانیه به مجتمع گلخانهای قطعی نشده و
مشخص نیست که به نتیجه برسند یا خیر .اما
به همین منوال هر روز نقشهای برای پروانه
بهرهبرداری از این چاه گرفته میشود و هر
روز از سهمیه آن کمتر و کمتر میشود .اما در
اصل جهاد کشاورزی میتواند پیگیر این قضیه
شود که نیاز به تشکیل جلساتیست که این
پرونده وارد چرخهی پیگیری شود.
نبود این پروانه باعث شده که گاودارای
متحمل پرداخت هزینهی زیادی برای برق
مصرفیشان شوند و هزینهی برق این چاه
بسیار گزاف است و اما اگر این پروانه صادر
میشد ،این هزینه بسیار کاهش پیدا میکرد».
نادعلی پور به نکتهای در رابطه با خرید و فروش
زمینهای این شهرک اشاره کرد و گفت« :از
لحاظ قانونی ،تنها امتیاز این زمینها ،واگذار
شده و صاحبان زمین تنها در صورتی که
ساخت و سازی در این زمینها انجام داده
باشند باید به نرخ روز کارشناسی شود و تنها
همین مبلغ باید از متقاضی دوم گرفته شود و
نباید امتیاز به فروش برسد .این در حالی است
که بسیاری هستند که با توافق معامالتی را
پشت پرده انجام میدهند که به قیمت گزاف
این زمینها خرید و فروش میشوند که غیر
قانونیست و به این دلیل که این تعاونی قدرت
اجرایی ندارد ،نمیتوان از این موضوع جلوگیری
کند و تنها جهاد کشاورزی باید با این قضیه
برخورد کند».

جناب آاقی

سرور ارجمند؛

انتصاب شایسته جنابعالی به سمت ریاست بانک

فاصلههایگمشده

محمدعلی انرصی

انتصاب شایسته جنابعالی به سمت ریاست بانک

پارسیان شعبه سیرجان که نشان از لیاقت و سوابق
درخشان مدیریتی شما دارد را تبریک گفته ،سربلندی
و توفیق روزافزونتان را در این عرصه آرزومندم.

مج
خس
تبی پور روانی -دمری رشکت راهسازی وساختمانی آرام

مب
ل
ع
تولیدی و بازار ل امام ی (ع)

معظمه صادقی نژاد :به گفتهی مسووالن درمانی کشور اجرای محدودیتهای
شبانه در زمینه کاهش آمار ابتال و جلوگیری از تجمعات و دورهمیهای
خانوادگی ،بسیار موثر بوده است و به دنبال اعمال محدودیت های شدید از
ابتدای آذر ماه تا کنون روند تلفات روزانه بر اثر کرونا در کشور کاهش چند
صد نفری داشته است .علیرضا رییسی؛ سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا
اعالم کرد :در حال حاضر شهر با وضعیت قرمز کرونا نداریم و  ۳۳۰شهر زرد
و  ۱۰۸شهر نارنجی هستند که امیدواریم این شهرهای نارنجی نیز به مرور به
سمت وضعیت زرد حرکت کنند و میزان ابتال و بستری در شهرهای مختلف
کمتر شود .اینگونه که اخبار حاکی است با توجه به کاهش آمار مبتالیان و
متوفیان روزانه مرتبط با بیماری کرونا و آخرین مصوبات جلسات ستاد ملی
مقابله با کرونا ،خوشبختانه تعداد زیادی از شهرهای کشور از گروه نارنجی
به زرد تغییر یافتند .بر اساس محدودیتهای اعالمی ستاد ملی کرونا ،ورود
خودروها به شهرهای نارنجی و خروج از این شهرها ،همچنان ممنوع است.
اما اگر این روزها به پلیس راه سیرجان مراجعه کنید متوجه ازدحامی جهت
گرفتن مجوز عبور و مرور به شهرستان های مجاور و غیر مجاور می شوید.
تا چند روز گذشته این مجوز ها از سوی فرمانداری ویژه صادر می شد که به
دلیل بزرگتر بودن فضا و داشتن نیروی بیشتر فرمانداری این ازدحام دیده نمی
شد .در حال حاضر به گفته روابط عمومی فرمانداری ویژه سیرجان و نیز رییس
پلیس راه سیرجان صدور مجوزها به دستور ستاد ملی مقابله با کرونا و بخشنامه
استانداری بر عهده پلیس راه می باشد.
در پی این ازدحام با سرهنگ سلیمی رییس پلیس راه سیرجان تماس گرفتیم
وی چنین گفت :مکان پلیس راه کوچک و محدود است تعداد نیروهای ما برای
صدور روزانه  ۳۰۰الی ۴۰۰مجوز اندک است و این که صدور برعهدهی پلیس
راه گذاشته شده کار بسیار اشتباهی بوده است .وی گفت :تمام تالشمان را می
کنیم که در این صفهای طوالنی فاصله یکمتری رعایت گردد و درخواست
اضافه کردن نیرو را نیز به ستاد مقابله با کرونای شهرستان داده ایم .سلیمی
افزود :تا حتی االمکان سعی داریم از صدور مجوز به مقصد بندرعباس جلوگیری
کنیم و بدون گواهی پزشکی امکان پذیر نیست .همچنین برای صدور مجوز
برای شهرهای دیگر نیز مالک نیازهای مهم و ضروری مردم می باشد.
طی بازدید سهراب بهاالدینی فرماندار سیرجان از پلیس راه قرار شد تعدادی
نیرو به این مجموعه اضافه گردد و درب حیاط محل مراجعه ارباب رجوعان
باشد تا از فضای حیاط برای رعایت فاصله اجتماعی استفاده گردد.
حال نظر نگارنده این است که چرا ستاد ملی کرونا لباسی سر خود می دوزد
که به تن شهرستان ها تنگ است؟ آیا یک پزشک هم برای همه بیماری ها
یک نسخه بنویسد جوابگو است؟
چرا در جزییات اجرایی طرح های مربوط به ستاد کرونا خود شهرستان ها
دخیل نمی شوند؟ اگر فرماندار و یا استاندار از ستاد کل درخواست کنند
صدور مجوز بر عهده فرمانداری ویژه باقی بماند آنها زیر بار نمی روند؟ ویا
اگر خودمختار همان روند قبل اجرا گردد اتفاقی خواهد افتاد؟ امیدواریم
صف۴۰۰نفری صدور مجوز خروج از شهرستان منجر به صدور گواهی فوت
هیچ یک از همشهریان ما نشود.

رسکار خانم دکتر نفیسه صوری

بر خود الزم دانستیم از زحماتی که برای بهبودی بنده

متحمل شده و با کمال خضوع و خوش رفتاری با بیماران
برخورد می کنید ،از شما کمال تقدیر و تشکر را به عمل
آوریم .سربلندی سرکارعالی را در تمامی مراحل زندگی
از درگاه خداوند متعال خواستاریم.

حاج محمد علی رکمانی و خانواده

قالــی محلــی
دستبـافسیرجانی

(نو و دست دوم)شما را خریداریم.

بیش از  10مدل انــــــــــــواع مبلمـــــــان

تاب های ریلکسـی و تابهای سه نفره باغی و ویالیــی

میـــز و صندلی هــای باغــــــــی و ویالیـــی

میز  LCDتمام  MDFبه قیمـت درب کارخانــــــه

09917665969

سرویس چوب کامل ویــژه جهیزیـه عروس شامل؛

رختکن،جاکفشی

مبـــل

میز ناهارخوری

میز جلو مبلی

میز آرایش

سرویس خواب

پا تختی

بازکردن لوله های فاضالب
توالت  ،آشپزخانه و . . .

 -0913 669 6216رضایی

همگی یکجا  17/800/000 :تومان

سیرجان  -انتهـای بلـــوار اصلی حجــت آبــاد

بوفه بزرگ

لوله بازکنی اعتماد

کمد لباسی

تشک طبی فنری

جم هس
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ت
ی
ع
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تلفـن تماس 0 9 1 2 4 1 5 8 0 0 1 :

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

09135320842 -09132794372

شماره 631
 10دی 1399
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جامعه

سمیرا سرچمی

سـاعت دو بامدا ِد دوشـنبه رفتگران شـهرداری
در مخـزن زبالـهای واقـع در خیابـان خـزر بـا
صحنـهای مواجـه شـدند کـه شـاید تا سـالها
فراموششـان نشـود .سـر بریـدهی یـک زن
جـوان درون پالسـتیک .آنهـا وحشـتزده بـا
پلیـس  ۱۱۰تمـاس میگیرنـد.

در تحقیقـات پلیـس مـردی  ۴۵سـاله متهـم بـه
قتـل میشـود .او اعتـراف میکنـد کـه این زن را
بـه طـرز فجیعی کشـته اسـت .به گفتـهی روابط
عمومـی دادگسـتری زن یـا همان مقتـول تقریبا
سـی سـاله بـوده .قاتـل متاهـل بـوده ،دو فرزنـد
داشـته و معتـاد بـه مـواد روانگـردان .بـه دلیل
توهـم ناشـی از همیـن مـواد هـم ابتـدا با سـنگ
بـه سـر زن ضربـه وارد میکنـد و بعد بـا چاقوی
میوه خـوری....
بـه روایـت آنچـه در خبرهـا آمـده آن دو در
پـارک بـا هـم آشـنا شـدهاند .قاتـل از مقتـول
تقاضـای وجـه نقـد کـرده و دیگـر چـه شـده که
ایـن آشـنایی بـه جنایـت ختـم شـده چیـزی در
خبرهـا منعکـس نشـده اسـت.
خبر کوتاه بود اما سـنگین و خارج
از تحمل و تصور

گـزارش میدانـیام را از دختـران شـروع میکنم
اینکـه آیـا خبـر را دیدهاند و نظرشـان چیسـت؟
بـه طـرز عجیبـی از همـان ابتـدا حـدس زدهانـد
کـه قتـل ناموسـی بـوده و بـدون شـک پـدر،
بـرادر یـا شـوهرش ایـن بلا را بـه سـرش
آوردهانـد .بـدون هیـچ شـک و شـبهای ایـن
نسـخه را میپیچیدنـد و بـرای توجیه حرفشـان
رسـانههای کشـوری را مثـال میزننـد کـه از
خبـر قتلهـای ناموسـی پر اسـت .انگار نسـبت
بـه موضـوع کرخـت شـدهاند و برایشـان
شـنیدن خبـر عـادی بـوده.
یکـی از سـه دختـری کـه ازشـان سـوال
پرسـیدهام ،میگویـد از صبـح کـه خبـر
را شـنیده ،احسـاس ناامنـی میکنـد« :از
سـطلهای بـزرگ زبالـه ترسـیده شـدم.
از اینکـه هـر لحظـه ممکنـه بمیـرم دلهـره
میگیـرم و اضطـراب بهـم دسـت میـده .خبرهـا
واقعـا آدمـو از پـا در میـاره».
دو دختـر دیگـه اما احسـاس خاصـی ندارند .حتا
میخندنـد و بـا این خبـر شـوخی میکنند.
سـوار تاکسـی میشـوم .راننـده مـردی حـدودا

Sokhan_Tazeh

telegram.me/sokhanetazeh

پنجـاه سـاله اسـت .مشـعول حـرف زدن بـا مسـافرش
هسـت و طبـق معمـول مشـعول صحبـت دربـارهی
سیاسـتاند .سـر بحـث را بـاز میکنـم تـا بـه ماجـرای
قتل زن سـی سـاله برسـم .خبـر را شـنیدهاند .رانندهی
تاکسـی میگویـد« :بـه وهلل از صبـح کـه شـنیدم قلبـم
تیـر میکشـه و درد میکنـه .خـودم سـه تـا دختر دارم
حتـا تصـورش بدنمـو میلرزونـه .سـیرجون شـده عین
جنـگل .هنـوز حیوونـا رحمشـون میـاد بـه همدیگـه».
مسـافر تاکسـی بـه خبرهـا و بـه صـورت کلی رسـانه و
فضـای مجـازی و روزنامه مشـکوک اسـت« :حاجی اینا
همـش دروغـن .همش چـرت و پرت .عیـن فیلم هندی
داسـتان سـر هـم میکنن کـه آدم دور خودشـون جمع
کنـن ».کرایـهی تاکسـی را میدهـد و در حالـی کـه
پیـاده میشـود میگویـد« :قدیمـا روزنامههـا خبـرا
بهتـری مینوشـتن ».در تاکسـی را میبنـدد و مـیرود.
راننـده تاکسـی امـا کـه در خبـر تشـکیک نمیکنـد
هنـوز درحـال افسـوس خـوردن اسـت و میگویـد:
«وای وای .برگشـتیم بـه اون قدیمـا کـه سـر میبریدن
بـرا هـم هدیـه میفرسـتادن! همه کشـورها رو بـه جلو
میـرن ،مـا عقـب عقبکـی و رو بـه پـس».
بـازار آخریـن جاییسـت کـه بـرای تکمیـل گـزارش
میدانـیام مـیروم .تقریبـا بـا افـراد زیـادی صحبـت
میکنـم تـا ببینـم نظرشـان دربـارهی خبـر چـه بوده؟
دو سـه نفـر اصلا از موضـوع بیخبرنـد و بـا حـرف من
خبـردار میشـوند.
امـا دو نفر خبـر را در اینسـتاگرام دیدهانـد و میگویند
خبـر را کـه خواندهانـد بدنشـان سسـت شـده چـون
تصـور دیـده شـدن چنیـن چیـزی در مخـزن زبالـه
خیلـی وحشـتناک اسـت .تحلیلهایشـان متفـاوت
اسـت .ریشـه ایـن اتفاقـات را رواج گنـاه در شـهر
میداننـد کـه روز بـه روز در حـال گسـترش اسـت.
دیگـری مصـرف مـواد صنعتی را ریشـهی ایـن اتفاقات
میدانـد و بـا عصبانیـت و افسـوس کسـانی کـه ایـن
مـواد را میفروشـند ،نفریـن میکنـد .زن دیگـری
در مـورد ایـن مسـاله اخبـار حـوادث دو حالـت
دارنـد .یکـی ناشـی از یک اتفـاق فردی بوده یا خشـم
خانوادگـی و جنـون آنی از روی خصومـت چنین اتفاقی
افتاده .امـا گاهی دلیل گسـتردهتر از این حرفهاسـت
و ریشـه در یکسـری باورها و افکار فرهنگـی دارد .مثل
ماجـرای رومینـا کـه بـا داس و توسـط پدرش کشـته
شـد .یـک جنـون لحظـهای نبـوده و ممکـن اسـت به
اشـکال دیگـهای تکرار بشـه.
میگویـد کـه بـا خـودش عهـد بسـته کـه صبحهـا کـه
از خـواب بیـدار میشـود گوشـی را بـر نـدارد کـه ایـن
قبیـل خبرهـا را ببینـد« :از بـس قتـل و غـارت و کرونا
و مـرگ و میـر خوندم خسـته شـدم .دلم میخـواد برم
یـه جایـی کـه اصلا آدمیـزاد تـوش نباشـه ».بـه نظـر
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تحلیل و بررسی خبر منزجرک

میرسـد اخبـار مربـوط بـه قتـل و اتفاقات ایـن چنینی
عـدهای را کرخـت و عـدهای را عصبانـی و رنجـور کرده
کـه شـوربختانه تعدادشـان هـم کـم نیسـت .مـردم از
شـنیدن ایـن خبرهـا خسـته شـدهاند و بیـش از پیـش
نگـران آینـده و وضعیت شـهری هسـتند که بـه گفتهی
آنهـا دیگـر امنیت نـدارد.
امـا چـرا در ایـن چنـد مـاه اخیـر خبـر قتـل فـراوان
شـده؟
جامعه دارد به چه سـمت و سویی میرود؟
چرا بایـد این زنگ خطرها را جدی گرفت؟
اگـر مصرف مـواد توهمزا مثل شیشـه ،چنیـن فاجعهای
را آفریـده ،چـه باید کرد؟
انزجار خبری

در میـان اهالـی رسـانهی سـیرجان ایـن بحـث بـه
طـور گسـتردهای مطـرح هسـت کـه چطـور بـه ایـن
دسـت خبرهـا بایـد پرداخـت؟ آیـا ایـن قبیـل اخبـار
بایـد بـا جزییـات و تیتـر درشـت کار شـوند و یـا بـا
محافظـهکاری و بـدون آب و تـاب؟ چگونـه بایـد افـکار
عمومـی را از ایـن خبرهـا مطلـع کـرد؟

توهم و توحش

توسـط پـدرش کشـته شـد .یـک جنـون لحظـهای
نبـوده و ممکـن اسـت به اشـکال دیگهای تکرار بشـه.
تـوی مـدل اول تقریبـا نیـازی نیسـت که بـه گزارش
شـدت بدهیـم و جامعـه رو تحـت تاثیـر قـرار بدیـم.
چـون یـک مـورد اسـتثنا محسـوب میشـود و کـم
پیـش میآیـد که دوبـاره تکرار شـود .چـون جامعه را
دچـار تـرس و اضطـراب سـنگینی میکنـد.
بـه خصـوص جامعـهی زنـان که خـود به خـود دچار
ترسهایـی هسـتند .تـرس از حضـور در خیابـان و
جامعـه .ایـن تـرس بـه صـورت پیـش فـرض بـا زنان
همـراه اسـت .پـس اگـر این اخبـار را پر و بـال بدهیم
بـه ایـن ناامنـی دامـن زدهایم.
امـا وقتـی خبـر از باورهـای غلـط نشـات گرفتـه ،نیاز
داریـم بـه آگاهـی بخشـی بـرای فرهنگسـازی و
جلوگیـری از اتفـاق مشـابه .پـس بایـد دقیقتـر و بـا
شـدت بیشـتری بـه خبـر بپردازیـم .امـا باز هـم بهتر
اسـت کـه بـه سـمت نقدهـا و رویکـرد آگاهی بخشـی
در الیـه کالن فکـری جامعـه برویـم .پـس بـه ایـن
خبرهـا بایـد بیـن شـوک وارد کـردن و نقـد اندیشـه
پنهانـی و فرهنـگ غلـط تمایـز قایـل شـد.

زهرا اردکانی

زهـرا اردکانـی؛ پژوهشـگر و مـدرس رسـانه و اهـل
تهـران اسـت .او معتقـد اسـت اخبـار مربـوط بـه
حـوادث بـه دو دسـته تقسـیم میشـوند و بدیـن
ترتیـب پرداختشـان در روزنامـه هـم متفـاوت
اسـت« :در مـورد ایـن مسـاله اخبـار حـوادث دو

حالـت دارنـد .یکـی ناشـی از یـک اتفـاق فـردی بـوده
یـا خشـم خانوادگـی و جنـون آنـی از روی خصومـت
چنیـن اتفاقـی افتـاده .امـا گاهـی دلیـل گسـتردهتر از
ایـن حرفهاسـت و ریشـه در یکسـری باورهـا و افـکار
فرهنگـی دارد .مثـل ماجـرای رومینـا کـه بـا داس و

فهیمه نظری متخصص اعصاب و روان

توهمهای خطرناک
از فهیمـه نظـری؛ متخصـص اعصـاب و روان دربـارهی
ایـن موضـوع میپرسـم کـه مـواد مخـدر توهـمزا با
مغـز انسـان چـه میکننـد کـه میتواننـد بـه چنیـن

عکس تزیینی است

فجایعـی ختـم شـوند .او بـه سـخنتازه میگوید« :دو
دسـته از مـواد باعـث توهـم میشـوند .یک دسـته مواد
توهـمزا هسـتند که دسـته خاصی هسـتند .دسـته دوم
کـه االن مصرفشـان یـک دغدغـه جهانـی اسـت و بعد
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جامعه

کننده قتل اخیر در سیرجان؛

ش شیشهای!


از ماریجوانـا دومیـن مـاده مـورد مصـرف هسـتند کـه
همـان مـواد آمفتامیـن یـا شـبه آمفتامیـن که به اسـم
شیشـه شـناخته میشـود .در بیـن مـواد آمفتامیـن یـا
همـان مـواد محـرک ،آمفتامینهـای محـرک هسـتند،

کـه برخیشـان ترکیـب آمفتامینهـای کالسـیک
بـا آمفتامینهـای محـرک جدیـد مثـل ال اس
دی موجـود در بـازار هسـتند و در بیـن محرکهـا
بیشـترین توهـم را اینهـا ایجـاد میکننـد و دو
خاصیتـی میشـوند».
وی دربـاره عـوارض مصـرف بیشـتر توضیـح
میدهـد« :مصـرف ایـن مـواد خصوصیـات
بالینیئـی دارد کـه عالئـم جسـمی مثـل کاهـش
وزن شـدید و افـکار پارانوئیـد کـه همـان افـکار
بدبینانـه اسـت کـه بـا سـوءمصرف مسـتمر هـر
دو بـروز پیـدا میکنـد .بدبینـی شـدید کـه در
همـه ایـن افـراد وجـود دارد .تغییرات شـایع تری
هـم مثـل تغییـرات غیرقابـل توجیـه شـخصیت،
تحریـک پذیـری ،اختلال تمرکـز ،رفتارهـای
تکانشـی و ناگهانـی و...
در دوز بـاالی مصـرف ،بی قـراری ،اختلال قضاوت،
هذیـان گویـی ،اختلاالت خلقـی ،اضطـراب،
وسـواس ،رفتارهـای جنسـی خطرنـاک و تکانشـی،
پرخاشـگری ،افزایـش فعالیـت فیزیکـی همـراه بـا
پرحرفـی زیـاد ،میـل جنسـی زیـاد ،ولخرجـی زیـاد
و بیـدار و خوابـی زیـاد دیـده میشـود».
از دکتـر نظـری میخواهـم اصطلاح اختلال
شـخصیت پارانوئیـد ناشـی از مصـرف اینگونـه مـواد
را تشـریح کنـد .او میگویـد« :توهم و هذیان ناشـی
از مصـرف شیشـه را پارانوئیـد میگوینـد.
توهـم و هذیـان پارانوئیـد همـان بدبینـی خیلـی
شـدید اسـت .توهـم شـنوایی شـایع ترینـش اسـت
امـا توهـم بینایی و المسـه هم گزارش شـده اسـت.
هذیـان از جنـس بـاور ایجـاد مـی شـود که فـرد به
آن اعتقـاد صـد در صـد پیـدا مـی کنـد».
وی داروهایـی را مثـال میزنـد کـه در کلوپهـا و
رقصهـا و مهمانیهـا و پارتیهـا مصـرف میشـوند
کـه خاصیـت ایجـاد اختالل توجـه را دارنـد« :اینها
بـه عنـوان داروهای منجـر به تجاوز در قـرار مالقات
زیـاد اسـتفاده میشـوند و از ویژگیهایشـان
ناهشـیاری نسـبت بـه زمـان و مـکان اسـت».
در مصـرف مـواد ترکیبـی توهـم زا ادراکات روشـن و
عمیـق میشـوند .رنگهـا و جنسهـا غنـی میشـوند.
طرحهـا واضـح میشـوند .موسـیقی در ایـن حالـت
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کفتربـازی ،پرخاشـگری ،آزار حیوانـات و
شـرارت بود هانـد و رفتارهـای انحرافـی در
طـول زندگـی آ نهـا توسـعه یافتـه اسـت.
لـذا شناسـایی ریسـک فاکتورهـا و کنـش و
واکنـش در بررسـی واقعیـت اجتماعـی قتل از
اهمیـت خاصـی برخـوردار اسـت.
بیشـتر قتلهـا در کنـش و واکنشهـای
فاطمه رضوانیپور
یـک یـا چنـد نفـر کـه یکدیگـر را
قـدرت تاثیرگـذاری بیشـتری پیـدا میکنـد .بـو و
میشناسـند ،رشـد میکننـد و گاهـی اوقـات
مـزه تقویـت هـم میشـوند .تـا جایـی کـه اصطالحـا
انحرافات ضد اجتماعی
منازعـات مسـلط بین افـراد باعث شـکلگیری
گفتـه میشـود افـراد رنگهـا را میشـنوند و صداهـا
قتـل میشـود.
فاطمـه رضوانیپـور؛ دانشآموختـهی جامعهشناسـی
را میبیننـد .ایـن افـراد تصویـر ذهنـی از خودشـان
و اهـل سـیرجان اسـت .تحلیـل او از ایـن ماجـرا به
تحلیـل کیفـی قتلهـای مشـخص و متمایـز،
ایـن صورت هسـت:
نکتـه مهمـی را برجسـته میسـازد و آن تضـاد
توهـم و هذیان ناشـی از مصرف شیشـه را پارانوئید
بیـن افـراد متفـاوت در موقعیتهـای متفاوت و
«قتـل یکـی از جد یتریـن انـوع جرایـم خشـن اسـت
میگوینـد .توهـم و هذیـان پارانوئیـد همـان بدبینـی
در زما نهـای متفـاوت اسـت .به لحـاظ ماهیت
کـه خسـار تهای جبـران ناپذیـری را بـر قاتـل،
خیلـی شـدید اسـت .توهـم شـنوایی شـایع ترینـش
متنـوع قتـل ،توسـعه نوعـی نظریه کـه آن را
قربانـی خانواد ههـا و اعضـای اجتمـاع محلـی وارد و
اسـت امـا توهـم بینایـی و المسـه هـم گزارش شـده
توضیـح دهـد اگـر غیرممکـن نباشـد بسـیار
احسـاس امنیـت اجتماعـی را خدشـهدار میسـازد.
اسـت .هذیـان از جنـس بـاور ایجاد می شـود کـه فرد
سـخت اسـت .شـاید بتـوان قتـل را انحـراف
نتایـج نشـان میدهـد کـه در فهـم قتـل بایـد
بـه آن اعتقـاد صـد در صـد پیدا مـی کند
فـردی شـده تلقـی کـرد کـه در موقعیتهـای
بـه تعاقـب رفتارهـای ضداجتماعـی و ریسـک
اجتماعـی ظاهـر میشـود و دربرگیرنـده نوعـی
فاکتورهایـی کـه در سـطح فـردی ،خانوادگـی،
تضـاد بینشـخصی ،رقابتهـای مالـی و
محلـی و اجتماعـی در طـول زمـان بـر سـبک
جنسـی و یـا دفـاع از قلمـرو و نامـوس
زندگـی اثـر گذاشـتهاند ،توجـه کـرد و ایـن مسـاله
و درک زمـان و مکانشـان بـه کلـی هـم تغییـر مـی
اسـت .قتـل و خشـونت نوعـی پاسـخ اسـت
را در نظـر گرفـت کـه چگونـه رفتـار انحرافـی از
کنـد .توهـم بینایـی پیـدا میکننـد و اشـکال هندسـی
موقعیتـی کـه کاربـرد خشـونت بـه عنـوان
سـنین پاییـن توسـعه مییابـد و در طـول زندگـی
خاصـی میبیننـد .تجربـه پیـدا کـردن همزمـان دو
یـک امـر الزامـی بـرای آن موقعیـت تعریـف
بـه چیزهـای دیگـر تبدیـل میشـود .بـه عبارتـی
حـس متضـاد از دیگـر ویژگیهـای مصـرف ایـن مـواد
شـده اسـت .قبـل از اینکـه چنیـن رفتـاری
بایـد رفتـاری کـه سـنگ بنـای رفتـار دیگـر میشـود
روان گـردان اسـت .همچنیـن تلقیـن پذیـری مصـرف
اتفـاق بیفتـد ،کلیـۀ افـراد درگیـر بـه ایـن باور
و یـا حتـا رفتارهـای غیـر جرمـی کـه میتوانـد بـه
کننـدگان بـه شـدت افزایـش پیـدا میکنـد».
میرسـند کـه بـدون خشـونت و کاربـرد آن
رفتارهـای جرمـی کشـیده شـود و یـا داللتهایـی
از دکتـر نظـری میخواهـم دربـاره تلقیـن پذیـری
نمیتـوان تعارضـات را حـل کـرد .بـه راسـتی
بـرای کجـروی در مراحل بعدی زندگی داشـته باشـد،
بیشـتر توضیـح دهـد« :ناخـودآگاه شـان گاهـی آزاد
چگونـه میتـوان ایـن موضـوع را فهمیـد کـه
شناسـایی شـود.
میشـود و شـکلهای نمادینـی میبیننـد مثـل سـر و
فـردی میتوانـد جـان فـرد دیگـری را بگیـرد؟
مصاحبههـای عمیـق در پژوهـش دکتر سـهیال صادقی
شـکل یـک حیـوان.
مطابـق فهـم جامعـه شـناختی ،رفتارهـای
فسـایی مدیـر گـروه جامعـه شناسـی دانشـگاه تهـران
تغییـر نگـرش پیـدا مـی کننـد و خطرناکترینـش
انسـان نـه در خلا بلکه در زمینـۀ فرهنگی
اینکـه توهـم شـنوایی آمرانـه پیـدا مـی کننـد و
و اجتماعـی شـکل مـی گیرنـد و جامعـه
دسـتور مـرگ و قتـل کسـی را میشـنوند .توهـم
بیشـتر قتلهـا در کنـش و واکنشهـای یـک یـا چند
شناسـی میتوانـد بـا طـرح سـؤاالتی،
شـنوایی دارای افعـال دسـتوری نسـبت به آسـیب
مـا را در فهـم رفتارهـای اجتماعـی و
زدن بـه یـک آدم ،قتـل یـک آدم بـه خاطـر اینکه نفـر کـه یکدیگـر را میشناسـند ،رشـد میکننـد و گاهی
ضداجتماعـی کمـک کنـد.
توهـم بدبینـی دارنـد و فکـر میکنند طـرف مقابل اوقـات منازعـات مسـلط بین افـراد باعـث شـکلگیری قتل
جامعهشناسـی بـا طـرح سـواالتی مبنـی
دشمنشـان اسـت و بایـد او را از بیـن ببرنـد .یـا میشـود .تحلیـل کیفـی قتلهـای مشـخص و متمایـز ،نکته
بـر اینکـه چگونـه قاتـل در یـک زمینـه
توهـم بینایـی بـه شـکل دیـدن سـر یـک جانور و
مهمـی را برجسـته میسـازد و آن تضاد بین افـراد متفاوت در
اجتماعی-فرهنگـی میتوانـد بـه ارتـکاب
اینکـه میخواهنـد آن جانـور را از بیـن ببرنـد کـه
موقعیتهـای متفـاوت و در زمانهـای متفاوت اسـت.
جـرم دسـت بزنـد و یـا قربانـی دارای
منجـر بـه اتفاقـات تلـخ و ناگـواری میشـود.
هذیـان بدبینـی کـه گمـان مـی کننـد دشـمنی
وجـود دارد کـه میخواهـد بـه او حملـه کنـد و به
خاطـر داشـتن توهمـات بدبینانـه و رفتـار پرخاشـگرانه
دسـت بـه اقدامـات از دیـد خود تدافعـی بزنـد و فاجعه
بیافرینـد.

حاکـی از آن اسـت کـه افـراد درگیـر در خشـونت
قتـل در دوران کودکـی خـود بـه نوعـی درگیـر
رفتارهـای ضداجتماعـی چـون ولگـردی ،پرسـهزنی،

چـه ویژگیهایـی اسـت کـه در معـرض
آسـیبهای اجتماعـی قـرار میگیـرد،
زمینـۀ فهـم مـا را از رفتارهـای ضداجتماعـی
فراهـم میسـازد».

اولین سالگرد شهادت سردار بزرگ اسالم

شهید حاج قاسـم سلیمانی
و ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) تسلیت باد

با بدرقه شهردار سیرجان و برخی مسئولین شهرستان و مدیران شهرداری؛

اولین اتوبوس از پایانه مسافربری بعثت به مقصد مشهد مقدس عازم شد اطالعرسانی
مراسم افتتاح رسمی و استقرار دفاتر شرکتهای
تعاونی حمل و نقل سیرجان در پایانه مسافربری
بعثت با حضور مسئولین در محل این پایانه
برگزار شد و به همین مناسبت اولین اتوبوس از
پایانه مسافربری بعثت با بدرقه مسئولین شهردار و
شهرستان راهی مشهد مقدس شد.
در حاشیه این مراسم دکتر سروش نیا شهردار
سیرجان ضمن خوش آمدگویی به مسئولین و
زائرین محترم و عرض تسلیت ایام فاطمیه به حضار
محترم ،از تمامی معاونین و مدیران شهرداری
سیرجان که الحق و االنصاف برای افتتاح پایانه
مسافربری بعثت زحمت بسیار کشیدهاند تشکر و

قدردانی کرد .پروژهای که سالها رها مانده بود و
هیچ یک از فازهای اجرایی ،عمرانی و عملیاتی آن
انجام نشده بود.
سروش نیا افزود :این پروژه بزرگ در راستای
خدمت به مردم شریف سیرجان انجام شد و
از این به بعد به صورت منظم و واحد ،سیرجان
پایانه مسافربری خواهد داشت و استقرار دفاتر
شرکتهای تعاونی حمل و نقل در این مکان باعث
کاهش ترافیک شهری به صورت قابل توجهی
خواهد بود .وقتی اتوبوس های ما ورود به داخل
شهر نداشته باشند و از بخش خروجی و کمربندی
برای تردد مسافرین عزیز استفاده کنند بسیار از

در پی بازدید شهردار سيرجان و رئیس
کمیسیون عمران شورای اسالمي شهر؛

آغاز اجرای طرح

خیابان بدر شمالی

نظر آرایش شهری ،شهری زیبا خواهیم داشت .وی
بابت هزینههای هنگفتی که تا به حال از جانب
شهرداری صورت گرفته است؛ گفت :واقعا یکی از
دغدغههای مهم و اصلی شهرستان و مردم این شهر
با جلوگیری از یکسری رفت و آمد اتوبوسهای
حامل مسافرین از داخل شهر برطرف شد چراکه
باعث یکسری بی نظمیها در شهر شده بود و
مشکالت ترافیکی و بعضاً سردرگمی برای بعضی
از مسافرین محترم داشت و این خیلی زیبنده شهر
سیرجان ،شهر جهانی گلیم و شهر دارالحسین نبود.
شهردار سیرجان از همه شرکتهای تعاونی حمل
و نقل خواست که هر چه سریعتر نسبت به استقرار

در پی درج گزارشات مکرر در مورد مشکالت خیابان
بدر شمالی که خیابان میرزارضا را به خیابان ابنسینا
وصل میکند که با شروع فعالیت درمانگاه سالمت و
شلوغ شدن این قسمت از شهر بار ترافیکی به داخل
این خیابان و کوچههای نزدیک درمانگاه کشیده شده و
باعث مشکالتی برای اهالی این محله شده است.
پنجشنبه هفته گذشته رضا سروش نیا ،شهردار و محمد
عسکری ،رئیس کمیسیون عمران شهرداری به همراه
واحد حقوقی و فنی شهرداری از این خیابان بازدید کردند.
دكتر رضا سروش نیا شهردار سیرجان در این بازدید
بیان کرد :خیابان بدر شمالی مشکل تملک داشته که
با پیگیری واحد حقوقی در مراجع قضایی کارهای آن
انجامشده است و از هفته آینده اجرای طرح و فعالیت

در محل پایانه اقدام نمایند و با مستقر شدن در
جایگاه اصلی خود باعث رفع برخی ایرادات و نواقص
موجود این پایانه شوند.
وی با ابراز خوشحالی بابت حرکت اولین اتوبوس
از پایانه بعثت و توسط تعاونی ایران پیما به مقصد
مشهد مقدس با التماس دعا از زائرین محترم
خواست در محضر امام هشتم (ع) برای ریشه
کن شدن هر چه سریعتر ویروس منحوس کرونا
دعا نمایند و شاهد شروع مسافرت ها طبق روال
گذشته با امکانات بیشتر از طریق پایانه مسافربری
باشیم.
وی با اشاره به مهلت ده روزه ای که در جلسه

فرمانداری با حضور فرماندار و فرمانده پلیس راهور
به شرکتهای تعاونی حمل و نقل جهت استقرار
در پایانه داده شد ،گفت :از مدیران تعاونیها
میخواهیم که در این مهلت تعیین شده هر چه
سریعتر نسبت به مستقر شدن اقدام کنند.
در ادامه مراسم حسین افشار مدیر پایانه
مسافربری بعثت با خوش آمدگویی خدمت
مسئولین و مهمانان گفت :از آنجایی که طبق قانون
شهرداریها ،شهرهایی که باالی یکصد هزار نفر
جمعیت داشته باشند قطعا نیاز به پایانه مسافربری
دارند و سرانجام پایانه مسافربری سیرجان که از
سال  1378کلنگ احداث آن به زمین شده بود
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و متاسفانه از همان سال بالتکلیف رها شده بود
با توجه به ظرفیتهای ارزشمند جغرافیایی
و اقتصادی و پتانسیلهای باالی شهرستان و
مهاجرتهایی که به شهرستان سیرجان میشود
با پیگیری مجدانه شهردار سیرجان دکتر سروش
نیا بابت پایانه مسافربری که میتوانیم به جرات
بگوئیم که جزء پیشرفتهترین پایانههای مسافربری
در سطح کشور میباشد که در ماههای اخیر به بهره
برداری رسید .وی در پایان از همکاری و تالش
تمامی زحمتکشان عرصه شهرداری که برای راه
اندازی هر چه سریعتر این مجموعه صورت گرفت
تشکر فراوان کرد.

عمرانی این معبر آغاز میشود .وی در ادامه بیان
داشت :با باز شدن این معبر ،مسیر مستقیم از بلوار
دکتر صادقی به خیابان ابنسینا وصل می شودکه بار
ترافیکی خیابان  17شهریور کاهش می یابد و در توسعه
محله میرزارضا نقش اساسی دارد .
مهندس محمد عسکری؛ رئیس کمیسیون عمران
شورای اسالمي شهر نیز در این بازدید بیان کرد:
مشکالت مختلفی در این منطقه وجود دارد وگالیه
شهروندان از وضعیت موجود ،امروز با شهردار از این
منطقه بازدید کردیم .او در ادامه بیان کرد :این معبر
مشکل تملک چند واحد مسکونی داشت که امروز
کارشناسی شدند و شروع فعالیت عمرانی این خیابان
از هفته آینده آغاز میشود.

در پی عمل به مسوولیت های اجتماعی گل گهر؛

مهندس جمشید مالرحمان شهروند افتخاری سیرجان شد
اطالع رسانی :سالها پس از ابتکار دولت در
تقسیمبندی مناطق مختلف استانکرمان و سپردن
فرایند توسعه مناطق به معینهای اقتصادی ،امروز
شرکت گلگهر با مدیریت جمشید مالرحمان
توانسته دستاوردهای چشمگیری در عمل به
سیاستهای اقتصاد مقاومتی ،مسئولیت اجتماعی و
جهش تولید و درنهایت توسعه پایدار منطقه از خود
برجای بگذارد ،بهگونهای که اذهان عمومی از این
مدیر یک شهروند افتخاری سیرجان ساخته است.
گل گهر پیشران توسعه اقتصادی سیرجان

قطار توسعه کشور با اتکا به شرکتهای معدنی و
صنعتی در سال جهش تولید با حضور قدرتمند و
فعال گلگهر بهعنوان یک شرکت دولتی و خصوصی
در حوزه مسئولیتهای اجتماعی ،محرومیت زدایی،
اشتغالزایی و تولید به سیرجان رسید ،اینبار مدیران
گلگهر با استفاده از توان بخش خصوصی و ظرفیت
دولت ،کمر به همت شهری بستند که سرزمین
حماسهها و رشادتها در طول انقالب اسالمی
محسوب میشود.
شهرستان سیرجان دهههای گذشته بهعنوان یکی
از مناطق کمتر توسعه یافته کشور محسوب میشد
و اثری از صنایع و معادن این خطه غیر از فروش
چند کامیون خاک و مواد خام معدنی نبود اما پس
از اجرای سیاستهای کالن کشور و سیاست دولت
در استفاده از ظرفیت این شرکتها طی سالهای
گذشته با رشد تصاعدی شرکتهای زیرمجموعه
گلگهر و ایمیدرو و تالشها در بهبود وضعیت
معیشت مناطق مختلف استان کرمان روبرو هستیم،
اکنون عالوه بر تولید پایدار و کمک به اقتصاد کشور
در شرایط تحریمها ،زمینه اشتغالزایی و بهبود
وضعیت معیشتی دهها هزار نفر از مردم این خطه
فراهم شده است.
اما شرکت معدنی و صنعتی گلگهر سیرجان
بهعنوان معین اقتصادی بردسیر و سیرجان با
مدیریت جمشید مالرحمان پا را فراتر از وظیفه
ذاتی خود در تولید و اشتغال نهاده و امروز این
شرکت بهعنوان یکی از شرکتهای وابسته به بخش
دولتی ،پیشران توسعه اقتصادی شهرستان سیرجان
نام گرفته است و نقشی بیبدیل در راستای کمک
به اقشار ضعیف جامعه ،محرومیت زدایی و
همچنین مقابله با ویروس کرونا به عنوان بحران روز
زندگی بشر ایفا کرده که اجرای این امور در آینده
نیز همچون گذشته میتواند شهرستان سیرجان را
از هر حیث بیمه کند.
در این راستا با دغدغه مدیرعامل شرکت معدنی و
صنعتی گلگهر در حوزه مسئولیتهای اجتماعی

که بهعنوان نخستین برنامه وی در مراسم معارفه
نیز مطرح شد ،مساعدتهای بینظیری در همکاری
و همافزاییهای متعدد بخش خصوصی و دولتی
رقم خورد که سرانجام این سلسله اقدامات ،گامی
کلیدی در مسیر توسعه پایدار و نجات شهروندان
سیرجان و حتی استان پهناور کرمان از هر بحرانی
قلمداد میشود .مالرحمان با تاکید و نیز تدبیر در
فعالیتها ،اولویت را بر اجرای پروژه های عمرانی
و توسعهای در مناطق محروم نهاد و همچنین
مساعدت در محرومیت زدایی خانوادههای نیازمند و
تحت پوشش نهادهای حمایتی ،جایگاهی ویژه برای
شرکت معدنی و صنعتی گلگهر میان شهروندان
سیرجانی کسب کرد تا جایی که امروز این مدیر
را میتوان با وجود اقدامات گسترده اقتصادی،
حمایتی و مسئولیت اجتماعی شهروند افتخاری
سیرجان نامید.
سه استراتژی توسعهای گلگهر

جمشید مالرحمان؛ مدیرعامل شرکت معدنی
و صنعتی گلگهر همواره در زمان خدمت سه
برنامه را محور اصلی برنامههای اجرایی خود قرار
داده است که تمامی برنامهریزیهای استراتژیک
شرکت گلگهر بر حول آن پیاده میشود .نخست
مسئولیت اجتماعی ،توسعه اکتشافات معدنی،
پیشبرد طرحهای توسعهای و حفظ منابع مالی
گلگهر امور مهمی بود که مالرحمان در روز آغاز
بهکار در شرکت معدنی و صنعتی گلگهر بهآن
تاکید داشت و امروز پس از گذشت نزدیک به
یکسال و نیم از عمر مدیریتی خود این تفکرات
عملیاتی شده و اثرات آن به خوبی در استان کرمان
مشاهده میشود.
گلگهر و جهش تولید با استفاده از توان داخلی

مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گلگهر گفت:
این شرکت فارغ از اینکه در شرایط دشوار اقتصادی
ناشی از تحریمهای ظالمانه گرفتار است ،با استفاده
از ظرفیت داخلی در سال جهش تولید توانست به
فرمایشات مقام معظم رهبری جامع عمل بپوشاند.
جمشید مالرحمان افزود :در این راستا با همت
و تالش شبانهروزی همکاران جهادگر گلگهر در
سال  ۹۸با تولید بیش از  ۱۶میلیون تن کنسانتره
سنگ آهن و  ۱۲٫۵میلیون تن گندله با افزایش
بیسابقه نسبت به سال های قبل ،جهش تولید
واقعی را به منصه ظهور رساندیم و همچنین در
سال جاری رکوردهای پیاپی تولید از این شرکت
برجای مانده است.
مسئولیتهای اجتماعی گلگهر
در مقابله با بحران کرونا

همچنین در طول یکسال گذشته که کشور
درگیر ویروس منحوس کرونا شد ،شرکت معدنی
و صنعتی گل گهر با خرید تجهیزات متعدد برای
بیمارستانهای امام رضا(ع) و غرضی سیرجان و
وسایل خودحفاظتی برای عموم شهروندان و نیز
کنترل این بیماری و جلوگیری از شیوع در منطقه
گل گهر به طوریکه این شرکت جایزه کنترل و
مبارزه با بیماری کرونا را از آن خود کرده است.
مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گلگهر با
اشاره به دیگر اقدامات شرکت معدنی و صنعتی
گلگهر سیرجان در مقابله با کرونا در شهرستان
سیرجان افزود :خرید هشت دستگاه ونتیالتور برای
بیماران تنفسی در بیمارستان غرضی و امام رضا(ع)
سیرجان ،پرداخت مبلغ  ۳۰۰میلیون ریال جهت
ایجاد و تجهیز کارگاه تولید ماسک و همچنین
مساعدت با فرمانداری سیرجان برای ستاد ویژه
کمک های مومنانه به مبلغ  ۱۰میلیارد ریال
انجام شد .وی ادامه داد :مساعدت با دانشگاه علوم
پزشکی و خدمات درمانی سیرجان در خصوص
خرید تجهیزات حفاظت فردی ویژه پرسنل و کادر
درمان به میزان  ۲۰میلیارد ریال و تامین و تجهیز
مراکز درمانی به میزان  ۳۰میلیارد ریال و کمک
مالی به دستگاه های اجرایی در جهت تهیه اقالم
ضروری بهداشتی از دیگر برنامههای اجرا شده،
توسط شرکت گلگهر در مقابله با کرونا بوده است.
مالرحمان با اشاره به همکاری با خیران در راستای
توسعه فعالیتهای بشر دوستانه ادامه داد :در این
زمینه با همکاری بنیاد امور بیماران خاص و مجمع
امور خیران سالمت برای رفع مشکالت بیماران
صعب العالج در ایام کرونایی به میزان چهار میلیارد
ریال کمک کردیم و مساعدتی با دانشگاه علوم
پزشکی خدمات درمانی برای تهیه اقالم ضدعفونی
بیمارستانها و مراکز درمانی داشتیم.
مدیرعامل شرکت گل گهر گفت :اقالم یاد شده،
تنها بخشی از اقدامات معین اقتصادی منطقه در
مقابله با کرونا و به غیر از مساعدت شرکتهای
زیرمجموعه هلدینگ گل گهر نظیر شرکت توسعه
آهن و فوالد ،شرکت جهان فوالد و سایر شرکت ها
که بالغ بر  ۵۱درصد سهام آن متعلق به شرکت
معدنی و صنعتی گل گهر می باشد ،انجام گرفته
است.
از دیگر حمایتهای مادی و معنوی شرکت معدنی
و صنعتی گلگهر در حوزه مقابله با کرونا میتوان
به پروژه بیمارستان تخصصی در حال ساخت این
شرکت اشاره کرد که بنا بر اعالم دانشگاه علوم
پزشکی این پروژه از سال  ۹۵آغاز شده و تا پایان

امسال به بهره برداری می رسد.

اقدامات گلگهر در قالب معین اقتصادی
منطقه هفت کرمان

گلگهر سیرجان طی تفاهم نامهای با استانداری
کرمان و در راستای عمل به مسئولیت های
اجتماعی بهعنوان معین(یاور) اقتصادی
شهرستانهای سیرجان و بردسیر انتخاب شد
که بخشی از این فعالیتها در ادامه به اختصار
آمده است.
مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با
اشاره به چاپ دایره المعارف و کتاب گلیم شهر
سیرجان در راستای شناسایی ظرفیتهای بلقوه
این شهرستان گفت :در حوزه صنایع دستی
حمایتهای شرکت گلگهر در حوزه بازار فروش
محصوالت تولیدی منطقه و همچنین حمایت
از تولید کنندگان خرد و خانگی موجب ایجاد
یکهزار و  ۲۴۷شغل شد.
وی تصریح کرد :حمایت از طرح شمیم نهج
البالغه به عنوان یک کار ناظر فرهنگی ،کمک
به ساخت و تکمیل شدن مصلی بزرگ شهرستان
سیرجان ،کمک به تجهیز و تکمیل حوزه علمیه
و نرجسیه و مفیدیه ،تجهیز کانون تربیتی
شهرستان سیرجان و مرکز پارک رشد و علم
فناوری از دیگر اقدامات شرکت گلگهر در عمل
به مسئولیتهای اجتماعی است.
مالرحمان افزود :از دیگر موارد نیز میتوان به
تکمیل مدارس خیران شهرستان سیرجان ،راه
اندازی کمپ اجباری و آزمایشگاه عدم اعتیاد،
ایجاد مرکز توانمندی برای مددجویان بهزیستی
و مرکز نگهداری معلوالن ذهنی دختران ،مرمت
قلعه درویش زیدآباد ،تکمیل زیرساختهای شهرک
صنعتی شماره  2سیرجان و آسفالت معابر اصلی
خیابان های وحید ،عباسپور و حمزه سیدالشهداء
اشاره کرد.
وی با اشاره به شعار رویش باورها در دل کویر
گفت :شرکت گلگهر عالوه بر اجرای ابرپروژه انتقال
آب خلیج فارس به شهر سیرجان ،مرمت و الیروبی
قنوات را در راستای توسعه کشاورزی و نجات از
خشکسالی سال های گذشته با توجه به ضرورت کار
در منطقه سیرجان اجرا کرد.
وی ادامه داد :همچنین شرکت معدنی و صنعتی
گلگهر ضمن اجرای پروژه مسکن معلوالن شهرستان
سیرجان ،تکمیل حوزه های علمیه سفیران هدایت،
نرجسیه و مفیده و مصالی شهرستان سیرجان،
بخش کانون تربیتی شهرستان و مرکز پارک رشد
و علم و فناوری و آموزشکده کرانی و موارد بسیار

دیگری را در راستای مسئولیتهای اجتماعی خود
به سرانجام رسانده است .عمل به مسئولیتهای
اجتماعی شرکت معدنی و صنعتی گلگهر سیرجان
این روزها توجه مسئوالن و مردم استان کرمان
را به خود معطوف کرده و موجب تحول و رونق
در زندگی و معیشت افراد بسیاری شد که در این
زمینه با توجه به اهمیت اقدامات حائز کسب عناوین
برتر معینهای اقتصادی شد که در این راستا از
مدیرعامل این شرکت نیز قدردانی بهعمل آمد.
قدردانی دولت از مدیرعامل گلگهر
به واسطه اجرای مسئولیت اجتماعی

استانداری کرمان طی روزهای گذشته از شرکت
معدنی و صنعتی گلگهر به دلیل عملکرد موفق
و بسیار خوب در حوزه اقتصاد مقاومتی و بهعنوان
معین اقتصادی برتر استان کرمان قدردانی کرد.
شرکت معدنی و صنعتی گلگهر به عنوان
معین(یاور) منطقه هفت اقتصاد مقاومتی استان
کرمان در طول سالهای گذشته تاکنون اقدامات
و برنامههای اجرایی را در منطقه شهرستانهای
سیرجان و بردسیر در هفت بخش اصلی انجام
داده است که این اقدامات شامل سرمایهگذاری در

تکمیل زنجیره فوالد ،سرمایهگذاری در بخشهای
پشتیبانی و اجتماعی ،جذب سرمایه در صنایع
جنبی و پشتیبانی زنجیره فوالد ،برنامهریزی و
هدایت نیازمندیهای منطقه گلگهر به منطقه هفت
استان ،برنامهریزی ،تاسیس و هدایت کانونهای
همیاری اجتماعی ،تهیه سند توسعه اقتصادی
منطقه و اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در
شرکت معدنی و صنعتی گلگهر میباشد.
همچنین این شرکت به عنوان معین اقتصادی
منطقه هفت استان کرمان توانسته است در بخش
اجتماعی ،برنامه اجرای مشاغل خرد خانگی را در
دستور کار قرار دهد و تاکنون یکهزار و  ۲۴۷شغل
مستقیم در این حوزه ایجاد نماید.
سیاستهای کالن کشور باوجود محدودیت
امکانات دولتی در سال جهش تولید ،با حمایت
و پشتیبانی شرکت های معدنی و صنعتی انجام
میگیرد و اجرای این اقدامات با تالش بخش دولتی
و خصوصی طی این سالها ،رونقی بینظیر به
منطقه و جهشی بر توسعه پایدار اقتصادی مناطق
مختلف استان کرمان ازجمله منطقه سیرجان
برجای گذاشته است.

توسط شورا و شهرداری سیرجان صورت پذیرفت؛

انعقاد تفاهمنامه برای مرمت بازار و یخدان های دوقلو

اطالع رسانی :تفاهمنامه اجرای فعالیت عمرانی
و مرمت بازار تاریخی سیرجان و یخدانهای دوقلو
با هدف حفظ آثار تاریخی و مواریث فرهنگی شهر
با حضور فرماندار ویژه ،شهردار ،اعضای شورای
اسالمی شهر ،رئیس اداره اوقاف ،رئیس اداره میراث
فرهنگی و معاونین مجموعه شهرداری در محل
دفتر شهردار سیرجان امضا شد.
به گزارش واحد خبر و امور رسانه مدیریت
ارتباطات شهرداری سیرجان ،روز یکشنبه  ۷دی
ماه در مراسم امضا تفاهم نامه مرمت بازار تاریخی
و یخدانهای دو قلوی سیرجان بین شهرداری،
فرمانداری ،اداره اوقاف و امور خیریه و اداره میراث
فرهنگی و گردشگری؛ روسای این ارگان ها نیز
حضور داشتند تا با امضای این تفاهمنامه گامی در
مسیر پیشرفت و ارتقا سطحی فرهنگی و تاریخی
شهرستان برداشته باشند.
دکتر رضا سروش نیا؛ شهردار سیرجان به
عنوان نخستین سخنران این جلسه از هدف بلند
مدت و پر سرعت شهرداری برای پیشرفت در

زمینه فرهنگی شهر در زمان تصدی گریاش
بر شهرداری گفت :همهی تالشمان بر این
بوده تا بتوانیم کاری همه جانبه و مفید برای
ارتقا سطح فرهنگی شهرمان انجام دهیم.
وی افزود :برای تکمیل این پروژهها قطعا به تنهایی
نمیشد ،عمل کرد و نیازمند همیاری ارگانهای
مربوطه بود ،تنظیم این تفاهمنامه گامی مثبت
در جهت آبادی و فرهنگ شهر و بناهای تاریخی
خواهیم برداشت.
شهردار سیرجان در خصوص این تفاهمنامهها بیان
کرد :امروز شاهد این هستیم که یک تفاهمنامه
چند جانبه با مشارکت فرمانداری ویژه شهرستان
و اداره اوقاف و امور خیریه ،اداره میراث فرهنگی و
گردشگری و شهرداری سیرجان در خصوص مرمت
بازار به صورت فاز بندی که در فاز اول بعد از تهیه
طرح جامع به سرعت برای مرمت جداره و کف
بازار سیرجان که در بارندگیها شهروندان را دچار
مشکل کرد ،در دستور کار قرار گیرد.
وی در ادامه افزود :در چند روز آینده مشاور

مشخص می شود و پس از اینکه طرح که به تایید
میراث فرهنگی استان رسید ،شهرداری اقدام به
بستن قرار داد برای حل این مشکالت می کند.
سروش نیا با بیان اینکه به یکی دیگر از تفاهمنامهها
یخدانهای دو قلو سیرجان است ،گفت :این
یخدانها و محوطه پیرامون آن به مکانی فرسوده
تبدیل شده بود که امروز با انعقاد این تفاهمنامه
در راستای رسالتهای فرهنگی شهرداری و شورای
اسالمی شهر این اتفاق رقم خورد و مشاور برای
این مکان طرح را ارائه داده است که بایستی متر
برآورد شود و قبل از سال پیمانکار انتخاب و برای
فعالیت آن اقدام شود که یک مکان و گذر فرهنگی
ایجاد شود.
سید صادق طباطبایی؛ رئیس اداره اوقاف و امور
خیریه نیز اظهار داشت :ما برای انجام هر کاری
که به نفع شهرمان باشد آمادهایم و دست یاری به
سوی هر آنکس که میتواند قدمی بردارد ،گرفتهایم
و حمایت میکنیم.
حاج حسن خدامی؛ رئیس کمیسیون فرهنگی
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شورای اسالمی شهر ،هم از پیگیری این اقدام
که به مرحلهی نهایی رسید ،گفت :بسیار مفید
است که برای فرهنگ و ارتقا فرهنگی و همچنین
نیازهای اساسی این شهر قدمی برداشته شود و
تمام اعضای حاضر در شورای اسالمی شهر نیز
خواهان اینگونه مسائل برای شهرمان هستند.
سهراب بهاالدینی؛ فرماندار ویژه شهرستان
سیرجان هم در حسن ختام این سخنرانی بیان
داشت :شهر سیرجان با توجه به پتانسیلهایش
میتواند مکانی برای حضور گردشگران باشد.
فرماندار افزود :در بحث جهانی بودن نیز سیرجان
گلیم را دارد و این هنر نماد شهر ما در دنیاست و با
چنین برنامه هایی میتوان بیش از پیش سیرجان
را به شکل زیبای خودش به همگان نمایش داد.
در انتها این دوتفاهم نامه به دست چهار مسوول
متولی :فرماندار ،شهردار ،رییس اوقاف و رییس
میراث فرهنگی امضا و تقدیم یکدیگر شد.
امیدواریم با آغاز رسمی این همیاری شاهد پیشرفت
فرهنگی و هنری شهر خویش باشیم.

طی مراسمی توسط شهرداری سیرجان و با حضور مسوولین شهرستان ؛

افتتاح چهارراه شهید زندینیا و چند طرح عمرانی شهری
معاون فنی و شهرسازی شهرداری سیرجان در گفتگو با واحدخبر و امور رسانه مديريت ارتباطات
شهرداری سيرجان ،در تشریح این خبر گفت :با همراهی مردم فهیم و به همت شهرداری و شورای
اسالمی شهر سيرجان ،افتتاح و بازگشايي تقاطع بلوار شهيد زندي نيا ،پروژه های زیرسازی ،بهسازي
و آسفالت خيابان نواب ،آسفالت و جدولگذاري خيابان فياض بخش و خيابان های عدل يك و دو با
حضور امام جمعه ،فرماندار ،شهردار ،اعضای شورای اسالمی شهر و ريیس پليس راهور و جمعي از
مديران شهرداري سيرجان افتتاح و به بهره برداری رسید.
رامین یگانه اظهار داشت :تمام طرح ها و پروژه هایی که امروز افتتاح و مورد بهره برداری قرار
گرفتند در راستای خدمت رسانی بهتر به شهروندان است .وی ابراز داشت :این طرح ها در راستای
بهبود ترددهای درون شهری با رعایت ضوابط فنی و با کیفیت مطلوب انجام شد.
یگانه در خصوص آسفالت خيابان نواب و فياض بخش ،تامین رفاه و آسایش و جلب رضایت
شهروندان را از دستاوردها و اهداف کلی این طرح برشمرد و یادآور شد :بهسازی و آسفالت این معابر
با اعتباری بالغ بر  ۶۰۰میلیون تومان شامل  ۲۷۵۰متر جدولگذاری و  ۱۲۶۲۲متر مربع آسفالت در
خیابان فیاض بخش ۸۸۰۰ ،مترمربع آسفالت در خیابان نواب انجام شد.
وی با اشاره به احداث کانال رو بسته ،روشنایی ،نصب چراغ راهنمایی در تقاطع زندی نیا گفت :روند
اجرای فعالیت های عمرانی شهر با رویکرد تحقق اهداف مدیریت شهری و اجرای تعهدات با عنوان
خدمات محله ای در راستای تامین رفاه و آسایش و جلب رضایت مندی شهروندان است.
این مقام مسئول افزود :برنامه شهرداري در خصوص آسفالت معابر بنا بر نیازسنجی کارشناسی حوزه
عمرانی و اولویت بندی ها و درخواست های شهروندان در مالقات های مردمی ،اقدام به آسفالت و

ُّ
کل َم ْن َعلیها َفان َو یب َقی َو ْج ُه
ذوالجالل واالکرا ِم
َربَّک
ِ

رسکار خانم مهندس

روکش آسفالت ،در خیابان های اصلی و فرعی و معابر و کوچه های سطح شهر شد.
در ادامه این مراسم رضا سروش نیا شهردار سيرجان اضافه کرد :درصد قابل توجهي از بار ترافیکی و

ن مح
نس
ت
سل
ن
ی
خا واده رم ما ی ب

تا تاریخ  1399/10/15به آدرس ایمیل  ourfactoryinfo@gmail.comارسال نمایند  .متقاضیان
بایستی در رزومه خود پست مورد تقاضا را با توجه به مندرجات جدول به طور واضح اعالم نمایند.

شرایــط عمومـی :

-1اعتقاد به دین مبین اسالم و تابعیت جمهوری اسالمی
-2دارای کارت پایان خدمت یا معافیت دائم(مخصوص متقاضیان مرد)

صبر را تقدیمتان می کنیم و عروج عموی گرامیتان را
را برای آن عزیز سفر کرده  ،و صبر برای شما و سایر
بازماندگان از درگاه ایزد منان خواهانیم.

اتحادهی رشکت اهی تعاونی تولید
شهرستان سیرجان

شرکت فرآورده های روغنی ایران – فریکو قصد دارد نیروهای مورد نیاز خود را از بین افراد بومی از طریق

انجام مصاحبه عمومی و تخصصی جذب نماید .متقاضیان می توانند از تاریخ درج آگهی رزومه خود را حداکثـر

الهل پورشاه آبادی

تسلیت عرض می نماییم .آرزوی غفران و رحمت الهی

تردد خودروها با افتتاح تقاطع شهيد زندي نيا كاهش خواهد يافت و شهرداری با ظرفیت های موجود
و بصورت کامال علمی و فنی این پروژه را عملیاتی و به مرحله بهره برداری رساند.

ضایعه درگذشت شادروان کرامت سلیمانـی نسب

را به شما بزرگواران تسلیت عرض نموده ،برای آن
مرحوم ،رحمت و مغفرت الهی و برای شما صبر و

حس محم
ین ،ود ،محمد علی و اصغر یعقوبی

شکیبایی مسئلت داریم.

در نظر دارد اقالم ضایعاتی و مستعمل خود شامل؛

تلفن )034( 4228 1700 :در ساعات اداری اقدام نمایند.

خدمت سربازی به حداکثر سن افزوده خواهد شد.
-5حداقل معدل جهت متقاضیان لیسانس  15و متقاضیان فوق دیپلم  16می باشد.
-6اولویت با متقاضیان بومی شهرستان سیرجان می باشد(.بومی به فردی اطالق می گردد که الف :حداقل دو مقطع
تحصیلی را در شهرستان سیرجان گذرانده باشد .ب :محل تولد و یا محل صدور شناسنامه شهرستان سیرجان باشد.
ج :محل اشتغال بکار پدر ،مادر و یا همسر شهرستان سیرجان باشد).
-7دعوت شدگان به مصاحبه بایستی اصل مدارک خود را به همراه داشته باشند.
ردیف

پُست

تعداد

جنسیت

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

سابقه کار

1

بازبین و نمونه بردار
نترل کیفیت

 6نفر

آقا

شیمی کاربردی /
مهندسی شیمی

فوق دیپلم

 2سال

2

اپراتور تاسیسات

 2نفر

آقا

مکانیک عمومی /
تاسیسات

فوق دیپلم

 2سال

3

تعمیرکار

 5نفر

آقا

مکانیک عمومی

فوق دیپلم

 3سال

4

جوشکار-لوله کش

 1نفر

آقا

جوشکاری

فوق دیپلم و گواهینامه

 4سال

فنی و حرفه ای جوشکار

5

تراشکار

 2نفر

آقا

ساخت و تولید

فوق دیپلم و گواهینامه فنی
و حرفه ای تراشکار درجه 1

 4سال

6

تکنسین برق

 6نفر

آقا

برق صنعتی

فوق دیپلم

 4سال

7

تعمیرکار خودرو

 2نفر

آقا

مکانیک خودرو

فوق دیپلم

 4سال

8

انباردار

 2نفر

آقا

مکانیک عمومی

فوق دیپلم

 2سال

9

اپراتور خط تولید

 2نفر

آقا

برق /مکانیک عمومی

فوق دیپلم

 2سال

10

اپراتور پاالیشگاه

 10نفر

آقا

فوق دیپلم

 2سال

11

ارشناس منابع انسانی  1نفر

لیسانس

 3سال

ک

*کابل مسی
*بشکه های فلزی و پالستیکی
*یک دستگاه دکل گالوانیزه  33متری تلسکوپی
*یک دستگاه بچینگ  40متر مکعبی
*دو دستگاه سیلوی سیمان  100تُنی
*یک دستگاه شوت بتن
را در محل نیروگاه واقع در کیلومتر  12جاده سیرجان به کرمان از طریق مزایده به
فروش برساند.متقاضیان می توانند برای بازدید ،خرید اسناد مزایده و یا کسب
اطالعات بیشتر از تاریخ درج آگهی تا تاریخ  1399/10/15از طریق تماس با شماره

مزایده شرکت نیروگاهی سیکل ترکیبی کرمانیان

شرکت نیروگاهی سیکل ترکیبی کرمانیان

-4حداکثر سن جهت متقاضیان لیسانس  27سال و متقاضیان فوق دیپلم  25سال می باشد .مدت زمان

ک

ت مست مع
آگهی زمایده اقالم ضایعا ی و ل

-3عدم اشتهار به فساد اخالقی ،نداشتن سابقه محکومیت و پیشینه کیفری

آقا/خانم

کامپیوتر

شیمی کلیه گرایش ها
تاسیسات

صنایع

هفتهنامه سیاسی ،اجتماعی
صاحب امتیاز :بتولهاشمیمعصومی
مدیرمسوول :ابوالقاسم محمودآبادی
پ :مهدوی کرمان
چا 
نشانی :سیرجان ،خیابان نصیری شمالی ،کوچه نصیری ( )25پالک  113کدپستی7813753636 :
تلفن 42202140 :نمابر 42234344 :سامانه پیام کوتاه3000990061 :
تلفن سفارش آگهی09133475191-42234344 :
سایت اینترنتی www.sokhanetazeh.com :پست الکترونیکیsokhan.tazeh@Gmail.com :

زوم

اینستاگرامSokhan_Tazeh :

ویترینآخر

گوناگون
رونمایی از نخستین واکسن ای رانی کرونا

بدون پیداکردن واکسن راه غلبه بر کرونا را یافتهایم
به گزارش عصر ایران به نقل از سپاه نیوز ،حسین سالمی فرمانده کل سپاه
پاسداران گفت :ما ما فرمولهای غلبه بر کرونا را پیدا کردهایم و توانستهایم
ارزشهای اعتقادیمان را در مدیریت یک بحران ملی مثل کرونا مداخله بدهیم و
از آن تاثیرات شگفت انگیزی بسازیم .سرلشکر سالمی تاکید کرد :طرح غربالگری
خانه به خانه شهید سلیمانی محصول تفکر مشترک بین وزارت بهداشت و سازمان
بسیج مستضعفین و نقطه اصلی این ابتکار عمل جدید است.

چاووش اوغلو :ترکیه مخالف تح ریم ای ران است

ایرنا :مولود چاووش اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه گفت که کشورش مخالف اعمال
تحریم های یکجانبه علیه ایران از سوی آمریکا و غرب است .چاووش اوغلو روز سه
شنبه در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با سرگئی الوروف وزیر امور خارجه روسیه
در شهر بندری سوچی در ساحل دریای سیاه در پایان مذاکرات دو طرف گفت :ما
مخالف هر گونه تحریم در مورد هر کشوری هستیم .وی افزود :ما با تحریم های
اتحادیه اروپا علیه روسیه هم مخالفیم.

واکسن فایزر اهدایی به زودی وارد ای ران م یشود

رییس سازمان هالل احمر کشور از تامین واکسن خارجی فایزر برای کشور خبر داد.
همتی در گفتگو با خبرگزاری صداوسیما گفت :قرار است  ۱۵هزار دوز واکسن
کرونا شرکت فایزر بصورت اهدایی به ایران داده شود .او افزود :به دلیل شرایط خاص
نگهداری این واکسن با هماهنگی وزارت بهداشت به زودی مراحل انتقال آن به کشور
انجام خواهد شد .وی خاطرنشان کرد :در زمان رسیدن واکسن نحوه دریافت واکسن
در رسانهها اطالع رسانی خواهد شد

40

مهر :در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسالمی سوال مشترک احمد نادری
و سید نظامالدین موسوی از وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره مشکالتی که در
نحوه واگذاری شرکت هفت تپه به وجود آمد در دستور کار قرار گرفت .در نهایت
نمایندگان سوال کننده از توضیحات دژپسند قانع نشدند با  ۶۱رأی موافق۱۷۳ ،
رأی مخالف و  ۱۱رأی ممتنع از مجموع  ۲۵۲نماینده حاضر در جلسه علنی ،به
وی کارت زرد دادند.

70

«دژپسند» از مجلس کارت زرد گرفت

35

ایرنا :اولین تزریق انسانی مرحله اول مطالعات بالینی نخستین واکسن کرونا
ساخت محققان ایرانی در ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) با نام " ُکوو ایران
برکت" با حضور وزیر بهداشت ،و معاون علمی و فناوری رییس جمهوری ،روی
داوطلبان انجام شد .نخستین داوطلب این واکسن طیبه مخبر فرزند محمد مخبر
رییس ستاد اجرایی فرمان امام (ره) است .وی و یکی از مدیران ارشد مجموعه
ستاد اجرایی نخستین داوطلبان آزمایش انسانی ُکوو ایران برکت هستند.

عصرایران؛ مصطفی داننده -نان را هم میخواهند گران
کنند .رئیس اتحادیه نانوایان سنتی تهران میگوید که
پیشنهاد آنها گرانی درصدی نان است که البته کارگروه
استانداری تهران با افزایش درصدی موافقت کرده است.
افزایش قیمت دیگر در ایران عجیب نیست و چشمان
مردم با دیدن کاهش قیمت چشمهایشان از حدقه بیرون
میزند .اگر یک روز قیمتها باال نرود ،ناراحت میشویم و
فکر میکنیم که چه اتفاقی افتاده که مثال قیمت شیر برای
یک روز ثابت مانده است.
مثال اصال برای ما عجیب نیست که موز یکدفعه میشود
هزار تومان یا اصال تعجب نمیکنیم که نایب رئیس
اتحادیه باغداران تهران در پی گرانی موز به مردم توصیه
کند که به جای موز سیب بخورند که خاصیت بیشتری
هم دارد.
نان البته موز نیست که بشود با سیب آن را عوض کرد.
نان قوت غالب مردم است و بسیاری با همین نان شکم خود
را در روزگار گرانی پُر میکنند.
وضع به گونهای شده است که بسیاری از غذاهای سادهای
که مردم در گذشته برای آن اَخ و پیف میکردند و اصال
خوردن آنها را جز وعدههای روزانه حساب نمیکردند،
الکچری شده است و از درسترس بخشی از مردم خارج.
به طور مثال املت همیشه غذایی در دسترس بود که
مادرها در زمانهایی که وقت پختن غذا نداشتند به آن پناه
میبردند .حاال اما همین املت با گرانی گوجه و تخم مرغ
و حاال احتماال نان برای برخی خانوادهها تبدیل به افسانه
میشود.
انتظار زیادی هم نیست .باید به فکر قشر ضعیف جامعه
بود .این بخش از جامعه وقتی از خواب بیدار میشود به فکر
نان شب است و وقتی به خواب میرود و به فکر غذای ظهر.
سقف آرزوی این جماعت همین است .حاال روا نیست این
را هم از آنها دریغ کنیم.
نانواها در شرایط فعلی با توجه به گرانی همه چیز ،حق
دارند که نگران وضعیت شغلی خود باشند و بگویند همه
چیز گران شده است به جز نان .در این میان دولت باید
به صحنه بیاید و اجازه ندهد به خاطر فشارهای اقتصادی
زندگی مردم دچار مشکل شود .چشم ،به جای موز ،سیب
میخوریم اما واقعا به جای نان نمیدانیم چه بخوریم؟ البته
اگر مثال ماری آنتوانت همسر لویی پادشاه فرانسه بعد از
دیدن اعتراض مردم به خاطر گرانی نان گفت« :اگر نان
ندارند کیک بخورند!» گفته نشود.

عکس :سید محسن فروزنده

به جای موز ،سیب میخوریم؛
به جای نان چه بخوریم؟

گاهی هم مشکل از خود ماست  -جای این کیسه زباله اینجا نیست!

واپسین روزهای ترامپ و مسالۀ ایران!
*
احمد زیدآبادی :در آخرین روزهای
حضور دونالد ترامپ در کاخ سفید ،تنش
بین ایران و آمریکا باال گرفته است.
مقامهای دولت ترامپ از اینکه جمهوری
اسالمی بخواهد در سالگرد ترور قاسم
سلیمانی به اهداف نظامی یا دیپلماتیک
آمریکا در عراق حمله کند ،اظهارنگرانی
میکنند .در مقابل ،جمهوری اسالمی نیز
از اینکه ترامپ بخواهد در روزهای پایانی
ریاست جمهوریش علیه ایران یا نیروهای
نیابتی آن در عراق دست به "ماجراجویی"
زند بیمناک به نظر میرسند.
در واقع هر دو سوی مناقشه ،در سطح
رسمی خود را برای آغاز درگیری تازهای
در عراق بیمیل نشان میدهند اما در عین
حال نسبت به ّنیات طرف مقابل ،کام ً
ال
اظهار بدبینی و تردید میکنند.
با آنکه اغلب محافل سیاسی بینالمللی،
رفتار ایران در آخرین ماه حضور ترامپ در
کاخ سفید را بسیار محتاطانه و پرهیز از
تحریک او میدانند ،اما شلیک چند راکت
به ساختمان سفارت آمریکا در منطقۀ سبز
بغداد در اوایل هفتۀ جاری ،عم ً
ال اوضاع را
به سمت تشنج بیشتر سوق داده است.
مقامهای آمریکایی از جمله شخص
ترامپ شلیک راکتها به ساختمان
سفارتشان در بغداد را به ایران نسبت
دادهاند و با هشدار در مورد عواقب
کشته شدن اتباعشان در عراق ،تهدید به
انتقاجویی کردهاند.
این در حالی است که جمهوری اسالمی
شلیک راکت به سفارت آمریکا در بغداد را

محکوم کرده و نوع موضعگیری مقامهای
کاخ سفید را در این باره به شدت مشکوک
دانسته است.
در حقیقت ،ایران و آمریکا به طور
تلویحی یکدیگر را به توطئه چینی علیه
خودشان در عراق متهم میکنند .آمریکا
ظاهرا ً بر این باور است که ایران سیاست
گمراهسازی را در پیش گرفته است بدین
صورت که از یک سو ،طیفی از گروههای
نیابتی خود در حشد شعبی عراق را به
حمله به مراکز آمریکایی ترغیب میکند
اما در همان حال ،با محکوم کردن عملیات
آنها از پذیرش مسئولیت و عواقب آن سر
باز میزند.
در این میان ،ایران نیز به نوبۀ خود،
دولت ترامپ را به بهانهجویی برای وارد
کردن ضربهای به جمهوری اسالمی یا
گروههای متحد آن در خاورمیانه پیش
از ترک کاخ سفید متهم میکند و به
صورتی غیرمستقیم خو ِد آمریکاییها را
مسئول حمالت راکتی به منطقۀ سبز
بغداد میداند .حقیقت ماجرا اما چیست؟
آیا ترامپ واقعاً در پی یافتن بهانهای برای
آغاز یک درگیری نظامی با ایران قبل از
ترک کاخ سفید است؟ یا اینکه ایران با
سیاستی پیچیده میکوشد تا در سالگرد
ترور قاسم سلیمانی نمایش اقتداری از
خود نشان دهد با این تصور که روند انتقال
قدرت در کاخ سفید امکانی برای واکنش
جدی آمریکا باقی نمیگذارد؟ یا اینکه
دو طرف بیش از اندازه به یکدیگر ظنین
و بدگمانند؟ و یا اینکه نیروهایی خارج از

کنترل دو کشور در پی ایجاد درگیری بین
آنها پیش از ورود جو بایدن به کاخ سفید
هستند؟
پاسخ روشن به هر یک از این پرسشها
نیازمند اطالعات محرمانه و پشت پردهای
است که طبعاً از دسترس یک تحلیلگر
کام ً
ال به دور است اما از نقطهنظر منطقی
هر یک از آنها میتواند بنا به مراتبی درست
باشد.
به عبارت دیگر ،نوع منش سیاسی
ترامپ با اینکه بخواهد میراثی از یک
جراحت بسیار عمیق در روابط تهران -
واشنگتن روی دست جو بایدن بگذارد،
چندان ناسازگار نیست .از طرفی ،جمهوری
اسالمی هم که همچنان بر "انتقام خون
قاسم سلیمانی" اصرار میورزد شاید چنین
انتقامی را در واپسین روزهای زمامداری
ترامپ ،افتخارآمیزتر و کم هزینهتر از دوران
ریاست جمهوری جو بایدن تصور کند.
بدگمانی فزایندۀ دو طرف هم که نیاز
به استدالل ندارد و همچون ماه تابان بر
آسمان صاف و زالل میدرخشد!
فقط این میماند که آیا در این وسط
نیروهایی خارج از کنترل دو طرف مشغول
دسیسه برای ایجاد درگیری نظامی بین
دو کشور هستند؟ قاعدتاً این نوع نیروها
همیشه در همه جای جهان وجود دارند اما
بعید است آنچنان مرموز و پیچیده عمل
کنند که دستگاههای امنیتی دو کشور
قادر به کشف یا فهم رفتار آنها نباشند!
البته فقط بعید است اما غیرممکن نیست
بخصوص اگر دستگاههای فوق با خطر نفوذ
هم روبرو شده باشند!
* کانال تلگرامی نگاه متفاوت

