هفتهنامه
خبــری ،تحلیلــی ،فرهنگــی
اجتماعــی ،ادبــی ،ورزشــی

ِان ُ
قلت سهگانهای بر کارهای کرده و نکرده در سیرجان،

فرونشستی به عمق ندانمکاری مسووالن

سال شانزدهم
چهارشنبه  24فروردین1401
 6صفحه
شماره 689
 5000تومان

میراث فرهنگی حتا حاضر نیست از توان حجرهداران بازار به عنوان بخش خصوصی به صورت کار تعاونی و هماهنگ برای مرمت اصولی و یکپارچهی حجرهها و راستههای بازار سیرجان استفاده کند.
امیدواریم این پدیدهی منحصر به فردی که روزهای نوروز در خیابان گلیم دیدیم ،همگی فقط و فقط موقتی بوده باشد و در آینده و در بلند مدت شاهد اجرای پروژههای حسابشده
در این خیابان و نصب آثار حجمی و تجسمی ویژهی گلیم و دیگر صنایع دستی و هنری سیرجان در این خیابان باشیم.
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آگهی مزايــده عمومــی
شمــاره /1401/02ز

سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری در نظر دارد؛

مناقصه عمومی خدمات (اجاره  30دستگاه خودرو آژانس)

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در نظر دارد؛
«  60هزار تن گندله سنگ آهن با عيار  65درصد»
را از اسکله شهید رجایی بندرعباس با شرايط
تحويل به صورت  ، FOBاز طريق مزايده به فروش
برساند .متقاضيان می توانند به منظور دريافت
اسناد مزايده و همچنين اطالع از شرايط مزايده به
وبسایت این شرکت به نشانی  www.geg.irبخش
مناقصه و مزایده مراجعه نمایند.

به شماره  2001091287000001را 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

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  1401/01/17می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :از تاریخ انتشار مناقصه در سایت تا ساعت  18:00روز یکشنبـــه
تاریخ 1401/01/28

الزم به ذکر است پاکت پيشنهادی می باید حداکثر تا ساعت  14:00روز دوشنبه مورخ  1401/01/29به
آدرس :دفتر کمیسیون معامالت مجتمع سیرجان (کیلومتر  50جاده شیراز) تحویل داده شود .تاريخ بازگشایی
پاکات رأس ساعت  10:00روز سه شنبه مورخ  1401/01/30در محل دفتر کمیسیون معامالت مجتمع
سیرجان خواهد بود.

کمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (شرح مختصر:انجام امور خدماتی

مربوط به بهشت رضا (ع) سیرجان ) به شماره  2001005674000001را 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  1401/01/17می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :از تاریخ انتشار مناقصه در سایت تا ساعت  18:00روز پنج شنبه
تاریخ 1401/01/25

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز یکشنبه تاریخ 1401/02/04

زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  13:15روز دوشنبه تاریخ 1401/02/05

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
مرکز تماس021-41934 :

دفتر ثبت نام85193768-88969737 :

دمرییت ارتباطات شهرداری سیرجان

مناقصه شهرداری سیرجان ( نوبت دوم )

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
انجام امور خدماتی مربوط به بهشت رضا(ع) سیرجان

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

انجام خواهد شد و الزم است

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز پنج شنبه تاریخ 1401/02/08

زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  17:30روز شنبه تاریخ 1401/02/10

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

مناقصه شهرداری سیرجان ( نوبت دوم )

فراخوان مناقصـــه عمومـــــی
اجــــاره  30دستگـــــاه خودرو آژانــــــس

الف -آدرس :سیرجان -بلوار قائم ،جنب پمپ سی ان جی ،سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر تلفن 034 - 42335800
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس021-41934 :

دفتر ثبت نام85193768-88969737 :

دمرییت ارتباطات شهرداری سیرجان

آگهی مزايــده عمومــی
شمــاره /1401/03ز

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در نظر دارد

«  70هزار تن کنسانتره سنگ آهن با عيار  66/2درصد»

را از اسکله بارکو بندرعباس با شرايط تحويل
به صورت  ، FOBاز طريق مزايده به فروش
برساند .متقاضيان می توانند به منظور دريافت
اسناد مزايده و همچنين اطالع از شرايط مزايده به
وبسايت شرکت گل گهر به نشانی www.geg.ir
بخش مناقصه و مزایده مراجعه نمایند.
الزم به ذکر است پاکت پيشنهادی می باید حداکثر تا ساعت  14:00روز دوشنبه مورخ  1401/01/29به
آدرس :دفتر کمیسیون معامالت مجتمع سیرجان (کیلومتر  50جاده شیراز) تحویل داده شود.
تاريخ بازگشایی پاکات رأس ساعت  10:00روز سه شنبه مورخ  1401/01/30در محل دفتر کمیسیون
معامالت مجتمع سیرجان خواهد بود.

کمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر

انعکاس

سخن همشهریان؛
ِ
خواستم یک انتقاد بکنم از اداره پست ،روز  ۱۱فروردین بسته پستی اینجانب
رسیده توی پست سیرجان و امروز  ۱۵فروردین هست که هنوز تحویل من نشده،
به خدا خیلی زشته که ما زنگ میزنیم به فرستنده میگیم چرا بسته را نفرستادین
 ،بعد به من جواب بده که آقا ما پیگیری کردیم بسته شما  ۴روز هست که تحویل
پست شهرستان سیرجان شده .بعد اداره پست نه زنگ میزنه که بیایید بسته را
تحویل بگیرید و نه خودشون بسته را تحویل میدن .خواهش میکنم مسئولین عزیز
فکری به حال این اداره پست بکنید.با تشکر از شما #انتقاد#حق#مردم#است

یادمانی برای محمد حسن مرتجی

سخن همشهریان؛
ِ
میخواستم محبت کنین راجع به این مسکن های ملی به مسئوالن بنیاد مسکن بگین،چطوری مردم تا سال
من تازه داماد توفاز  ۲خانه های مسکن ملی
 ۱۴۰۲سه ماه یکبار  ۵۵میلیون اقساط خونه ها رو پرداخت کننِ .
سیرجان ثبت نام کردم،درتاریخ  ۱۵اسفند پیام دادن که مبلغ  ۱۰۰میلیون واریز کنین برای قسط دوم .وقتی
رفتم بنیادمسکن ،برگه ای رو چسبوندن به دیوار که مبلغ  ۵۵میلیون هرسه ماه یکبار بایدبریزید به حساب و
جمع کل که فعال گفتن،شد  ۸۹۰میلیون .ازاین مبلغ ۳۰۰میلیونش وام که قراره بدن،بقیه پول هم نقدی بگیرن
از ما .ازکجا و چطور سه ماهی  ۵۵میلیون؟؟؟ من و بسیاری دیگر از جوانان که کل حقوق مون زیر  ۱۰میلیون
هست چطوری ماهیانه  ۱۸میلیون قسط پرداخت کنیم؟ #انتقاد#حق#مردم#است

یداله شهرجو« :محمد حسن مرتجا»
سالها در بندرعباس زندگی کرد« .دفتر
سروده ها» ،اولین مجموعه شعرش،
در اوایل دهۀ هفتاد ،توسط انتشارات
روشنگران چاپ و منتشر شد ،در این
سال ها او در سیرجان ،شهری که اصالتاً
به آنجا تعلق داشت زندگی می کرد .پس
از دفتر سروده ها ،مجموعه های مختلف دیگری از محمد حسن
چاپ و منتشر شد .مجموعه هایی که وقتی به عنوان مخاطب آن
ها را مرور می کنید .در نگاه نخست ،بازتاب این زیست درجغرافیای
دوگانه را می توانید ببینید .در شعر مرتجا هم می توانید سراغی
از دریا و اقلیم شرجی زدۀ بندرعباس را بگیرید هم حضور کویر و
وسعت بیابان بازتاب دارد :
تا از این بیابان بگذرم
آنقدر آب دارد
تنگی کز دریا پر کرده ام
تا فصل هایم
این چهار ماهی کوچک
همچنان زنده بمانند.
مرتجا شعرش را با دقت از ورطۀ زبان بازی های رایج در دهۀ
هفتاد دور داشته است .وقتی شعرش را می خوانید آنچه برجسته
می نماید کارکرد عنصر معناست .معنا در شعر او پیچیده در شوالی
بیان صادقانه و شاعرانه است .از این رو شباهتی بی بدیل به متن
ِ
خود داشت وقتی با او هم کالم می شدی این صداقت را حتی می
توانستی از لهجۀ شیرین کرمانی اش نیز دریافت کنید  :جای خالی
چه آدم ها  ...اشیا  ...پرندگان ...و از حیوانات شتر  ...بیشتر شترچرا
 ...؟!  ...راستی چرا ،شتر ؟ می برد مرا آنسوی دریاها  ...جنگل ها ...
گزارۀ بیان تصویری در شعر مرتجا ،کارکرد و اهمیتی ویژه ای
دارد اگر بخواهیم شعاع این گزاره را کوچکتر کنیم به بازتاب اشیا
می رسیم بازتابی که فراوانی حضور ،همراه با دقت در انتخاب  ،آن
را به عنوان عنصر برجسته در شعر محمد حسن تبدیل کرده است
 :یکی از صدایم که تلخ  ...تلخ تر  /دادستان  /کالهی که از همۀ
سرهایم می تکانم  /قاضی  /و این همه اشیا با شکوایه هایشان بر
دست  /منتظر ...
مرور دفترهای منتشر شده از سوی محمد حس مرتجا در فاصلۀ
سه دهۀ مختلف از مجموعۀ نخستش یعنی دفتر سروده ها تا «روبرو
در سه پرده» بیش از هر گزینه ای موید ثبات و تداوم یک حرکت و
جریان پیوسته است ..اتفاقی که ممکن است برای بسیاری از چهره
های شعر امروز رخ نداده باشد اما مرتجا این توانایی و پتانسیل در
شعرش وجود داشته تا او و شعرش در طول این سه دهه همچنان
پویا باقی بماند .یاد و نامش مانا به مهر .هجدهم فروردین 1401

این روزها با شروع فصل گرما در اخبار ابتال برخی
افراد به بیماری تب کریمه کنگو را زیاد می شنویم
این بیماری طبق گفته پزشکان یک بیماری ویروسی
و مشترک بین انسان و دام است که انتقال این
بیماری با شروع فصل گرما و فعالیت انگل های
خارجی به ویژه کنه ها بین دام ها افزایش می یابد؛
در همین رابطه رییس اداره دامپزشکی به خبرنگار ما
گفت :این بیماری در بدن حیوانات بدون عالمت است
و اکثر مواقع توسط کنه منتقل میشود که همهگیری
باالیی دارد.
وی گفت :در فصل های بهار و تابستان و در گرمای
هوا و زمان فعالیت کنهها و به دنبال کاهش نزوالت
جوی در سال جاری و خشکسالی شدید ،شرایط
مناسبی برای تکثیر این ویروس ب ه وجود آمده به
طوریکه افزایش انگلهای خارجی بدن دام بخصوص
کنهها دور از انتظار نیست.
دکترزینلی پور افزود :همچنین با وجود اینکه
پرندگان به غیر از شتر مرغ به این بیماری
مقاومند ،اما میتوانند با پخش کنههای
آلوده در انتقال بیماری تاثیر گذار باشند.
وی سم پاشی جایگاه نگهداری دام و حمام دادن

دامها جهت از بین بردن کنهها ،کشتار
دام در کشتارگاهها ،عدم کشتار در معابر
عمومی ،استفاده از تجهیزات حفاظت
شخصی (ماسک و عینک و دستکش)
حین کشتار دام و شستشو و ضدعفونی
مکانهای آلوده به خون و ترشحات دامها
در کشتارگاهها را از راههای پیشگیری از
ابتال به کریمه ی کنگو عنوان کرد.
زینلی پور گفت :از آنجایی که این بیماری
در دام ،بدون عالمت است ،باید از مصرف
گوشت تازه خودداری شود و الشه دام پس
از ذبح تا  ۲۴ساعت در دمای 0تا 4درجه سانتی گراد
(پیش سرد کشتارگاه) قرار گیرد و پس از گذراندن
زمان پیش سرد قطعه بندی و مصرف شود.
وی اشاره به اینکه شهروندان با رعایت بهداشت فردی
هنگام تماس با دام ،گوشت و آالیش دامی و پرهیز
از کشتار دام خارج از کشتارگاه بیشتر توجه کنند و
از مصرف جگر به صورت نیم پخته خودداری کنند
گفت :اقداماتی در این خصوص توسط کارشناسان
دامپزشکی در حال انجام است
رییس شبکه دامپزشکی در پایان عمده ترین

خاموشیهای شبانه مردم سیرجان را کالفه کرد
«سارقان سیم تنها چند متر سیم
یا برق مردم را نمیدزدند ،آرامش و
خیلی چیزهای دیگر از هموطنانشان
را به سرقت میبرند»؛ این واگویه
خیلی از شهروندان در سیرجان
است که گاه و بیگاه دچار این مشکل
میشوند.
اما واقعیت اینکه خاموشی های گاه
و بیگاه شبانه که علت آن سرقت
کابل و سیم های برق اعالم می شود
شهروندان سیرجان را کالفه کرده و
صدایشان را درآورده است.
تازهترین آمارها می گوید دستکم
در  ۵۰۰نقطه شهرستان سیرجان

سرقت سیم و کابل گزارش و البته این
درحالی است که به گفته پلیس ۵۰
تن نیز بازداشت شدهاند.
شهروندان سیرجانی از وضعیت
سرقت سیم های برق بشدت گالیه
دارند و شاکی هستند؛ این افراد تاکید
دارند که چرا باید سارقان با فراغ بال
و بدون عقوبت به این کار ادامه دهند؟
سرقت  ۱۰تن سیم طی یکسال اخیر

متولیان برق شهرستان هم می
گویند :روزی نیست که سرقت از سیم
های برق گزارش نشود و در ساعات
مختلف شبانه روز داد مردم از بی
برقی بلند می شود.

 ۱۲۱یا پلیس  ۱۱۰تماس بگیرند.

تمام سیم های سرقتی کشف شدند

سرهنگ امیر سبتکی فرمانده
انتظامی سیرجان گفت :با تالش
همکاران انتظامی از سه ماه پایانی
سال گذشته تاکنون صددرصد سرقت
های سیم و کابل های برق در سطح
شهرستان با دستگیری  ۵۰نفر سارق
کشف شدند.
وی افزود :پلیس و نیروهای انتظامی
تمام وقت پای کار و مشغول انجام
وظیفه هستند اما آنچه که می تواند
ما را بیشتر کمک کند همکاری مردم
است.

آگهــی تجدیــد مزایـــده
شمـــاره /1400/04م

شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه در نظر دارد؛
« یک دستگاه شیردوش  1واحدی و یک دستگاه سردخانه شیر دو تنی به شرح ذیل»
خود را از طریق برگزاری مزایده به فروش رساند .لذا کلیه متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده به آدرس الکترونیکی

 www.parizpishro.irمراجعه و اسناد مذکور را از قسمت مناقصه و مزایده دانلود نمایند  .مهلت تحویل پاکات روز سه شنبه
مورخ  1401/01/30در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در سیرجان ،محله کوی فرهنگیان ،بلوار پیروزی ،طبقه همکف ،پالک ،36

کدپستی -7816947838دبیرخانه-آقای اسدی می باشد .ضمنا ً بازدید در روز یک شنبه مورخ  1401/01/28از ساعت  8الی  13برای

متقاضیان بالمانع می باشد.محل بازدید:جاده سیرجان –بردسیر رو به روی کارخانه آسفالت –روستای عباس آباد-دامداری گلستان پیشرو

ردیف
1
2

نوع دستگاه
یک واحد ثابت شیردوش16واحدی مستقیم
اتوماتیک-ساخت و مونتاژ شرکت روند شیر

یک دستگاه سردخانه شیر دو تُنی

سال ساخت تضمین شرکت در مزایده

قیمت پایه

1391

40/000/000

650/000/000

1391

30/000/000

560/000/000

شرایط شرکت در مزایده :
-1سپرده شرکت در مزایده به یکی از صورت های ذیل :
*چک تضمینی بانکی در وجه شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه
*ضمانت نامه بانکی معتبر به نفع شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه
*واریز وجه نقد به شماره حساب  10/3309211/2بانک رسالت و ارائه اصل فیش واریزی
-2شرکت در مزایده برای هریک یا کلیه اقالم مجاز است.
*این شرکت در قبول یا رد کلیه یا هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.
* مدت اعتبار قیمت پیشنهادی دو ماه از تاریخ گشایش پاکت ها می باشد.
*هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
* متقاضیان می توانند جهت بازدید کسب اطالعات فنی با شماره  0913 956 5322آقای مهندس محیاپور تماس حاصل نمایند.
* جهت کسب اطالعات درخصوص مزایده با شماره  034- 4142 4328تماس حاصل نمایید.

پیش
امور حقوقی و رقارداداهی رشکت اپرزی رو صنعت توسعه

شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه در نظر دارد؛

ردیف

شرح

تاریخ

ساعت

1

بازدید از سایت

1401/1/28

10:00

2

آخرین مهلت تحویل پاکات

1401/1/30

12:00

*این شرکت در قبول یا رد کلیه یا هر یک از پیشنهادات به تنهایی بدون احتیاج به ذکر دلیل مختار می باشد.
*مدت اعتبار قیمت پیشنهادی سه ماه از تاریخ گشایش پاکت ها می باشد.
*هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
*متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و بازدید با شماره  ( 0913 540 1855آقای تاتلی ) تماس حاصل نمایند.
*جهت کسب اطالعات درخصوص مناقصه با شماره  ( 034 - 4142 4328آقای هاشمی پور) تماس حاصل نمایید.

پ یش
امور حقوقی و رقارداداهی رشکت اپرزی رو صنعت توسعه

(گنبدى يا تير آهنى)
فرهنگى هنرى نيارمنديم.
شماره تماس؛
0913 378 5964

شمـــاره /1401/001م.ع

متعلق به خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی در سطح شهرستان سیرجان واگذار نماید.
نحوه دریافت اسناد :کلیه متقاضیان(اشخاص حقیقی-حقوقی) واجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس الکترونیکی
 www.parizpishro.irمراجعه و اسناد مذکور را از قسمت مناقصه و مزایده دانلود نمایند.
*میزان تضمین شرکت در مناقصه  1/500/000/000 :ریال (یک میلیارد و پانصد میلیون ریال)در قالب چک تضمینی بانکی /ضمانت نامه
بانکی معتبر /واریز وجه نقد به شماره حساب  10/3309211/2بانک رسالت به نام شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه.
تذکر مهم :صدور ضمانت نامه می باید فقط با عنوان ضمانت نامه شرکت در مناقصه باشد .صدور ضمانتنامه با عنوان شرکت در فرآیند
ارجاع کار مورد قبول نمی باشد.
*محل تحویل پاکات  :استان کرمان – شهرستان سیرجان-بلوار پیروزی ،پالک ،31ساختمان اداری شرکت پاریز پیشرو ،کد پستی:
 - 7816947838تلفن تماس-034-41424382 :دبیر خانه-آقای اسدی

برای کار در یک شیرینیسرا

هوشمندسازی ساختمان برند سنویرا نیازمندیم

مراقب پیامک برنده شدن در «طرح رمضان» باشید
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا
در خصوص کمین مجرمان سایبری با ارسال پیامک یا تماس تلفنی و
اعالم برنده شدن در قرعهکشی طرح رمضان هشدار داد .وی بیان کرد:
«افراد دقت داشته باشند که در صورت برنده شدن جوایز مختلف نیازی
نیست شهروندان برای دریافت جایزهی خود به عابربانک مراجعه کرده یا
اطالعات حساب بانکی خود را ارسال کنند».
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا
خاطرنشان کرد« :کاربران دقت داشته و از ورود به لینکهای ارسالی از
شمارههای ناشناس خودداری کنند».

« آبیاری 44.000اصله نهال در محدوده جاده سیرجان –شیراز» و «حمل و تخلیه آب در مخازن فضای سبز و تخلیه آب به
صورت غرقابی در فضای سبز مجتمع گل گهر و محدوده آن شامل جنگل درختان سوزنی  ،گلکار  ،چمن  ،باغچه و  ...خطوط
تولید کنسانتره 5و 6گل گهر،کارخانه گندله سازی شماره  2گل گهر  ،هماتیت و پروژه بازیابی آب و کارخانه اموالیت از طریق
به کارگیری یک دستگاه تانکر 28000لیتری و چهار دستگاه تانکر  12000لیتری در کلیه فضای سبز واقع در مجتمع گل گهر
خط 5و 6کنسانتره وگندله شماره 2گل گهر،هماتیت و پروژه بازیابی آب گل گهر و کارخانه اموالیت گل گهر»

به يك خانه قديمى
جهت اجاره براى آموزشگاه

ترخیص وسایل نقلیه توقیفی در نرم افزار "پلیس من»
سرهنگ اسماعیل خوشوقت تصریح کرد :شهروندان میتوانند با
مراجعه به "اپلیکیشن پلیس من" از خدمات پلیس بهرهمند شوند .وی
خاطرنشان کرد :شهروندان با نصب و عضویت در این اپلیکیشن به راحتی
میتوانند برخی امور پر کاربرد مانند ،استعالم و پرداخت خالفی اتومبیل یا
موتورسیکلت ،ترخیص خودرو ،نوبتدهی ،استعالم گواهینامه ،نمره منفی
و ...را بدون نیاز به مراجعه حضوری به صورت آنالین انجام دهند .در پایان
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان کرمان برخی از تسهیالت این
طرح را به شرح ذيل اعالم کرد:
* فراهم کردن شرایط تقسیط جرایم رانندگی با اعطای فرصت یک ساله.
* امکان ترخیص وسایل نقلیه فاقد بیمهنامه شخص ثالث با اخذ تعهد.
*هماهنگی با شرکتهای بیمه در بخشودگی جریمه دیرکرد تمدید و
تقسیط خرید بیمه
* ترخیص وسایل نقلیه با ارائه مدارک مالکیت توسط مالک یا وکیل وی
در صورت نداشتن قبض پارکینگ.
*ترخیص وسایل نقلیه توسط مالک یا متصرف قانونی با ارائه و احراز
اصالت مدارک وسیله نقلیه و مدارک هویتی مراجعه کننده .

آگهــی مناقصــه عمومـــی

از تعدادی کارگر
به تعدادی نیروی خانـم و آقــا جهت بازاریابی
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توقیف خودروهای دارای حرکات نمایشی و تخلفات حادثه ساز
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان سیرجان گفت :خودروهایی
که با حرکات نمایشی موجبات بر هم زدن نظم ترافیکی شهر و باعث
بروز تخلفات حادثه ساز می شوند توسط پلیس راهور در سیستم شماره
گذلری توقیف و به پارکینگ منتقل می شوند.
سرهنگ سیدمجتبی شهیدی اظهار داشت :پليس راهور با استفاده از تمام
امکانات  ،تجهيزات و بکارگيري دوربين هاي نظارتی و گشت نامحسوس
نسبت به شناسايي و توقيف خودروهاي داراي تخلفات مخاطره آمیز
وحرکات نمايشي اقدام و به منظور حفظ حقوق عامه و پیشگیری از وقوع
جرم ضمن اعمال قانون و ثبت شکایت در سیستم به مرجع قضایی نیز
معرفی و مجازاتی از قبیل ضبط گواهینامه و محرومیت از رانندگی برای
متخلفین درنظر گرفته خواهد شد.

راههای انتقال بیماری تب کریمه کنگو به انسان،
تماس با خون و ترشحات الشه دام آلوده در زمان
ذبح ،گزش کنه یا دستکاری و له کردن آن با دست
بدون پوشش ،تماس با خون ،ترشحات و نمونه های
بافتی بیمار آلوده عنوان کرد و شهروندان نیز گوشت
مورد نیاز خود را از مراکز تحت نظارت دامپزشکی
تهیه کنند زیرا الشه دام ها در کشتارگاه ها به مدت
 ۲۴ساعت در سردخانه در دمای ۰تا ۴درجه سانتی
گراد نگهداری می شود و بعد از این مدت مصرف
گوشت قرمز مشکلی برای انسان ندارد.

رضا سلمانی مدیر شرکت توزیع برق
شهرستان سیرجان نیز از سرقت های
متعدد سیم های برق نگران است و
می گوید :طی مدت سال گذشته
تاکنون بیش از  ۱۰تن سیم برق در
سیرجان و حومه به سرقت رفته است
و  ۷هزار مشترک دچار مشکل افت
ولتاژ ،نوسان یا قطعی برق شدند.
وی افزود :طی این مدت در بیش
از  ۵۰۰نقطه شهرستان سرقت سیم
اتفاق افتاده است که از شهروندان
تقاضا می کنیم ضمن همکاری و
نظارت بیشتر در محله های خود در
صورت قطعی برق با فوریت به شماره

خبر

شماره 689

خبر

هشدار دامپزشکی در خصوص بیماری تب کریمه کنگو

شاعر کویر و دریا

2

دعوت به عمل می آید.
0913 857 5661
علــیپور

از  2نفر روانشناس
با مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد

برای همکاری در یک
مرکز توانبخشی
با حقوق اداره کار و بیمه
دعوت به عمل می آید:
0913 585 3004
0913 597 5415

محصوالت باغی

و زراعی سیرجان

قربانی سرمازدگی
شدند

ی فروردین ماه امسال  ۲۰تا ۱۰۰
مدیر جهاد کشاورزی سیرجان گفت :در پی سرمازدگ 
درصد محصوالت باغی و زراعی شهرستان سیرجان خسارت دیده اند .محمود آبادی گفت:
به محصول پسته در سطح  ۳۶هزارو ۱۱۲هکتار به میزان  ۱۳هزار تن خسارت  ۲۰الی ۱۰۰
درصدی وارد شده است که این میزان خسارت بالغ بر ۱۸میلیاردو  ۸۵۰میلیون ریال برآورد
شده است .وی میگوید :در درختان سردسیری در سطح ۲هزار و ۶۷۵هکتار ،سرمازدگی به
هزارو ۸۹۵تن از محصوالت ،خسارت  ۲۰الی  ۷۰درصدی وارد کرده است.

شهر

3

خبــر

شیفت شامگاهی اهدای خون در سیرجان راه اندازی شد

رییس پایگاه انتقال خون سیرجان گفت :شیفت شامگاهی اهدای خون در سیرجان راه اندازی شده است که در روزهای
خیرین محترم برای اهدای خون است .محمود موسوی رییس پایگاه انتقال خون
زوج از ساعت  ۱۷الی  ۲۲نیز پذیرای ّ
سیرجان گفت :این پایگاه روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت  8الی  13و روزهای پنج شنبه از ساعت  8الی 12
پذیرای اهدا کنندگان خون می باشد .همچنین برای رفاه حال روزه داران عزیز تا  8اردیبهشت  ،1401شیفت شامگاهی
خیرین محترم برای اهدای خون است.
راه اندازی شده که در روزهای زوج از ساعت  ۱۷الی  ۲۲نیز پذیرای ّ
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ِان ُ
قلت سهگانهای بر کارهای کرده و نکرده در سیرجان،

فرونشستی به عمق ندانمکاری مسووالن

حسام الدین اسالملو

سالهای سال کفسازی راستههای بازار
سیرجان آن قدر میان شهرداری و اداره میراث
فرهنگی پاسکاری شد ،تا باالخره دریچهای
از عمق فاجعهی مدیریتی (بخوانید نابلدی و
بیتدبیری) گشوده شد .ویدیوی کوتاهی از
فرونشست بخشی از راستهی بازار سیرجان در
روزهای گذشته در فضای مجازی منتشر شد.
فرونشستی که بررسی علت آن نیاز به تحقیق
میدانی و علمی بیشتر دارد .آشکار نیست که
آیا فقط به خاطر وجود یک زیرزمین قدیمی
یا وجود کانال یک قنات خشک شده ،این
حفره در گذر بازار سیرجان ایجاد شده یا به
خاطر فرونشست کلی زمین و به دلیل برداشت
بیرویهی آبهای زیرزمینی دشت سیرجان،
زیر پای کل شهر دارد خالی میشود اما در
مورد بازار احتمال اولی جدیتر است .حفرهی
مدیریتی مسووالن شهر در بازار قدیمی
سیرجان روز گذشته با خاک و شن و سیمان
پر شد،
ولی آیا این اتفاق هشداری نبود به این معنی

که خود سازهی بازار دارد به مردم و مسووالن
هشدار میدهد تا شاید پیش از آنکه خیلی دیر
شود ،کاری کنیم؟
بارها دربارهی موضوع کفسازی و مرمت در
و دیوار بازار تا دلتان بخواهد جلسه و حرف و
سخنرانی و وعده و وعید در سالهای گذشته
مشاهده شده است .بارها این موضوع در شورای
فعلی و قبلی مطرح و بدون نتیجه رها شده
است.
بازاریهای میگویند حاضرند خودشان برای
مرمت جلوی حجرهشان وارد عمل بشوند اما
اداره میراث فرهنگی اجازه دخل و تصرف
نمیدهد و این درحالیست که خودش هم
کاری نمیکند یا حتا حاضر نیست راهنما و
نقشهی مرمتیئی در اختیار حجرهداران بگذارد
و مجوز اجرای مو به موی آن را بدهد!
از آن طرف بارها در شورا مطرح شده که
میراث توقع دارد ترمیم کف بازار را شهرداری
به عنوان معبر عمومی شهری بر عهده بگیرد
و بهسازی کند .گرچه شهردار کنونی یک بار
علنی اعالم کرده که شهرداری در بازار وظیفه
و مسوولیتی ندارد و آب پاکی را روی دست

دوستداران این بنای تاریخی ریخته است.
جالب آنکه میراث فرهنگی حتا حاضر نیست از
توان حجرهداران بازار به عنوان بخش خصوصی
به صورت کار تعاونی و هماهنگ برای مرمت

المانهای بیهویت

همیشه صحبت از این بوده که سیرجان در
بحث زیباسازی شهر و وجود المان و مجسمه
در اماکن عمومی و پارک و خیابان فقیر است.

فرونشسـتی که بررسـی علـت آن نیاز به تحقیق میدانی و علمی بیشـتر دارد .آشـکار
نیسـت کـه آیـا فقط بـه خاطر وجـود یـک زیرزمیـن قدیمی یـا وجـود کانال یـک قنات
خشـک شـده ،این حفره در گذر بازار سـیرجان ایجاد شـده یـا به خاطر فرونشسـت کلی
زمیـن و بـه دلیل برداشـت بیرویهی آبهای زیرزمینی دشـت سـیرجان ،زیر پای کل شـهر
دارد خالـی میشـود امـا در مـورد بـازار احتمـال اولـی جدیتر اسـت .حفـرهی مدیریتی
مسـئوالن شـهر در بازار قدیمی سـیرجان روز گذشـته با خاک و شـن و سـیمان پر شـد

بیاید که آفتابهی خالقیت شهرداری چقدر آب
برمیدارد!
نصب المان در هر شهر و در هر محله باید
با توجه به هویت فرهنگی آن شهر و محله
باشد .همچنین باید با مشاوره کارشناسان و
هنرمندان رشتههای تجسمی اتفاق بیفتد .به
نظر میرسد شهرداری در این باره فقط خواسته
برای خالی نبودن عریضه چند المان بخرد و
شتابزده نصب کند .نه فکری پشت نصب این
المانها وجود داشته و نه مشاورهی هنریئی.
ولی خب وقتی قرار بوده پولی بابت خرید المان
داده شود ،چرا سرسری؟ چرا؟
خیابان گلیم چی؟ کشک چی؟

اصولی و یکپارچهی حجرهها و راستههای بازار
سیرجان استفاده کند.
اینگونه میشود که بازار تاریخی سیرجان شده
مانند یک بچه یتیمی را پیدا کرده که همهی
عموها و همسایههایش حکم ناپدری را برایش
پیدا کردهاند و هم ایفای این نقش پدری را
جدی نمیگیرند .تا باد چنین مبادا.

امسال اما به بهانهی نوروز ،شهرداری کوشیده
بود در این بحث هم جدی تر عمل کند و
خالقیتی بیشتر از رنگ کردن هرسالهی
جدولها از خود بروز بدهد .اما بسیار پیش پا
افتاده.
یک نگاهی به المانهایی مثل توپ پاره و از
هم پاشیده در چهارراه قریب بکنید تا دستتان

امیدواریم این پدیدهی منحصر به فردی که
روزهای نوروز در خیابان گلیم دیدیم ،همگی
فقط و فقط موقتی بوده باشد و در آینده و در
بلند مدت شاهد اجرای پروژههای حسابشده
در این خیابان و نصب آثار حجمی و تجسمی
ویژهی گلیم و دیگر صنایع دستی و هنری
سیرجان در این خیابان باشیم زیرا این کارهای
بچگانهای که در این خیابان با نام گلیم انجام

شده بود؛ بیشتر موجب خنده بود و تنها قدم
زدن در آن قرار بود نیم ساعت مردم و مسافران
را سرکار بگذارد.
نقاشی چهارتا تخم مرغ و رنگ زدن روی
آسفالت و وجود چهارتا غرفهی خوراکی و
سنگ و سفال را که همیشه در نوروز سیرجان
داشتهایم .این میان فقط امسال این بند و
بساط به خیابان مجاور شهربازی جا به جا
شد .عمال کدام کار شاخص برای متمایز کردن
خیابانی که در خور نام جهانی گلیم سیرجان
باشد ،انجام شده است؟ آیا در این غرفهها
آشنایی با تار و پود گلیم مدنظر بود؟ دار گلیم
و شانههای بافندگان به نمایش گذاشته بود؟ یا
غرفه مشاوره برای راهاندازی کسب و کار گلیم
بافی ایجاد شده بود؟
مگر کارهایی مثل تخم مرغ رنگ کردن ،سابق
بر این در خانههای بازی انجام نمیشد؟ گلیم
رنگ شده بر کف آسفالت هم که با راه رفتن
رهگذران رنگ رفته شد .بنابراین همچنان
منتظریم بعد از آن اقدامات عجوالنهی شب عید
که قابل توجیه است ،شهرداری از برنامههای
بلندمدتش برای خیابان گلیم رونمایی کند.

عکسها :سید محسن فروزنده

آگهی فقدان سند مالکیت

آقای سروش ثمره جهانی وکیل دادگستری برابر وکالت  1401/01/06-1401220515992001از جانب خانم رضویه
رضوی نعمت الهی با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره  210سیرجان مدعی است که سند مالکیت
چهار سهم مشاع از ششدانگ پالک  0فرعی از  237اصلی واقع در بخش  12کرمان به نام خانم رضویه رضوی
نعمت الهی ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است که به علت جابجایی مفقود گردیده است لذا به دستور
تبصره یک اصالحی ماده  120آیین نامه قانون ثبت ،مراتب جهت اطالع مردم آگهی می شود تا هر کس مدعی انجام
معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد می تواند ظرف مدت  10روز از تاریخ انتشار روزنامه ،گواهی اعتراض
خود را به این اداره تسلیم دارد .در غیر این صورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی ،سند مالکیت
المثنی بنام مالک صادر خواهد شد 36 .م الف تاریخ انتشار :روز چهارشنبه 1401/01/24

جناب آاقی رفزاد رخاسانی

محمد آرمانپور -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

اول قیمت ها را مقایسـه کنید

تولیدی و بازار مبل امام علی (ع)

انتصاب شایسته جنابعالی را به عنوان

سرپرست روابط عمومـی شهـرداری سیرجــان

جوشکـاری سیــار

تبریک عرض نموده ،موفقیت روزافزونتان را در
این عرصه آرزومندیم.

نش سخ
رهی ن اتزه

(عضو انجمن جراحان پالستیک و زیبایـی ایران)

انجام کلیه جراحی های پالستیک شامل رینوپالستی( جراحی بینی)
ماموپالستی ( کوچک ،بزرگ  ،باال کشیدن و پروتز پستان )

پروتز باسن  ،فیلر ( ژل و چربی)

برداشت چربی پهلوها وایجاد فرم ساعت شنی

رفع کک و مک  ،لک صورت  ،جای زخم و اسکار سوختکی و خالکوبی با لیزر

پروتز چانه و گونه

فیس لیفت ( جراحی زیبایی صورت  ،از بین بردن شلی  ،خط خنده و غبغب )
بلفاروپالستی ( جراحی پلک ها )

زاویه سازی و رفع عیوب فک و چانه و شکستگی فک

باال بردن ابروها

رختکن،جاکفشی

میز ناهارخوری

میز جلو مبلی

پا تختی

بوفه بزرگ

تزریق ژل و چربی  ،بوتاکس  ،مزوتراپی ،پالکت درمانی (پی ار پی )
لیزر موهای زاید

براکی پالستی ( جراحی بازو  ،اصالح شلی پوست بازو )

سرویس چوب کامل ویژه جهیزیه عروس شامل؛

0 9 1 3 5 3 2 0 8 4 2 -0 9 1 3 2 7 9 4 3 7 2

جراحی پیشانی

ابدومینوپالستی ( برداشتن چربیهای شکم ،تامی تاک )

خرید کنید ،تخفیف بگیرید و اشانتیون ببرید

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

دکتــر سعدالـه صمدی

سپتوپالستی ( جراحی انحراف بینی )

این فرصت بی نظیر را از دست ندهید

اتوپالستی ( زیبایی گوش )

کلیه جراحی های ترمیمی شامل پیوند اعضا و ناهنجاریهاری مادرزادی

کرمـــان ،بلــوار جمهوری  ،بعد ار سه راه هوا نیـــروز ،برج اول  ،طبقه  ، ۷واحد ۱
تلفــن۰۹۱۳۱۴۱۰۱۲۹ - 32658316 :

مبـــل

میز آرایش

سرویس خواب

کمد لباسی

همگی یکجا  29/800/000 :تومان

انتهای بلـوار اصلی حجـت آبــاد

09124158001

تشک طبی فنری

بیمه افرادی که تحت
پوشش بیمه نیستند

میتواند خودشان و اعضای
خانواده خود را بیمه کنند

رضایی ،معاون بیمه و خدمات سالمت سازمان بیمه سالمت ایرانیان :
همه شهروندان فاقد بیمه پایه برای برقراری پوشش بیمه سالمت میتوانند
با مراجعه به سامانه خدمات غیر حضوری شهروندی این سازمان به نشانی
 bimehsalamatiranian.irو یا دفاتر پیشخوان دولت طرف قرارداد برای
بیمه کردن خانواده خود اقدام کنند .سه دهک کم درآمد جامعه به صورت
رایگان تحت پوشش بیمه سالمت قرار میگیرند.

گزارش

جامعه

شماره 689

24فروردین 1401

مدیر جهاد کشاورزی سیرجان گفت :به منظور اجرای طرح پویش ایران سرسبز ۲ ،هزار اصله نهال غیرمثمر و  ۱۰۰اصله نهال
مثمر در اماکن مختلف سیرجان کاشته شد .محمود آبادی گفت :با همکاری اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سیرجان و
به منظور تهیه نهال و اجرای طرح پویش ایران سرسبز ۲ ،هزار اصله نهال غیرمثمر سرو ،کاج و اقاقیا و  ۱۰۰اصله نهال مثمر نارنج،
بادام و زیتون تهیه و در مراکز جهاد کشاورزی ،بخشداری ها ،شهرداریهای مناطق ،محوط ه دانشکده علوم پزشکی (به یاد شهدای
سالمت) و محوطه مصالی شهرستان سیرجان با حضور مسئوالن کشت شد .وی گفت : :هدف از اجرای این طرح ،حفاظت و احیای
فضای سبز ،کمک به طبیعت گردی ،توسعه فضای سبز و ارتقای نقش مردم و گروههای جهادی در توسعه نهالکاری است.

گزارشی درباره مشکالت خانوادههای درگیر اوتیسم در سیرجان؛

اصول مراقبت و نگهداری از کودک اوتیسم

اطالع از اینکه کودک شما مبتال به اوتیسم است می تواند
زندگی شما را به طرز چشمگیری تغییر دهد .بنابراین آشنایی
با اصول مراقبت و نگهداری از کودک اوتیسم برای شما یکی
از ضروریات خواهد بود .زیرا عدم آگاهی از اصول نگهداری از
کودک اوتیسم شما و فرزندتان را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
والدینی که کودک مبتال به اوتیسم دارند ،با وجود عشق
عمیق به فرزندتان ،ممکن است احساس غم و اندوه،
عصبانیت ،ترس و استرس را تجربه کنند .والدین ممکن است
نگران این باشند که بینش آنها برای آینده کودک از بین رفته
باشد ،رابطه آنها با همسرشان خسته کننده شود و خانواده با
فشارهای مالی روبرو شوند .طبیعی است که که در چنین
شرایطی احساس غرق شدن کنید.
اما باید بدانید که اوتیسم یک بیماری شایع است .در حدود
 ۱کودک از هر  ۵۴کودک با این عالئم این بیماری دست و
پنجه نرم میکند .از طرفی نیز روشهای درمان به بسیاری
از کودکان مبتال به اوتیسم کمک کرده است تا زندگی کامل
و معنی داری داشته باشند .سازمان های حمایتی ،گروههای
حمایتی و متخصصان بهداشت روان نیز آماده هستند تا در
حد توان از شما و فرزندتان حمایت کنند.
نگهداری از کودک اوتیسم
با کودک خود به هر روشی که می توانید ارتباط برقرار کنید.
صحبت کردن ،خواندن یا نمایش فیلم های آموزشی ،حتی
اگر به نظر برسد که فرزند شما به آن توجه نمی کند ،تاثیر
به سزایی در نگهداری کودک اوتیسم دارند .مطالعه مطالب
وبالگها و یادداشتهایی که سایر والدین و اوتیسمهای
بزرگسال نوشتهاند نیز تاثیر به سزایی در بینش شما نسبت
به این بیماری دارد.
شاید مهمترین نکته این باشد که از خودتان مراقبت کنید.
زمانی را برای شارژ مجدد روحیه خود کنار بگذارید .به دنبال
افراد مثبت باشید و از کسانی که انرژی شما را هدر می دهند،
دوری کنید.
بسیاری از ویژگیهای کودکان مبتال به اوتیسم مانند کج
خلقی ،پرخاشگری و نقص زبان میتوانند در پریشانی های
عمیق و مشخصی که بسیاری از والدین تجربه می کنند،
نقش داشته باشند.
همه والدین دوست دارند که فرزندانشان روابطی را برقرار
کنند که آنها را خوشحال کند .کودکان مبتال به اوتیسم
در موقعیتهای اجتماعی با اضطراب و سرخوردگی مواجه
میشوند .اما والدین می توانند به این بچه ها کمک کنند
تا اعتماد به نفس داشته باشند .به خصوص کودکانی که در
مراحل پیشرفته این بیماری هستند.
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خبــر

سمیرا سرچمی

کودکانی با ارتباطات مختل

اختالل رشد در عملکرد مغز ،روابط اجتماعي
ضعيف ،مشکالتي در ارتباط کالمي و غيرکالمي،
و نيز عالئق و فعاليت هاي محدود .اين عالئم در
سه سال اول زندگي بروز میکند.
این اختالل در پسران شایع تر از دختران است.
وضعیت اقتصادی ،اجتماعی ،سبك زندگی و
سطح تحصیالت والدین نقشی در بروز اوتیسم
ندارد .این اختالل بر رشد طبیعی مغز در حیطه
تعامالت اجتماعی و مهارت های ارتباطی تأثیر
می گذارد .كودكان و بزرگساالن مبتال به اوتیسم
در ارتباطات كالمی و غیر كالمی ،تعامالت
اجتماعی و فعالیت های مربوط به بازی ،مشكل
دارند .این اختالل ارتباط با دیگران و دنیای
خارج را برای آنان دشوار می سازد .در بعضی
موارد رفتارهای خود آزارانه و پرخاشگری نیز
دیده می شود .در این افراد حركات تكراری
(دست زدن ،پریدن) پاسخ های غیر معمول به
افراد ،دلبستگی به اشیا و یا مقاومت در مقابل
تغییر نیز دیده می شود و ممكن است در حواس
پنجگانه ( بینایی ،شنوایی ،المسه ،بویایی و
چشایی) نیز حساسیتهای غیر معمول نشان
دهند .هسته مركزی اختالل در اوتیسم ،اختالل
در ارتباط است.
درباره اوتیسم چه میدانیم؟ چه عالیمی دارد
و آیا راه تشخیص آن آسان است؟ اگر کودک
مبتال به اوتیسم داشتیم چه کنیم؟

سمیه محمدی کاردرمانگر و مدیر یک مرکز
اوتیسم در سیرجان پاسخ این گونه پرسشها را
در اختیار سخنتازه گذاشت.
اوتیسم چه نوع بیماریست؟ درباره آن
توضیح بدهید.

اوتیسم یک اختالل عصبی رشدی است که در

سنین رشد و زیر سه سال خود را نشان میدهد
و مشخصههای این اختالل شامل:
نقص در تعامالت اجتماعی .مشکلی که
خودش میتونه شامل نقص در تعامالت اجتماعی
دوجانبه ،رفتارهای ارتباطی غیرکالمی (مثل عدم
وجود ارتباط چشمی ،عدم استفاده و درک و بیان
چهرهها) و همچنین عدم مهارت شروع و حفظ و
حتا گاهی درک یک ارتباط باشد.
عالوه بر نقایص ارتباطی وجود الگوهای محدود
و تکراری در رفتارها ،عالیق و فعالیتهایی دیده
میشود که میتوان به طور مثال کلیشههایی
مثل دور خود چرخیدن ،بال بال زدن ،ردیف
کردن اشیا ،وجود بازی های تکراری و ...را مثال
زد.
برای تشخیص این اختالل در حال حاضر
هیچگونه آزمایش تشخیص وجود ندارد و فقط
و فقط از روی رفتار فرد و انجام تستهای
رفتاری توسط فرد آموزش دیده میتوان این
اختالل را تشخیص داد و اگه خانواده نسبت به
عالئم اولیه این اختالل آگاه باشند و زودتر برای
انجام تستها مراجعه کنند و اقدامات توانبخشی
زودتر برای کودکشان انجام شود قطعا از شدت
مشکالت در آینده کاسته میشود.
چرا روزی را برای آگاهیبخشی درباره
این بیماری نامگذاری کردند و لزوم توجه و
اهمیت آن چیست؟
اوتیسم یک اختالل برای تمام عمر است و تعداد
مبتالیان در حال افزایش و فرد مبتال تا آخر عمر
با اوتیسم زندگی میکند و قاعدتا مشکالتی که
فرد با آن روبروست تمام عمر با فرد مبتال باقی
میماند و این اختالل بار مالی و نیازهای حمایتی
زیادی را در درجه اول برای خانوادهها و بعد برای
جامعه و ارگانهای مرتبط دارد .در این ماه که
ماه اطالع رسانی درباره اوتیسم هست ،از یک
طرف تالش میشود تا خانوادهها نسبت به این

بیماری و عالئم آن آگاه باشند و
برای گرفتن خدمات زودتر مراجعه
کنند تا از شدت مشکالت فرد
در آینده کاسته شود و از طرفی،
جامعه با این اختالل و مشکالتی که
خانوادهها و فرد مبتال با آن روبرو
هستند آشنا باشد و این افراد به
عنوان بخشی از جامعه پذیرفته و
درک شوند.
بزرگترین چالشی که بیماران
مبتال به اوتیسم در سیرجان با
آن مواجه هستند ،چیست؟
بالغ بر  ۷۰فرد مبتال به اوتیسم
در سیرجان وجود دارد و این
مرکز در حال حاضر خدماتی
مثل کاردرمانی ،گفتاردرمانی ،عکس :سید محسن فروزنده
رفتاردرمانی،
روانشناسی،
هنردرمانی ،ورزش و کالسهای آموزشی را برای همه جا میشه ،عدم درک اطرافیان از مشکالتی
که بچهها و خانوادهها با اون روبرو هستن و
این افراد از سن  ۲سالگی ارایه میدهد.
این بیماری جزو بیماریهای دنیای جدید قضاوت شدن توسط دیگران و ترس از آینده این
بچهها که باز مورد عامی هست و تمام خانوادهها
هست یا از گذشته بوده؟
تقریبا میشه گفت از سال  ۱۸۶۷توسط یک با اون روبرو هستند.
روانپزشک به نام هنری موزلی وجود یه سری و با وجود تعداد زیاد مبتالیان کمبود افراد
بچه با عالئم اوتیسم فعلی رو گزارش شد ولی متخصص در این رشته در شهر دیده میشود و
هنوز اسم اوتیسم روی این گروه گذاشته نشده این هم یکی از چالشهای بزرگ خانوادههاست.
لطف میکنید مشکالت و چالشهای
بود تا در سال  ۱۹۴۳دکتر کانر ویژگیهای این
اختالل رو بیان میکنه و نام اوتیسم یا درخودمانده خانوادهها را با مثال و مصداق بیشتر توضیح
بدهید.
رو برای این گروه از بیماری ها میذاره.
چه تعداد بیمار مبتال به اوتیسم در اطرافیان خانوادهها را قضاوت میکنند چون
سیرجان وجود دارد؟ این افراد چه خدماتی آگهی ندارند که این بیماری و عالئمش چیست
و چرا باید بر روی کودک مبتال توانبخشی انجام
توسط موسسه شما دریافت میکنند؟
ناآشنایی و آگاهی از مشکالت بچههای مبتال بدهند.
نگاه اطرافیان و قضاوات ناآگاهان آزار دهنده
به این اختالل ممکن است باعث بشه این بچهها
کمتر از خونه بیرون بیان ،هزینههای سنگین است چون رفتار کودک این خانوادهها درک
توانبخشی که این مورد شامل همه خانوادهها در نمیشود .عموما خانوادههای درگیر گالیه

میکنند که مثال چرا پارکی مخصوص این بچهها
نیست و جایی مخصوص این بچهها .گرچه
سیاستهای جدید آموزشی و توانبخشی در
محیط طبیعی مخالف جداسازی است اما از آنجا
که خانوادهها با این بچهها آشنا نیستند ،دیدها
و نگاهها خوب نیست و چون فرهنگسازی نشده
لذا خانوادهی کودک مبتال به جدا سازی تمایل
پیدا میکنند.
در سیرجان تعداد کادر درمان اوتیسم کم
است .خدمات توانبخشی طوالنی است .بحث
هزینههای سنگین درمانی برای خانوادهها هم
هست .از زمان تشخیص بیماری که خدمات کار
درمانی و گفتار درمانی به صورت سه بار در هفته
شروع میشود .این خدمات تحت پوشش بیمه
نیست .این خدمات آزاد باید پرداخت بشوند و
مقطعی هم نیستند 5 .تا  6سال این جلسات باید
ادامه داشته باشند.

در پی بازدید رئیس کمیسیون خدمات شهر و رئیس کمیسیون عمران شورا؛

رسیدگی به وضعیت جداول هدایت آبهای سطحی در دستور کار شهرداری
رئیس کمیسیون خدمات شهر از برگزاری جلسه با مسئوالن شهرداری
جهت رفع مشکالت ناشی از راکد ماندن آب در برخی مناطق شهری
خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شورای اسالمی شهر سیرجان ،خانم اعظم
جوانلری در این رابطه گفت :در پی طرح مطالبات مردمی پیرامون
مشکالت کانالهای هدایت آبهای سطحی در برخی مناطق شهر
سیرجان ،صبح امروز به همراه رئیس کمیسیون عمران از مناطق
ابوریحان ،غفاری ،ابوفاضل جنوبی و بلوار هجرت بازدید به عمل آوردیم.
به گفته خانم جوانلری طی بازدید مذکور مشخص شد راکد ماندن
آب در کانالها باعث ایجاد بوی نامطبوع و تجمع حشرات موذی شده
است.
در همین رابطه رئیس کمیسیون عمران شورای شهر نیز با انتقاد از
ت آبهای سطحی در این مناطق گفت :جداول
وضعیت جداول هدای 
مذکور شیببندی مناسبی ندارند و به دلیل راکد ماندن آب ،عالوه بر
بوی نامطلوب ،به محلی برای تجمع پشه و مگس تبدیل شدهاند.
آقای مصطفی اسفندیارپور در ادامه افزود :متاسفانه آب در مناطق یاد
شده حرکت ندارد و در حال تبدیل شدن به لجن است .این موضوع

موجب اعتراض شهروندان شده و در همین راستا از شهرداری خواسته
شده تا سریعا نسبت به رفع مشکل ایجاد برای شهروندان گرامی
اقدام نماید.
خانم جوانلری نیز خاطرنشان کرد :با توجه به حساسیت شهروندان
عزیز و مطالبه به حق ایشان ،طی جلس ه علنی امروز شورا که با
حضور شهردار منطقه و معاونان شهرداری برگزار شد ،مقرر شد هرچه
سریعتر پیگیریهای الزم جهت رفع مشکل انجام شود.
همچنین مهندس اسفندیارپور در رابطه با وضعیت نامناسب برخی از
پارکهای سطح شهر افزود :متاسفانه به پارکهای ابوریحان و هفده
شهریور رسیدگی نشده و حتی به درختان آب داده نمیشود .این
پارکها نه از روشنایی مناسبی برخوردارند و نه حتی نیمکتهای
مناسبی دارند .در حقیقت به نوعی این پارکها در حال از بین رفتن
هستند.
شایان ذکر است رئیس کمیسیون عمران شورای شهر با خاطرنشان
کردن وظایف شهرداری ،خواستار رسیدگی به پارکهای یادشده
با هدف رفع مشکالت مذکور و قابل استفاده شدن پارکها برای
شهروندان سیرجانی شد.

آهن آالت دست دوم و انواع ضایعات
شما را با باالترین قیمت در محل خریداریم.
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هیچ آزمونی نباید
در اردیبهشتماه
برگزار شود

مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان گفت :براساس آنچه قانون مشخص کرده سال
تحصیلی تا پایان اردیبهشتماه بوده لذا میبایستی از تمامی وقتی که در اختیار ما قرار دارد
برای آموزش استفاده کنیم و هیچ آزمونی طی این مدت برگزار نشود ،تمامی آزمونها حتی
در مناطق گرمسیری استان در خردادماه برگزار شود .وی در ادامه با اشاره به حضوری شدن
مدارس گفت :در طول سه سال تحصیلی گذشته که کالس ها به صورت غیر حضوری
برگزار می گردید همکاران ما مجاهدانه تالش کردند تا روند آموزش مختل نگردد.

شهر
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مهدکودکها و مدارس غیردولتی شامل آموزش حضوری هستند

خبــر

استاندار کرمان گفت :مهدکودکها و مدارس غیردولتی نیز مشمول تصمیم ستاد ملی و استانی برای آموزش حضوری
هستند و استثنایی در این زمینه وجود ندارد .علی زینیوند در ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا با اشاره به بازگشایی
حضوری مدارس گفت :گزارشها از سراسر کشور و استان مثبت است و نگرانی جدی وجود ندارد .وی با اشاره به تاثیر
واکسیناسیون بر کنترل بیماری عنوان کرد :اقناعسازی واکسیناسیون زیر  12سالهها باید صورت گیرد .استاندار کرمان
ابراز داشت :همه پیگیریها بر بازگشایی حضوری مدارس است و نظارتها هم باید صورت گیرد و والدین نیز نگرانی به
لحاظ سالمتی فرزندانشان نسبت به این بیماری در مدارس نداشته باشند.

ص وسایل بازی بچهها:
گزارشی از نق 

عمـومیت از دست رفتـهی پارکها

لیال گلزاری
طی چند دههی اخیر کارشناسان شهری در
تالشند که سرانهی فضای سبز شهری را افزایش
و شهر را از وضعیت صنعتی و کسلکننده متحول
کنند .بنابراین با ایجاد فضاهای عمومی مناسب
با امکانات و ویژگیهای خاص در صدد هستند
مردم را جلب و امکانات الزم را جهت برآورده
کردن خواستههای آنها فراهم کنند .اما گویا
در شهرمان عالوه بر صرف بودجههای فراوان
برای ایجاد چنین فضاهایی ،عدم نگهداشت این
فضاهای عمومی ،مردم را از آن گریزان و به سمت
شهربازیها و مکانهای بازی خصوصی سوق داده
است.
استقبال خانوادهها از پارکها

متاسفانه فضاهای طراحی شده که هزینههای
هنگفتی برای طراحی و شکلگیری آنها صرف
شده ،به دلیل عدم نظارت و رسیدگیهای ناقص،
مورد استقبال طیف خاصی از افراد جامعه قرار
گرفته و باعث شده خانوادههای کمتری از
پارکها استفاده کنند .تا چند سال پیش ،حداقل
مسافرانی را می دیدیم که چادرشان را در پارکها
برپا کردهاند ،اما حضور ولگردها و معتادان ،همین
استقبال کنندگان را هم به حداقل رسانده و به
چند پارکی که در مسیر عبور مسافران هست،
کاهش داده است.

ایرانی در این پارکها بسیار کمرنگ شده و بیشتر
استقبال کنندگان ،کودکانی از تبار افغان هستند.
ترس خانوادهها از شیوع بیماری و کثیفی وسایل
بازی و نبود چمنی که به زیبایی فضا کمک کند،
تعدادشان را انگشت شمار کرده است .اما گویا
همین تعداد اندک کودکانی که بر روی سرسره
و تابها هستند ،در جوار همین پارکها زندگی
میکنند چون کسی نیست که هوای این کودکان
را داشته باشد.
حرفهای ناشایست ،حرکتهای ناپسند و
استفادهی ناصحیح از وسایل بازی تنها دستاورد
حضور این کودکان در پارک است.
سرسرههای رنگارنگی که با رنگ چرک ،عجین
و زیبایی خود را باخته اند ،شکستگی برخی
نردهها و سرسرهها و کفپوشهای یکدرمیانی که
زمینخوردگی کودکان را باعث میشوند ،قسمت
بازی کودکان را شکل داده است.
از دیگر تشکیالت تزیینی و رفاهی در پارکها
می توان به آبنماهای خشکیده یا حاوی آبی
که زاللی خود را از دست داده است ،سرویس
قرق کارتن خوابهاییست
بهداشتیهایی که در ِ
که در حال شستشو یا مصرف مواد مخدر هستند
و چمنهایی کچل شده که با بی آبی روزگار
سپری میکنند ،اشاره کرد.

برم که درخت کمی داشته باشد چون پشت این
درختان صحنههای دلخراش میبینی به خصوص
انتهای پارک که پر از ولگرد و معتاد است».

دیگر استقبال کنندگان از این پارکها ،سالمندانی
هستند که هر کدام صندلی و عصا به دست زیر
سایه ای نشسته اند تا روزگار بگذرانند .به خانمی
که از میان پارک در حال عبور است ،می رسم و
از او درباره حضورش در پارک می پرسم .میگوید:
«منزل ما ،چند قدمی این پارک است و من تنها
برای عبور ،وارد این پارک می شوم.
به هیچ عنوان اجازه نمیدهم که فرزندانم وارد
این پارک شوند ،چون امنیت ندارد و هر چند
وقت یک بار آنها را برای بازی به پارکهایی می

«وسایل بازی که در این پارک وجود دارد ،فاقد
نرده هستند و با کمترین برخورد کودکان به هم،
ممکن است از باال پرت شوند و آسیب جدی
ببینند .نباید که حتما اتفاقی بیفتد تا مسووالن به
فکر درست کردن این وسایل بیفتند .این وسایل
برای استفادهی کودکان هستند و باید به صورت
مرتب ،سالم بودن آنها چک شود و گرنه حادثه
آفرین خواهند بود و پاسخگویی مسووالن در آن
زمان ،دیگر فایدهای برای سالمتی کودکان نخواهد
داشت چون ضربهای که نمیبایست را خوردهاند و

امنیت در فضاهای سبز و پارکها

امکانات رفاهی بال استفاده

اصوالً طبيعت پاركهاي عمومي به گونهايست
كه تمام طبقات مردم بتوانند از آن استفاده كنند،
به عبارت ديگر اين پاركها به منظور گردشگاه
و محل استراحت عموم ميباشند ،در پاركهاي
عمومي سعي بر آن است كه تمام وسایل سرگرمي
و رفاهي تقريباً براي همه گونه سليقهها وجود
داشته باشد .اما باید دید در شهرمان سیرجان هم
بدین گونه است؟ به چند پارک در نقاط مختلف
شهر سر می زنیم .اما متاسفانه حضور خانوادههای

پارکهاست که نقص وسایل را شناسایی و جهت
نوسازی آنها ضرفِ مدت کمتر از  48ساعت اقدام
شود».
برون سپاری فضای شهری

عکس :سید محسن فروزنده

عدم بررسی وسایل بازی کودکان

آگهی دعوت هب هم کاری رشکت سیرجان بنیاد

دچار سانحه شدهاند».
شاید دلیل همهی این کمبودها در پارک و
فضاهای سبز شهرمان ،عدم نگهداری و فقدان
رسیدگی و نظارت کافی باشد .حضور چند نگهبان
و نیروی نظافتی در پارکها می تواند استفاده از
این فضاها را رونق بخشد.
وسایل بازی استانداردند،تخریب و سرقت
مشکل آفرینند

با مدیرعامل سازمان سیما ،منظر و فضای شهری
شهرداری سیرجان گفتگو کردیم که آیا راه حلی
برای این موضوع اندیشیدهاند یا همچنان باید این
فضاهای سبز مورد استقبال اقلیت جامعه قرار
گیرند.
پورمهدی آبادی در این رابطه گفت« :وسایل

 1401/02/10نسبت به ارسال مدارک و رزومه کاری خود از طریق پست به آدرس :سیرجان  -بلوار
سید جمال الدین اسدآبادی کد پستی  7815743914و یا از طریق پست الکترونیک

hmoeini 5740@gmail.com

واحد منابع انسانی شرکت سیرجان بنیاد اقدام و جهت هماهنگی نیز با شماره 0913 378 5640
آقای حامد معینی در ساعات اداری تماس حاصل نمایند.
عنوان شغل

گرایش تحصیلی

تعداد

جنسیت

شرایط سنی

حداقل مدرک مورد نیاز

کارشناس بازرگانی

مدیریـت

 2نفـر

مـرد

حداکثـر  35سال

لیسانـس

مدارک مورد نیاز :

شنیدن صدای هیجان کودکانمان ،آرزوست

در هر صورت ،ما شهروندان ،یک فضای شهری
مطلوب می خواهیم که بتوان به صورت عمومی
از آن استفاده کنیم .نه فضاهایی که با وجود
صرف هزینههای هنگفت ،بال استفاده یا کمتر
مورد استفاده قرار گیرند و به مثابه این ماند که
بودجه ی زیادی که در این خصوص صورت گرفته
و متاسفانه عمومیت خود را از دست بدهد و مورد
استفاده ی تعداد کمی از افراد جامعه که آن هم
با اکراه و اصرار کودکان شان به چنین مکانهایی
می آیند ،قرار گیرد .شلوغی و ازدحام و صدای
هیجان کودکانمان در پارکهای شهر ،آرزوی
ماست.

آگهی خريد(1یک) عدد Heat Exchanger Brand FK
(مجتمع جهان فوالد سیرجان)

شماره مناقصهsp-0101-04 :

شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد در نظر دارد جهت تکمیل نیروی انسانی مورد نیاز خود از افراد واجد
شرایط ذیل در شهرهای سیرجان و ارزوئیه دعوت به همکاری نماید .متقاضیان می توانند تا تاریخ

بازی که در پارکها و فضاهای سبز شهر می
بینید اعم از سرسره ،تاب و سایر وسایل ،همگی
از شرکتهای دارای استاندارد ،خریداری شدهاند
و حتا سعی کردیم که وسایل فلزی که در یکی،
دو پارک وجود داشت ،جمعآوی و با این وسایل
استاندارد تعویض کنیم .پس در استاندارد بودن
این وسایل شکی نیست.
اما بحث بر روی تخریبهاییست که توسط
برخی استفادهکنندگان صورت می گیرد و یا
سرقتهایی که انجام می شود و باعث از بین
رفتن امنیت این وسایل می شود.
راه حلی که پس از انتشار این خبر در صفحهی
مجازی سخن تازه منتشر شد ،تعیین اکیپی بود
که وظیفهاش بازدیدهای روزانه یا هفتگی از

پورمهدی آبادی از دستاورد دیگر انتشار این خبر،
دعوت از پیمانکارانیست برای نگهداری و تمیز
نگه داشتن وسایل بازی و دیگر امکانات رفاهی و
تزیینی پارکها عنوان کرد و گفت« :بحث برون
سپاری فضای شهری مطرح شده و در سامانه
اطالعرسانی شده و با پیمانکاران واجدالشرایطی
که در نگهداشت فضای شهری سابقهی درخشانی
داشته باشند قراردادی بسته شود که دیگر شاهد
چنین مشکالتی در فضای شهری نباشیم .البته بر
نحوهی کار پیمانکار نظارت خواهیم داشت و با
بازدیدهای روزانه ای که انجام خواهد شد ،عملکرد
آنها رصد خواهد شد».
مدیرعامل این سازمان ادامه داد« :البته مشکل
عمدهی ما در رابطه با نگهداشت فضای شهری،
کمبود نیروست .چرا که در نگهداشت  540هکتار
فضای سبز شهری سیرجان ،نیروی بسیار کمی
داریم که اگر بخش خصوصی را وارد این کار
کنیم ،مشکل عمدهی ما حل خواهد شد».

شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در نظر دارد؛

نسبت به خريد(1یک) عدد Heat Exchanger Brand FK را از طریق مناقصه عمومی دو

مرحله ای اقدام نماید؛ لذا از تامین کنندگان معتبر که دارای توانایی مناسب و سوابق و
تجارب مورد قبول می باشند ،دعوت به عمل می آید.
حداکثر تا تاریخ  5اردیبهشت ماه  1401ساعت 14:00پاکات خود را به شرکت مجتمع جهان
فوالد سیرجان تحویل نمایند.
صندوق پستی شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان  445-78185می باشد.

شرکت های متقاضی می توانند شرایط ،اسناد مناقصه و مشخصات اقالم

 -1تصویر مدرک تحصیلی اعالم شده در جدول فوق

موضوع را از طریق مراجعه به آدرس اینترنتی www.sjsco.irدریافت نمایند.

-3یک قطعه عکس 4 x 3

اسناد و مدارک الزم :

-2تصویر کارت پایان خدمت و یا معافیت
-4تصویر کارت ملی
-5تصویر تمامی صفحات شناسنامه
-6ارائه شماره تماس و آدرس محل سکونت

توضیحات :

-1درخواست رسمی ( .ذکر آدرس ایمیل ،شماره تماس تلفن ثابت و همراه الزامی است) .
-2اساسنامه و مدارک ثبتی ( .شماره ثبت ،کد اقتصادی و شناسه ملی ،گواهی ثبت ،گواهی آخرین تغییرات و ) ...
-3گواهی نمایندگی از طرف تامین کنندگان معتبر ( .در صورت موجود بودن )
-4رزومه ،سوابق فروش و نمونه قراردادها و توافقنامه های انجام شده با موضوع تامین اقالم موضوع.

-1شرکت در آزمون و طی نمودن مراحل جذب هیچ گونه تعهدی را جهت استخدام شرکت کنندگان برای

-5مدارک و مستندات توان مالی با اسناد و مدارک مثبته.

-2جذب و به کارگیری نیروی کارشناسی فقط به صورت قرارداد موقت (مدت معین) است.

-1تضمین شرکت در مناقصه؛

شرکت سیرجان بنیاد ایجاد نمی کند.
-3دارا بودن کارت پایان خدمت و یا کارت معافیت از خدمت نظام وظیفه ،از الزامات جذب محسوب می شود.
-4شرکت در فرآیند آزمون رایگان است.

آدرس سایت شرکت www.pistachio-tooka.ir :
آدرس اینستاگرام شرکت @agrisirjanbonyad :

واحد اداری و منابع انسانی رشکت کشاورزی سیرجان بنیاد

شرایط :

ضمانت نامه بانکی معتبر و بدون قید و شرط و به نفع کارفرما و دارای اعتبار حداقل سه ماهه به نام شرکت مجتمع
جهان فوالد سیرجان به مبلغ یک میلیارد و سیصد میلیون ریال (300.000.000ریال) می باشد.

-2ارائه اسناد و مستندات مذکور هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نمی کند.
-3شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.

-4جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره  0990 145 8288تماس حاصل نمایید ( .پاسخگویی در ساعات اداری )

مج
ت
م
سی
واحد تدارکات و رخید رشکت ع جهان فوالد رجان

-5هزینه چاپ آگهی ،بر عهده برنده مناقصه می باشد.

زوم

هفتهنامه سیاسی ،اجتماعی
صاحب امتیاز :بتولهاشمیمعصومی
مدیرمسوول :ابوالقاسم محمودآبادی
دبیر تحریریه و صفحه آرا :ساره میرحسینی
پ :مهدوی کرمان
چا 
نشانی :سیرجان ،بلوار دکتر صادقی روبروی داروخانه آریا کدپستی7813713599 :
تلفن     42231335 :تلفن سفارش آگهی09133475191 :
سایتاینترنتی www.sokhanetazeh.com :پست الکترونیکی sokhan.tazeh@Gmail.com :اینستاگرامSokhan_Tazeh :

ویترینآخر

گوناگون
موافقت پلیس با واردات خودروی باکیفیت

آفتابنیوز :سردار سید کمال هادیانفر رییس پلیس راهنمایی و رانندگی در
نشست خبری درباره کیفیت خودروهای تولید داخل اظهار کرد :اصال ممکن است
یک رانندهای م رتکب خطایی شود که منجر به تصادف شود اما مساله اینجاست
که خودرو باید از جان او محافظت کند و در واقع از این آسیب جلوگیری کنیم.
امروز کدام یک از خودروهای ما با این وضعیت ساخته م یشود؟ .وی اظهار داشت:
واردات خودرو عاملی موثر در کاهش شمار جانباختگان حوادث رانندگی ست

آلمان آماده ارسال تانک به اوکراین است

فرانسه شش دیپلمات روس را اخراج کرد

سخنگوی کاخ سفید:
هنوز نمیدانیم به توافق میرسیم یا نه
آفتابنیوز :سخنگوی کاخ سفید با بیان اینکه “مذاک رات وین ادامه دارد” خاطر
نشان کرد :ما همچنان در حال مذاکره بر سر موضوعات باق یمانده ب رای رسیدن به
توافق هستیم .وی در پاسخ به این سوال که باتوجه به حمله روسیه به اوک راین ،آیا
مسکوکماکان م یتواند بر سر میز مذاکره با ای ران باقی بماند؟ گفت که دیپلماسی و
روابط خارجی ،پیچیده است و مذاک رات با ای ران با حضور روسیه نمونهای از آن است.

6

«شهباز شریف» نخست وزیر جدید پاکستان شد

ای رنا :نمایندگان مجلس در اسالمآباد با اکثریت آرا شهباز شریف فرد معرفی شده
از سوی اعضای جنبش دمک راتیک شامل حزب مردم ،مسلم لیگ نواز ،جمعیت
علمای اسالم ،حزب ملی عوام ،حزب عوامی بلوچستان ،حزب جمهوری وطن و
جنبش متحده قومی را ب رای تصدی مقام نخست وزیری این کشور انتخاب کردند.
گفتنی است ،نمایندگان حزب تحریک انصاف به ریاست «عم رانخان» جلسه رای
گیری ب رای انتخاب نخست وزیر جدید را تحریم کردند.

5

به گزارش ایسنا ،به نقل از صدی البلد :وزارت امور خارجه ف رانسه ضمن احضار
نماینده سفارت روسیه ،اعالم کرد که شش دیپلمات روس در پاریس باید این کشور
را ترک کنند .مسووالن ف رانسوی م یگویند این اف راد در پی یک عملیات محرمانه
سروی سهای اطالعاتی روسیه در ف رانسه شناسایی شده اند .وزارت امور خارجه
ف رانسه م یگوید ،نماینده سفارت روسیه که عصر دوشنبه به وزارت خارجه ف رانسه
احضار شده بود ،از تصمیم اخ راج این شش دیپلمات روس مطلع شده است.



خبرگزاری مه ر :وزارت دفاع آلمان از احتمال تحویل  ۵۰دستگاه تانک به اوک راین
خبر م یدهد .البته عملی شدن این اقدام در گرو اتخاذ تصمیم سیاسی در ب رلین
است .ب ربروک که در پایان نشست رؤسای دیپلماسی کشورهای عضو اتحادیه اروپا
در لوکزامبورگ سخن م یگفت ،خاط رنشان کرد که وزرای خارجه اتحادیه اروپا بر سر
افزایش ارسال سالح به اوک راین توافق دارند .در صورت اتخاذ تصمیم نهایی ،روند تحویل
ظرف  ۶هفته آینده آغاز و طی سه ماه تکمیل م یشود.

بهارنیوز :احسان خاندوزی وزیر اقتصاد که به نظر
میرسد کماثرین فرد در تیم اقتصادی دولت باشد اخیر
گفته که از این پس ماهی یک خبر خوب خواهیم شنید!
قبل از او هم محسن رضایی که معاون اقتصادی رییسی
است اصرار داشت تا پایان آذر خبر خوبی میدهد و نهایتا
معلوم شد منظورش افزایش یارانه نقدی در دی ماه بود و
این خبر هم تکذیب شد! خود رئیس جمهور نیز کم وعده
نداده و مدام از کنترل و مهار تورم که به زودی محقق
خواهد شد ،میگوید .در واقع آنقدر وعده وعید میدهند که
انگار هنوز در دوره رقابتهای انتخاباتی هستیم .علیمحمد
نمازی ،فعال سیاسی اصالحطلب در این باره گفت« :رفتار
درست این است که دولت اخباری را در ارتباط با اقدامات
انجام شده به مردم بدهد یعنی اول اقداماتی که برای مردم
و کشور مفید است را انجام دهند و بعد خبر آن را به مردم
بدهند منتها شاهدیم که در خال چنین اقداماتی اجازه
نمیدهند فضا خالی بمانده و مدام وعده و شعار میدهند».
وی افزود« :تجربه هم نشان داده که هم وعدههای
انتخاباتی عملیاتی نشده و هم حرفهایی که در این ،
ماه بیان شده است محقق نشده است .دلیل اصلی این
همه شعار دادن آن است که دستشان خالی است و حرفی
برای گفتن ندارند».
نمازی درباره تبعات این همه وعده دادن و عدم تحقق
وعدهها نیز گفت « :حتما تحقق پیدا نکردن وعدهها اعتماد
مردم را سلب میکند .مقامات و مسووالن باید بدانند که
هر وعدهای که عملیاتی نشود به اعتماد مردم بیشتر لطمه
میزند و موجب یاس میشود.
حال آنکه مایوس شدن مردم خیلی خطرناک است .نباید
اجازه داد که امید مردم از بین برود .آقایان مسوول باید
متوجه باشند که اگر هیچ حرفی نزنند بهتر از آن است که
مدام وعدههایی بدهند که محقق نمیشود».
این فعال سیاسی اصالحطلب از رییسی به خاطر انتخاب
محسن رضایی به عنوان معاون اقتصادی انتقاد کرد و گفت:
«ما وزیر اقتصاد داریم ،این اینکه در عین حال یک معاون
اقتصادی داشته باشیم و معاون اول فرمانده اقتصادی باشد
نتیجه خوبی ندارد.
چهار نفر را متولی اقتصاد کشور کردهاند .یک ضربالمثل
ایرانی میگوید آشپز که دو تا شود آش یا شور میشود یا
بینمک .عملکرد این دولت در حوزه اقتصاد مصداق همین
ضربالمثل است».

آگهی خريد ( 4چهار) عدد گیرموتور و گیربکس نوار نقاله
با برند WATT DRIVE (مجتمع جهان فوالد سیرجان)

شماره مناقصهsp-0101-03 :

شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در نظر دارد؛
نسبت به خريد ( 4چهار) عدد گیرموتور و گیربکس نوار نقاله با برند WATT DRIVE را
از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای اقدام نماید؛ لذا از تامین کنندگان معتبر که دارای
توانایی مناسب و سوابق و تجارب مورد قبول می باشند ،دعوت بعمل می آید حداکثر تا تاریخ
 5اردیبهشت ماه  1401ساعت 14:00پاکات خود را به شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان
تحویل نمایند.صندوق پستی شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان  445-78185می باشد.

شرکت های متقاضی می توانند شرایط ،اسناد مناقصه و مشخصات اقالم
موضوع را از طریق مراجعه به آدرس اینترنتی www.sjsco.irدریافت نمایند.

اسناد و مدارک الزم :

-1درخواست رسمی ( .ذکر آدرس ایمیل ،شماره تماس تلفن ثابت و همراه الزامی است) .
-2اساسنامه و مدارک ثبتی ( .شماره ثبت ،کد اقتصادی و شناسه ملی ،گواهی ثبت ،گواهی آخرین تغییرات و ) ...
-3گواهی نمایندگی از طرف تامین کنندگان معتبر ( .در صورت موجود بودن )
-4رزومه ،سوابق فروش و نمونه قراردادها و توافقنامه های انجام شده با موضوع تامین اقالم موضوع.
-5مدارک و مستندات توان مالی با اسناد و مدارک مثبته.

شرایط :

-1تضمین شرکت در مناقصه؛

ضمانت نامه بانکی معتبر و بدون قید و شرط و به نفع کارفرما و دارای اعتبار حداقل سه ماهه به نام شرکت مجتمع
جهان فوالد سیرجان به مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون ریال (1.200.000.000ریال) می باشد.
-2ارائه اسناد و مستندات مذکور هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نمی کند.
-3شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.

-4جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره  0990 145 8288تماس حاصل نمایید ( .پاسخگویی در ساعات اداری )

ک مجتم
سی
ف
ج
واحد تدارکات و رخید رش ت ع هان والد رجان

-5هزینه چاپ آگهی ،بر عهده برنده مناقصه می باشد.

عکس :سید محسن فروزنده

آشپز که دوتا شد
دنیا همینه !!

با دستور نمیشود مملکتداری کرد
بهارنیوز :یك فعال سیاسی در ارزیابی
خود از عملکرد دولت سیزدهم گفت :اگر
دولت سیزدهم به شعارهایی که داد و به
برنامهای که ارائه کرد ،هر چند که برنامه
نبود و همه مردم هم میدانستند برنامه
نیست ،عمل میکرد امروز باید تکلیف
مردم روشن میشد.
شهربانو امانی گفت :البته از سال
 ۹۶به بعد یعنی دور دوم روحانی
تندرویهای داخلی و همینطور جبهه
تندرو خارج از کشور باالخص آقای
ترامپ ،همگی سعی کردند از برجام
خارج شوند و عدهای هم آن را آتش
زدند ،دست پیش را گرفتند که پس
نیفتند .در آن زمان تنها کاری که دولت
با همه فشارها و شرایط سخت کشور
توانست انجام بدهد ،این بود که از برجام
خارج نشود.
در حقیقت روحانی در دولت دوم خود
با مجلس تندرو حداقلی یازدهم مواجه
بود و حتی اتهامهایی که به آقایان
ظریف و صالحی زده شد و رفتارهایی
هم با آن افراد صورت گرفت ،در چنین
شرایطی روحانی توانست با چنگ و
دندان برجام را حفظ کند .در نتیجه این
تالشهای روحانی است که دولت فعلی
حاضر است همه چیز بدهد تا مذاکرات
وین به نتیجه برسد.
امانی با تاکید بر اینکه در حال حاضر
همگان منتظر نتایج اقدامات دولت
هستند ،تصریح کرد :ممکن است
حامیان رئیسی معتقد باشند که حداقل
اجازه دهید یک سال از عمر دولت

بگذرد بعد درباره آن قضاوت کنید اما
واقعیت این است دولتی که برنامه دارد،
جریانی که خودشان را جریان سیاسی
میدانند و با حداقل رأی فکر میکنند با
حذف همه رقبا میتوانند کشور را اداره
کنند ،طبیعتاً امروز باید شعارهایی که
داده بودند ،محقق میشد .کما اینکه
در وصف حال این دولت میگویند ابر
و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا
دولت بتواند یک کاری کند اما مشاهده
میکنیم سالی که نکوست از بهارش
پیداست.
وی با اشاره به آرایش کابینه دولت
سیزدهم ادامه داد :تیم دولت سیزدهم
نیروهای درجه سوم و چهارم احمدینژاد
و از پایگاه جبهه پایداری هستند اینها
هیچ برنامهای ندارند .آش اینقدر شور
شده که مدیر مسئول روزنامه کیهان
هم میگوید کادرسازی و تربیت نیروی
انسانی به همین راحتی نیست .بله ما
هم میدانیم؛ حذف نیروهای کارآمد که
خیلی راحت است! مثل آب خوردن در
دست آقایانی است که این کار را کردند.
دولتی که نخبگان را خانهنشین کند و
صدای مردم را نشنود ،دولت محرومین
نیست .امانی در ادامه اظهار کرد :در
نتیجه ،کشمکشهای اصولگرایان مردم
بیپناه میشوند .سالیان سال است
هشدار میدهند و زنگها را به صدا
درآوردهاند که این مسیری که میروید،
کشور را به بنبست میرساند .نکته این
است که دولتها معموالً گزارش عملکرد
 ۱۰۰روزه (سه ماهه) میدهند .نمیشود

که بگوییم مردم فع ً
ال گشنگی بکشید،
آن هم در شرایطی که وضعیت اقتصادی
سخت میشود و مردم در شرایط بسیار
بسیار سختی دست و پنجه نرم میکنند.
وقتی میگویند تحریمها را دور میزنیم
چگونه دور میزنند؟ هزینه دور زدن
تحریمها را چه کسی پرداخت میکند
و سود آن به جیب چه کسی میرود؟
امانی خاطر نشان كرد :پیشبینی این
بود که حداقل این پنج نفر کاندیدا یک
جریان سیاسی با حذف همه رقبای
کارآمد از کارزار رأیگیری ،مشکالت
مردم را حل میکنند .اما آزموده
را آزمودن خطاست و تجربه نشان
میدهد که مدیریت یک علم است و با
شعار نمیشود یک کشور را اداره کرد،
همانطور که با دستور نمیشود فرهنگ
ساخت و اقتصاد را درست کرد ،با دستور
نمیشود مملکتداری کرد آنهم در
جهانی که بسیار پیچیده است.
وی ادامه داد :نمیخواهم بگویم
فقط این دولت مقصر است ،میخواهم
بگویم محیط زیست ویرانه است .وقتی
که کسی مثل ابتکار برنامه داشت،
سعی کردند حتی در دولت دوازدهم
محدودترش کنند و محیط زیست را
ویرانتر کنند خب االن بیایند پاسخ
بدهند .تاالبها را چه کسی خشکاند؟
هورالعظیم را چه کسی خشکاند؟ سیل
 ۹۸چگونه اتفاق افتاد؟ پروژههای ملی
را چه کسی اجرا کرد؟ لذا نتیجه چنین
اقتصاد نظامی و سیاسی به افزایش
مشکالت مردم ایران است.

آگهی مزايــده عمومــی
شمــاره /1401/04ز

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در نظر دارد
« 70هزار تن گندله سنگ آهن با عيار  65درصد »
را از اسکله بارکو بندرعباس با شرايط تحويل به
صورت  ، FOBاز طريق مزايده به فروش برساند.
متقاضيان می توانند به منظور دريافت اسناد
مزايده و همچنين اطالع از شرايط مزايده به
وبسايت شرکت گل گهر به نشانی www.geg.ir
بخش مناقصه و مزایده مراجعه نمایند.

الزم به ذکر است پاکت پيشنهادی می باید حداکثر تا ساعت  14:00روز دوشنبه مورخ  1401/01/29به
آدرس :دفتر کمیسیون معامالت مجتمع سیرجان (کیلومتر  50جاده شیراز) تحویل داده شود.
تاريخ بازگشایی پاکات رأس ساعت  10:00روز سه شنبه مورخ  1401/01/30در محل دفتر کمیسیون
معامالت مجتمع سیرجان خواهد بود.

کمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر

فروش ،نصب ،سرویـس،شــارژ گـــاز و

لولـه کشی زیرکار

نق
د و قا

ساط

کولرهای گـازی اسپلیت
خیابان وحید  -روبروی فروشگاه افق کوروش

فروشگاه اسپلیت صالحی
42338788 - 09164458335

