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سامانه پرداخت عوارض خودرو 
»سمیع« راه اندازی شد

نگاهی به پرخطر شدن بیش از پیش میدان امام علی سیرجان؛

میـدان داِر سانحـه!
  برای دسترسی به نجف شهر، خواجوشهر، بلورد، بافت، دانشگاه صنعتی، میدان تره بار، آرامستان،   پایانه مسافربری باید گرد یک میدان پرحادثه دور زد.  برای دسترسی به نجف شهر، خواجوشهر، بلورد، بافت، دانشگاه صنعتی، میدان تره بار، آرامستان،   پایانه مسافربری باید گرد یک میدان پرحادثه دور زد.

   گویا مسووالن شهر دست روی دست گذاشته و برای رفع مشکالت عبور و مروری و کاهش تصادفات در حاشیه ی این میدان کاری نمی کنند و برنامه ای ندارند! گویا مسووالن شهر دست روی دست گذاشته و برای رفع مشکالت عبور و مروری و کاهش تصادفات در حاشیه ی این میدان کاری نمی کنند و برنامه ای ندارند!
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شماره 715

4 آبان1401 خبر

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات استان کرمان در ادامه تاکید کرد: قصد دفاع از 
فیلترینگ ندارم اما اگر خوب کار کنیم، این شرایط قطعا یک فرصت خوب برای کشور 
خواهد بود. طبق اعالم او، موضوع قطعی و فیلترینگ پلتفرم های خارجی از مراجع مربوطه 
در تهران بوده و دست استان ها نیست و اینکه این وضعیت ادامه دار باشد یا خیر بستگی 
به نظر مراجع امنیتی دارد. به اعتقاد مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات استان کرمان، 
اگر به سمت فراهم کردن شرایط استفاده از پلتفرم های داخلی سوق یابیم، کسب و کارها 

ضرر نمی کنند اما این موضوع به خودمان بستگی دارد.

خبر مدیرکل 
ارتباطات استان از 

زمان رفع فیلتر واتس 
آپ و اینستاگرام

خبــر آمار آنفلوآنزا از کرونا پیشی گرفتآمار آنفلوآنزا از کرونا پیشی گرفت
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: در برآوردهای انجام شده ۳۰ تا ۴۰ درصد بیماران سرپایی مطب ها و کلینیک های 
سرپایی کرمان، مبتالیان به آنفوالنزا هستند. سعید صحبتی با اشاره به اینکه در فصل پاییز قرار داریم و این فصل، فصل شیوع 
بیماری های تنفسی ویروسی است که آنفوالنزا و کرونا دو بیماری مهم این دسته هستند، اظهار داشت: این بیماری ها، دو بیماری 
کاماًل متفاوت با منشا ویروسی جداگانه بوده که به لحاظ عالئم تا حدودی شبیه به هم هستند و راه های انتقال و پیشگیری از این 
بیماری ها هم مشابه است. وی گفت: از سوی دیگر رعایت شیوه نامه های بهداشتی مقابله با کرونا که تا اندازه زیادی می توانست به 

طور غیرمستقیم از ابتالی به آنفلوآنزا جلوگیری کند، خیلی کمتر و کمرنگ شده است.

به  باسفهرجان  دوراهی  از  سال  هاست 
عنوان یکی از نقاط حادثه خیز و پرخطر در 
سیرجان یاد می شود و تا کنون چندین مورد 

تصادف منجر به مرگ در این مسیر اتفاق 
از  یکی  مسیر  این  اصالح  لذا  است.  افتاده 
ضروریات رفع موانع ترافیکی شهر محسوب 

می شود.
شهرداری،  ارتباطات  مدیریت  گزارش  به 
علی اکبر کریمی پور صبح امروز در دیدار با 
وحید قابلی رییس اداره راهداری سیرجان 
به بحث و گفت و گو در زمینه رفع مشکالت 
مصوبات شورای ترافیک شهرستان پرداخت.

در این جلسه ضمن تبادل نظر درخصوص 
کاهش  جهت  در  مشترک  همکاری های 
محور  به  موجود،  معضالت  رفع  و  ترافیک 
باسفهرجان اشاره شد و تصمیماتی درباره ی 
حوادث  کاهش  و  محور  این  مشکالت  رفع 
ناگوار در این مسیر اتخاذ گردید و قرار شد 
با ایجاد دوربرگردان غیر هم سطح مشکالت 

این محور رفع گردد.
شهرداری  آمادگی  کریمی پور،  دکتر 

زمینه  در  همکاری  جهت  را  سیرجان 
به منظور  هم سطح  غیر  دوربرگردان  ایجاد 
مشکالت  و  خطرات  حذف  و  ایمن سازی 

محور باسفهرجان اعالم کرد.

شایان ذکر است محور باسفهرجان در مرز 
راهداری  اداره  و  شهرداری  خدماتی  حوزه 
قرار دارد و یکی از نقاط حادثه خیز شهرستان 

به شمار می آید.

خدمات  الکترونیکی شدن  راستای  در 
سیرجان،  در  خودرو  عوارض  پرداخت 
انجام  سهولت  و  وقت  اتالف  از  جلوگیری 
کار برای شهروندان و نیز به دلیل کاهش 
و  شهرداری  به  ارباب رجوع  مراجعه ی 

استفاده افرادی که در ساعات اداری امکان 
ندارند،  را  شهرداری  به  حضوری  مراجعه 
راه اندازی  به  اقدام  سیرجان  شهرداری 
عوارض  پرداخت  ملی  یکپارچه  سامانه 

خودرو »سمیع« کرده است.

شهرداری،  ارتباطات  مدیریت  گزارش  به 
شهرداری  اطالعات)فاوا(  فنآوری  مدیر 
برای  گفت:  خبر،  این  اعالم  با  سیرجان 
مرحله ی  در  »سمیع«،  سامانه  از  استفاده 
داشتن  دست  در  با  باید  متقاضیان  اول 
و  قبل  سال های  پرداختی  عوارض  رسید 
سند خودرو)برگ سبز( به دفاتر پیشخوان 
مراجعه و اطالعات خود را در سامانه ثبت و 

عوارض خودرو را پرداخت کنند.
برای  متقاضیان  افزود:  شیبانی  محسن 
پرداخت عوارض بعدی می توانند با مراجعه 
به سایتSaamie.ir با ثبت پالک خودرو 
عوارض،  پرداخت  گزینه  از  استفاده  با  و 
مراجعه  بدون  و  حضوری  غیر  صورت  به 
عوارض  شهرداری،  یا  پیشخوان  دفاتر  به 

نمایند. همچنین  پرداخت  را  خودرو خود 
این سامانه به سیستم راهور وصل است و 
می توانند استعالم پرداخت عوارض خودرو 

را اخذ کنند.
شیبانی یادآور شد: این سامانه فقط عوارض 
دریافت  را  سواری   و  سبک  خودرو های 
سنگین،  خودروهای  به  مربوط  و  می کند 
موتورسیکلت ها  و  وانت بار ها  کامیون ها، 

نمی شود.
 9 تعداد  مهرماه  اوایل  از  گفتنی ست 
آماده  سیرجان  در  دولت  پیشخوان  دفتر 
پذیرش متقاضیان پرداخت عوارض خودرو 
همشهریان  منظور  این  برای  می باشند. 
به دفاتر ذیل مراجعه  سیرجانی می توانند 

نمایند:

خیابان  سمنگان؛  کمین  عمران کویر   *
شهید شفیعی روبروی مدرسه شیخ طوسی

* آروین ارتباطات سیرگان؛ خیابان قدس 
جنوبی، جنب ساختمان پزشکان بزرگمهر

جنب  برق،  چهارراه  ابیطالب؛  علی ابن   *
اداره برق

* آرون؛ خیابان غفاری، جنب بانک ملت
خیابان  خرم آباد،  اصلی  خیابان  آرتا؛   *

امام حسن مجتبی)ع(، نبش کوچه 9
* پارسیان؛ خیابان هجرت، خیابان فرعی 

نوبهار، پالک ۴8
* پیام؛ چهارراه مهدیه، خیابان مقداد

شهید  خیابان  حمزه،  بلوار  حمزه؛   *
دهیادگاری

* IT؛ خیابان خیام، جنب سینما قدس

با مساعدت شهرداری سیرجان؛

دوربرگردان غیر هم سطح در »دوراهی باسفهرجان« ایجاد می شود

سامانه پرداخت عوارض خودرو »سمیع« راه اندازی شد

شروع به کار »هفته بازارها« در سیرجان
بعد از تعطیلی طوالنی مدت جمعه بازار سیرجان به دلیل شیوع بیماری کرونا، 
مجوز راه اندازی مجدد آن از سوی کمیته هفته بازارهای شهرستان، شورای 
تنظیم بازار و ترافیک صادر شد و هر هفته در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه 

و جمعه در بلوار قائم)محل دائمی نمایشگاه ها( برپا می شود.
به گزارش مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان، امیر الهیان با بیان اینکه 
کشاورزی  فرآورده های  و  مشاغل  ساماندهی  سازمان  نظر  زیر  روزبازارها 
شهرداری فعالیت می کنند؛ به دو مصوبه که شهرداری را موظف به احداث 
بازارچه های محلی جهت فروش مایحتاج عمومی مردم به صورت بی واسطه 
می کند، اشاره کرد و گفت: طبق بند ۱8 ماده ۵۵ شهرداری ها و الیحه ی 
مصوب مورخ ۵ دی ۱۳۵8، شهرداری موظف به فراهم کردن زیرساخت های 
الزم جهت ایجاد میادینی برای ارائه فرآورده های کشاورزی)میوه و تره بار( 
به صورت بی واسطه است. لذا شهرداری سیرجان در جلسه ستاد تنظیم بازار 

شهرستان موظف شد این هفته بازارها را راه اندازی کند.
کشاورزی  فرآورده های  و  مشاغل  ساماندهی  سازمان  مدیرعامل 
برای  تومان  میلیون  از ۱۰۰  بیش  کنون  تا  داد:  ادامه  سیرجان  شهرداری 
راه اندازی هفته بازارها هزینه شده و برای 8۵ غرفه مسقف و ۴۰ غرفه غیر 
نظر  طبق  و  گردیده  صادر  هفته بازار  در  فعالیت  کارت  مسقف)وانت بارها( 
شورای شهر و شهردار، تا زمان ثبات کار غرفه داران هیچ هزینه ای از آن ها 

دریافت نمی شود.
الهیان افزود: این هفته بازارها ترکیبی از مجموعه ی اصناف مختلف است و 
نظارت بر قیمت ها با تعزیرات، اداره صمت و اتاق اصناف می باشد و درصورت 
استقبال مردم و ارائه خدمات به بهترین نحو توسط غرفه داران، میدان شماره 
۲ و ۳ نیز در مناطق دیگر شهر تا پایان سال راه اندازی می شود. به گفته ی وی 
هفته بازارهای سیرجان با غرفه هایی متحدالشکل و مسقف، در مکانی محصور 
دارد.  تفاوت  قبل  با جمعه بازارهای سال های  مطلوب،  بهداشتی  امکانات  با 
ترافیک،  نورپردازی،  بهداشتی،  قبیل: سرویس  از  قبلی  همچنین معضالت 

پارکینگ، نظم و امنیت و... در این هفته بازارها برطرف شده است.
زباله گردانی و ریختن نخاله در حاشیه شهر، تخلف است

به گزارش مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان، علی رضایی مدیرعامل 
سازمان مدیریت پسماند شهرداری، به پدیده ی زباله گردانی و قرار دادن 
گاهی  گفت:  و  کرد  اشاره  نیز  عقب خودروها  روی صندوق  زباله  کیسه 
کیسه های زباله از روی خودروها به زمین می افتد و راننده بدون توجه، 

به مسیر خود ادامه می دهد و باعث آلودگی و نازیبایی خیابان  می شود.
وی موارد ذکر شده را غیر قانونی و افزود: سازمان مدیریت پسماند با 
این موارد برخورد می کند. چنانچه شهروندان شاهد تخلیه نخاله توسط 
شاهد حمل  یا  و  شهر  حاشیه ی  مکان های  یا  شهر  در سطح  کامیون ها 
 ۱۳۷ سامانه  با  هستند،  شهروندان  توسط  خودرو  روی  زباله  کیسه ی 
شهرداری تماس بگیرند یا عکس و فیلم از زباله ها و مکان تخلیه ی آن ها 

بگیرند و به شبکه های اجتماعی شماره ۰9۳8۳۴۵۵۵۴۲ ارسال کنند.

 خبر

  عکس: سید محسن فروزنده
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دکتــر سعدالـه صمدی )عضو انجمن جراحان پالستیک و زیبایـی ایران(
انجام کلیه جراحی های پالستیک شامل رینوپالستی) جراحی بینی( 

سپتوپالستی ) جراحی انحراف بینی (
ماموپالستی ) کوچک، بزرگ ، باال کشیدن و پروتز پستان (

ابدومینوپالستی ) برداشتن چربیهای شکم ،تامی تاک ( 
برداشت چربی پهلوها و ایجاد فرم ساعت شنی

فیس لیفت ) جراحی زیبایی صورت ، از بین بردن شلی ، خط خنده و غبغب (
براکی پالستی ) جراحی بازو ، اصالح شلی پوست بازو (

بلفاروپالستی ) جراحی پلک ها ( 
باال بردن ابروها

جراحی پیشانی 
پروتز چانه و گونه 

پروتز باسن ، فیلر ) ژل و چربی(
تزریق ژل و چربی ، بوتاکس ، مزوتراپی، پالکت درمانی )پی ار پی ( 

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

اتوپالستی ) زیبایی گوش ( 
زاویه سازی و رفع عیوب فک و چانه و شکستگی فک

کلیه جراحی های ترمیمی شامل پیوند اعضا و ناهنجاریهاری مادرزادی 

کرمـــان ،بلــوار جمهوری ، بعد ار سه راه هوا نیـــروز، برج اول ، طبقه ۷ ، واحد ۱ 
۰ ۹ ۱ ۳ ۱ ۴ ۱ ۰ ۱ ۲ ۹   - ۳ ۲ 6 5 8 ۳ ۱ 6 تلفــن: 

اخبار شهرداری

آگهـــی دعــوت مجمع عمومــــی
 شرکت تعاونی کشاورزی مرغــداران سیرجان)نوبت اول(

بدینوسیله به اطالع کلیه اعضاء شرکت می رساند که جلسه مجمع عمومی عادی شرکت در تاریخ 1401/8/18 
روز چهارشنبه راس ساعت 3 بعد از ظهر در محل شرکت تشکیل می گردد.

 لذا خواشمند است در تاریخ و ساعت تعیین شده در محل مربوطه حضور بهم  رسانید:
دستور جلسه بشرح ذیل است:

1-انتخاب اعضا هیات مدیره شرکت برای سه سال مالی
2-انتخاب بازرسان شرکت برای یک سال مالی.

3-تصویب حساب سود و زیان سالهای مالی 97 الی 1400
4-استماع گزارش هیات مدیره و بازرسان و مدیر عامل

انشرکت تعاونی کشاورزی مرغداران سیرجان5-تعیین خط مشی آتی شرکت
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فروش، نصب، سرویـس،شــارژ گـــاز و 

نقد و اقساطلولـه کشی زیرکار

کولرهای گـازی اسپلیت
خیابان وحید - روبروی فروشگاه  افق  کوروش

فروشگاه اسپلیت صالحی
۴ ۲ ۳ ۳ 8 ۷ 8 8 - ۰ ۹ ۱ 6 ۴ ۴ 5 8 ۳ ۳ 5  

شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر در نظر دارد 
دو دستگاه خودرو سواری با مشخصات جدول ذیل از طریق مزایده به فروش برساند

شرکت سرماهی گذاری و توسعه گل گهر

قیمت پایه )ریال(گیربکسرنگمدلتیپنوع خودروردیف

6.600.000.000سالمسفید شیری1395سراتو 2000کیا 1

1.900.000.000سالمسفید روغنی1393سورنEF7سمند 2

شرایط شرکت در مزایده : 
۱-اهلیت قانونی خریدار )همراه داشتن کارت ملی الزامی می باشد(۲-تهیه و ارائه چک رمزدار در وجه شرکت سرمایه 
گذاری و توسعه گل گهر به میزان 10 درصد قیمت پیشنهادی الزامی است.۳-خریدار مکلف است عالوه بر قیمت 
خرید 9 درصد بابت مالیات بر ارزش افزوده به فروشنده پرداخت نماید.۴-فروشنده در رد یا قبول پیشنهادات مختار 
می باشد.5-کلیه هزینه های پس از فروش به عهده خریدار می باشد.متقاضیان محترم می توانند جهت خرید اسناد 
مزایده و کسب اطالعات بیشتر به مدت ۱۰ روز از نشر آگهی به دفتر شرکت واقع در بلوار فاطمیه جنب منازل سازمانی 

گل گهر مراجعه و یا با شماره های ۴-۴۲۲۷۱5۱۳ تماس حاصل فرمایند

مدرییت ارتباطات شهرداری سیرجان
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مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان با بیان این که واحدهای صنفی تا چهارم آبان ماه 
در  که   گفت  کنند،  اقدام  خدمات  و  کاال  نرخ نامۀ  درج  به  نسبت  دارند  فرصت  جاری 
تومان جریمه خواهند  میلیون  تا سقف ۱۰  متخلفان  موضوع،  این  نشدن  رعایت  صورت 
شد. ارسالن میری با تاکید بر این که همۀ کاالها و خدمات باید دارای نرخ باشند، افزود: 
»جهاد کشاورزی و سازمان صنعت و معدن باید نظارت داشته باشند و چنانچه تخطی از 
برخورد می شود«. قانونی  موازین  برابر  بگیرد،  در سامانه ۱۲۴ صورت  نرخ های درج شده 

 نصب نرخ نامه 
در واحدهای 
صنفی الزامی 

است 

  ۷۰۰۷۰۰ روستا در استان کرمان فاقد اینترنت هستند  روستا در استان کرمان فاقد اینترنت هستند 
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات استان کرمان با بیان این که ۷۰۰ روستای باالی ۲۰ خانوار استان کرمان فاقد اینترنت 
هستند، گفت: »در کل ایران حدود ۵ هزار روستای باالی ۲۰ خانوار اینترنت ندارند که ۷۰۰ مورد آن در استان کرمان است«.

حسین ساجدی فر دربارۀ مشکل آنتن دهی تلفن همراه در جاده های اصلی استان نیز بیان کرد: »برای رفع این مشکل، 
مکاتباتی با سازمان تنظیم مقررات مبنی بر بررسی وضعیت آنتن دهی جاده های اصلی استان انجام داده ایم که احتماال قبل از 

سال این بررسی ها به اتمام می رسد. سپس در جهت رفع مشکل محورهای اصلی استان گام برخواهیم داشت«.

خبــر

شدت  به  شاید  گرچه  سیرجان  در  امام علی)ع(  میدان 
میدان  و  انقالب  میدان  و  ژاله  میدان  مثل  میدان هایی 
قدر  آن  اما  باشد  ندیده  حادثه  خود  به  تهران  در  آزادی 
تاریخ  برای خودش  بوده که حاال  شاهد حوادث گوناکون 
از دست  و  و سانحه ها  و خوردها  زد  تاریخ  باشد.   داشته 

رفتن جان ها. 
است.  استراتژیکی   و  مهم  میدان  امام علی)ع(  میدان 
سیرجان  به  اندام وار  نگاه  یک  در  شاید  که  میدانی ست 
بتوان به جرات بتوان آن را گلوگاه شهر سیرجان دانست. 
گلوگاهی که هم راه تنفس شهر و هم مسیر تغذیه ی شهر 
ماست. همه ی کارهای مهم به نحوی با رفت و آمد در این 

میدان گره خورده است.
 از طرفی در مسیر کارگاه های ضبط پسته و باغ های پسته 
است و از طرف دیگر برای رفتن به دانشگاه صنعتی، رفتن 
به پایانه مسافربری و حتا رفتن به میدان تره بار باید گرد 
این میدان دور بزنید. میدانی که هم مرکز سوخت رسانی 
نیز  و  است.  شهر  به  سوخت رسانی   معبر  هم  و  است 
گذرگاهی برای ترانزیت کاالهای اساسی و غیر اساسی از 

شهر و به شهر.
رفتن  حتا  تا  گردشگاه ها  و  سفر  و  جاده  به  رفتن  از   
به  سو  یک  از  حیاتی  و  مهم  گذرکاه  این  آرامستان.  به 
کمربندی جاده تهران  یزد و جاده شیراز متصل است و از 
سوی دیگر با بلوار سردار اهلل دادی به نجف شهر و امامزاده 
علی و بلورد و بافت گره می خورد و با یلوار خلیج فارس به 
حاجی آباد و بندرعباس و با بلوار نماز و بلوار والیت متصل 

به دل شهر است. 
همه ی این ها موقعیت این میدان را پر تردد و خطیر کرده 
است تا مورد توجه و عنایت ویژه ی مسووالن امر بشود اما 
نمی شود! چرا؟ از راهنمایی و رانندگی تا شورای ترافیک 
و شهرداری و فرمانداری و اداره راه و... هیچکس حرفی از 
این میدان نمی زند و دغدغه ای ندارد. با اینکه حتا در چند 

ماه اخیر شاهد اخبار فراوان حوادث بد دور و بر این فلکه ی 
مرغی شکل  تخم  روی  مخصوصا  بودیم.  شکل  تخم مرغی 

بودن این میدان تاکید ویژه دارم . 
این  پیرامون  آمده  پیش  بسیار  مشکالت  وجود  با  ولی 
شاهرگ سیرجان، به نظر می آید مسووالن شهر ما دست 
روی دست گذاشته اند و برای رفع مشکالت عبور و مروری 
و کاهش تصادفات در حاشیه ی این میدان کاری نمی کنند 

و برنامه ای ندارند!
یک میدان هرچقدر هم بزرگ باشد با وجود ایفا کردن این 
همه نقشی که به گردنش انداخته ایم و با این همه کاربری 
و رفت و آمد و اتصال محورهای مختلف به آن ناخودآگاه 
از کارکرد مفید می افتد. مگر می توان برای بلندمدت از یک 
نیست،  و طبقاتی هم  ندارد  و روگذر  زیر گذر  میدان که 
و  داشت  را  بدین سنگینی  ترافیکی ئی  باری  توقع کشش 

خواهان این بود که اتفاق بدی هم نیفتد! 
این  پیرامون  آدم ها  مرگ  به  منجر  حادثه ی  باید  چقدر 
مورد  بیایند؟  خود  به  ما  مسووالن  تا  بیفتد  اتفاق  میدان 
تا  بندرعباس  مسیر  کل  سیرجانی  خانواده های  که  بوده 
سیرجان را سالم طی کرده اند و تا به این میدان رسیده اند 
است .  شده  تلخ  کام شان  به  سفر  و خوشی  کرده  تصادف 
ایراد  میدان  این  به  ورودی  محورهای  که  گویاست  خود 
نور  و  الزم  دهنده ی  هشدار  عالئم  فاقد  و  دارند  هندسی 
معاون  از  ما  مسئوالن  اما  هستند.  هم  کامل  روشنایی  و 
قدری  آن  باید  و...  شهرداری  و  شورا  تا  فرماندار  عمرانی 

متوجه  و  کنند  دلسوزی  و  باشند  داشته  دانش  و  درایت 
دست  باید  میدان  این  مشکالت  رفع  پیرامون  که  بشوند 
به کاری بزنند، انگار برایشان مهم نیست چه بر سر شهر 
می آید! ولی اگر روزی دامن خودشان را بگیرد چه؟ هرچه 
باشد خودشان هم دارند در این شهر زندکی می کنتد. پس 
که  کرده اند  غفلت  فقط  و  نیست  مقصودشان  در  تعمدی 
بهتر است بیدارشان کنیم. هنوز دیر نشده. باید کاری کنند 
کوچک  کاری  کم  دست  نباشد.  نباشد،  هم  کارستان  که 
از  آرامستان  مسیر  کرده  جدا  وعده ی  کردن  عملی  مثل 
محورهای این میدان توسط شهرداری که مشخص نیست 
چرا به باد فراموشی سپرده شد؟ در این سال ها می بایست 
حول این میدان خیلی کارها می شد که نشد. مثال به جای 
طرح های خسارت بار و شکست خورده  و پرهزینه ای مثل 
احداث زیرگذر-روگذر مکی آباد، که آخرسر موجب از بین 
خروارها  زیر  به  بیت المال  پول  رفتن  و  مردم  حق  رفتن 
خاک شد، آیا بهتر نبود طرح احداث و ایجاد یک میدان 
طبقاتی در فلکه پلیس راه یا همان میدان امام علی پیگیری 

بشود؟  
بودجه اش نبود، در یک چشم انداز بلند مدت هم توان آغاز 

نقشه ریزی و برنامه ریزی نبود؟
بر  نحوی  به  پای شرکت های درشت معدنی که هرکدام 
بار ترافیکی این میدان افزوده اند را نیز نمی شد به پروژه ی 

اصالح مشکالت میدان کشاند و بودجه را تامین کرد؟
زودتر  نبود دست کم هرچه  هم  آیا شدنی  هیچ،  این  یا 

کمربندی شاهد جا به جا شود؟
ناکارآمدی که شاخ و دم ندارد. این ها همه نشان ناکارآمدی 
مسووالن شهر ماست که نه در گذشته پیرامون مشکالت 
تجمیع این همه نقش و انداختن آن به گردن یک میدان ، 
فکری شده و نه برای آینده ی این میدان و کور شدن گره 
ترافیکی روز افزون آن پیش بینی ئی می شود!  یعنی دانش 
فنی و علمش در مسووالن شهر ما نبود؟ عقلش هم نبود؟! 
آه گفتم عقالنیت و نسبتش با مدیریت شهری در کشور 

ما؟ راستی که چه کیمیای نایابی!

نگاهی به پرخطر شدن بیش از پیش میدان امام علی سیرجان؛

میـدان داِرسانحـه!
 نیاز به طبقاتی شدن میدان پلیس راه سیرجان 

      حسام الدین اسالملو

  ولـی با وجود مشـکالت بسـیار پیش آمـده پیرامون 
این شـاهرگ سـیرجان، به نظر می آید مسـووالن شـهر 
ما دسـت روی دسـت گذاشـته اند و برای رفع مشـکالت 
عبـور و مـروری و کاهـش تصادفـات در حاشـیه ی این 

میـدان کاری نمی کنند و برنامـه ای ندارند!

  عکس ها: سید محسن فروزنده

صفحه 3
؟

صفحه 4
؟

آهن آالت دست دوم و 
انواع ضایعات

 شما را با باالترین قیمت 
در محل  خریداریم.

0 9 1 3  1 4 5  2 6 4 3
0 9 1 3  2 7 8  3 0 5 2
 0 9 1 9  2 3 0  5 0 3 6

ئی ا خد

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

09135320842-09132794372

رپرتاژ اداره برق

از  یک نیـروی کار خانــم 
با روابط عمومی باال 

برای همکاری 
در دفتر مشـــاور  امالک 

 )حوالی مسکن مهر نجف شهر(
  دعوت به عمل می آید:

0913   145   4027   

از  یک منشی خانــم 
با روابط عمومی باال 

برای همکاری 
در دفتر  فروش کولرهای گازی و 

جاروی مرکزی 
  دعوت به عمل می آید:

0913   945   4731   
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مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات استان کرمان گفت: فرصت ها و تهدیدها همزمان 
در فضای مجازی وجود دارد اما فرصت های این فضا بیش از تهدیدها است لذا باید 
این فناوری را توسعه داد و استفاده از این امکانات را به شدت حمایت کرد. حسین 
ساجدی فر با اشاره به اینکه امروزه هیچ کشوری در دنیا مصون از حمالت سایبری 
سازمانی و شخصی نیست گفت: ضرورت اتخاذ تصمیمات درست برای حفظ امنیت 

فضای سایبری کامال احساس می شود.

فرصت های 
فضای 

مجازی بیش 
ازتهدیدهاست

تحقق سازش در تحقق سازش در ۱۲۱۲ پرونده قتل عمد در استان کرمان پرونده قتل عمد در استان کرمان
معاون توسعه حل اختالف دادگستری استان کرمان از برقراری صلح وسازش در ۱۲ فقره پرونده قتل عمد طی ۶ ماهه اول 
سال ۱۴۰۱ به همت شوراهای حل اختالف ویژه زندان استان کرمان خبر داد.مهدی تقی زاده با اشاره به اینکه عفو وبخشش 
از باالترین فضایل اخالقی است، گفت: از ابتدای سال جاری با همت و تالش شعب زندان شوراهای حل اختالف استان کرمان 
تعداد ۱۴۱۶ فقره پرونده با صلح وسازش مختومه شده است. وی با بیان اینکه شوراهای حل اختالف عالوه بر وساطت در 
امر صلح و سازش در آزادی زندانی های استان هم نقش مهمی را ایفا کرده اند، افزود: خوشبختانه طی ۶ ماه گذشته، ۳۰9 

زندانی با مدد و کمک این نهاد، از زندان های استان آزاد وبه جمع خانواده های خود بازگشته اند.

خبــر

نگاهی به مواضع آرامش بخش امام جمعه هشتگرد در شرایط کنونی کشور؛

سیرجانِی خوش فکر
 

از  سیرجانی ها  ما  از  خیلی  را  مختاری  حجت االسالم 
این  اسم  این  بر  سابق  کم  دست  یا  دیده ایم  نزدیک 

روحانی همشهری را شنیده ایم.
طلبه ی جوانی که یکبار در کارزار انتخاباتی هم در شهر 

ما حضور پررنگ داشت.
شهر  جمعه  امامت  به  مدتی ست  که  همشهری  این 
واکنش  در  و  خود  اخیر  مواضع  در  رسیده  هشتگرد 
به حوادث یک ماه گذشته ی کشور، نشان داد، نگرش 
بسیار  نیز  انقالبی  روحانیون  میان  در  حتا  جوان  نسل 

دوراندیشانه تر  و عمیق تر از نسل گذشته است.
به برخورد خشونت  امام جمعه هشتگرد یکبار نسبت 
آمیز با دانش آموزان شرکت کننده در تجمعات مدارس 
نوجوانی شد که  و خواهان درک هیجانات  داد  هشدار 
عوارض  درباره  دیگر  بار  و  منتشر شد  خبرش کشوری 
دوبخشی کردن جامعه ی ایران در خطبه هایش گفت که 

در رسانه های سراسری بازتاب یافت.
قول  از  باره  همین  در  خبری  در  هم میهن  سایت 
ما  از  می خواهند  هستند،  ما  از  آن ها  نوشت:  مختاری 
باشند، این را بارها در راهپیمایی ها، محرم ، اربعین و 
انتخابات ها نشان دادند که از ما هستند و نمی خواهند 
از ما جدا بشوند، گاهی بعضی از این برخوردها آنها را 
از ما جدا می کند. نمی شود بخشی از جامعه اسالمی را 

به خاطر پوشش اش از حقوق شهروندی محروم کرد.
غصه  یهودی  زن  شهروندی  برای حق  امیرالمؤمنین   
می خورد. این ها که از ما هستند، این ها که شب احیاء 
امام  خیمه  در  محرم  می گویند.  العفو  الهی  و  می آیند 

حسین هستند.

 گزاره

جامعه ی  در  ازدواج  پیش نیاز  آموزش های 
واجب تر  هم  شب  نان  از  ما  ندیده ی  آموزش 
است. آن هم برای جامعه ای که در آن حرف 
زدن از مسائل جنسی تابو است و حتا هرگونه 
خود  جنسی  روابط  دانش  کسب  برای  تالش 
شمرده  اخالقی  انحراف  نوع  یک  اشتباه  به 

می شود!
این درحالی ست که به گفته ی کارشناسان و 
به سندیت آمار،  درصد زیادی از طالق ها در 
زوجین  جنسی  نارضایتی های  دلیل  به  ایران 
و  عاطفی  روابط  روی  که  است  یکدیگر  از 

عاشقانه شان نیز اثر خود را گذاشته است.
معموال  کرده  ازدواج  تازه  همسران  روابط  در 
نیازهای جنسی یکی از طرفین تامین نمی شود 
یک  صورت  به  آن  ارضا  و  جنسی  رابطه ی  و 

جانبه است. 
این بی توجهی که بیشتر از سوی مردان اتفاق 
نداشتن  از بی اطالعی و  ناشی  می افتد معموال 
حداقلی از ساختار جنسی در جنس مخالف و 
مقابل  با ساختار جنسی طرف  آن  تفاوت های 

است. 
معموال  نیازش  رفع  در  مرد  شتاب  و  عجله 
می شود  او  همسر  در  نارضایتی  ایجاد  موجب 
و نیاز جنسی یکی از دو طرف برآوره نمی شود. 
زود ارضایی یکی از زوجین و به ویژه مردان 

معموال  که  است  شایع  بیماری های  از  نیز 
از آن  جامعه ی درونگرای ما خجالت می کشد 
حرف بزند تا چه برسد به اینکه بخواهد برای 

این مشکل به پزشک مراجعه کند. 
از  بسیاری  نیز موجب گرایش  همین مشکل 
جوانان به اعتیاد شده زیرا بار اول به نیت خود 
درمانی و به توصیه ی این و آن به سراغ مصرف 
شیره و تریاک رفته اند و در نتیجه چه مشکل  
مشکل  دامنگیر  و  باشد  شده  حل  اولیه شان 
اعتیاد شده باشند و چه مشکل حل نشده باشد 
در نتیجه که چیزی جز طالق یا طالق عاطفی 

نیست، تغییری ایجاد نمی کند. 
سواستفاده تبلیغات برای فروش انواع داروهای 
بی تاثیر برای این مشکل و استقبال جامعه از 
آن نیز خود گویای شدت وجود مشکلی است 
که مراجع رسمی و رسانه ها به آن نمی پردازند 
توسط  مردم  کردن  سرکیسه  برای  عرصه  تا 

دکتر آزها فراهم شود!
درباره   فرهنگ  و  سنت  نام  به  آنکه  عجیب 
زده  حرف  رایج  شدت  این  با  ئی  بیماری 
نظام  در  هم  آن  مسائل  آموزش  و  نمی شود 
مقابل  در  و  می شود  قرمز  خط  ما  آموزشی 
عنوان  به  خانواده  کیان  که  می دهند  اجازه 

بنیان فرهنگ ایرانی از این راه متزلزل شود!
انگار مسئوالن فرهنگی در کشور ما هنوز در 
عصر آموزش های دروغین و کاذب به بچه ها و 
حرف زدن از لک لک هایی که بچه را از آسمان 

می آورند، گیر کرده اند!
از  بسیاری  برای  که  درحالی ست  این 
و  امکانات  و  هزینه  کلی  که  بیماری های 
تبلیغات می شود، درصد شیوع شان در  جامعه 

بسیار کمتر است. 
این  از شرم و حیای عرفی جامعه در  جدای 
ایجاد  از  را  قانون گذاران  انگیزه ی  اگر  باره 
و  جنسی  مسائل  آموزش  برای  محدودیت 
شناخت کامل از دستگاه جنسی هر دو جنس 
را حفاظت از اخالقیات و کیان خانواده بدانیم، 
به  می توانند  ممنوعیت ها  و  محدودیت ها  این 
اگر مسووالن  ضد آن هدف تبدیل شوند زیرا 
فرزند  تربیت  و  خانواده  تشکیل  دغدغه ی  ما 
شایسته و نسل با اخالق را در آینده دارند، از 
کودک طالق و فرزندان خانواده هایی که پدر و 
اما با هم سرناسازگاری  مادر کنار هم هستند 
دارند، نسل اخالق مدار و از نظر روانی سالمی 
دعواهای  از  بسیاری  زیرا  نمی آید.  بیرون 
نارضایتی  در  ریشه  همسران  بین  خانوادگی 
جنسی دارد حتا اگر به ظاهر به شکل خیانت 

یا اعتیاد بروز کرده باشد.
پس  در  که  باورند  این  بر  خانواده  مشاوران 
بسیاری از مشکالت، که زوج ها را به پله های 
دادگاه می کشاند، »ناکامی های جنسی« نهفته 

است.
جدایی زوجین هم به خاطر این موضوع اتفاق 
نیفتد، عالقه شدید به تماشای فیلم های پورن 

موجب  خود  به  خود  زوجین  از  یکی  توسط 
فراهم آمدن آشنایی زودهنگام و بدون راهنما 
جنسی  مسایل  با  خانواده ها  این  فرزندان  در 
جنسی  انحراف  مثل  عوارضی  که  شد  خواهد 

به  نوجوان  و  کودکان  برای  را  زودرس  بلوغ  و 
همراه خواهد داشت بدون اینکه والدین خانه و 

مدرسه از آن مطلع باشند.

ضمن  کرمان  استان  دادگستری  کل  رئیس 
تاکید بر این مطلب که باید از معرفی کودکان 
توسط ضابطان  متکدیان دستگیر شده  و  کار 
تربیت  و  اصالح  کانون  به  قضایی  دستگاه 
افراد  این  معرفی  کرد:  اظهار  جلوگیری شود، 
قانونی به کانون اصالح و تربیت  تامین  بدون 
اجتماعی  معاونت  رو  این  از  و  نیست  درست 

استان  دادگستری  جرم  وقوع  از  پیشگیری  و 
سازمان  و  داده  انجام  را  الزم  پیگیری های 
این  پذیرش  به  نسبت  شده  مکلف  بهزیستی 

افراد اقدام کند.
حجت االسالم ابراهیم حمیدی سوم آبان ماه 
در نشست کاهش جمعیت کیفری زندان های 
استان کرمان با اشاره به این مطلب که امروز 

جمعیت کیفری زندان ها مشکل جدی است، 
توجه  باید  قضات  و  قضایی  مسئوالن  افزود: 

خاصی به وضعیت زندان ها داشته باشند.
وی بر اجرای دقیق تکالیف قانونی در زمینه 
پرونده های  ویژه  به  پرونده ها  به  رسیدگی 
زندانی دار تاکید کرد و ادامه داد: دادستان ها 
برگزاری  ضمن  باید  دادگستری ها  رؤسای  و 

قضایی،  همکاران  برای  توجیهی  جلسات 
نسبت به شناسایی نقاط قوت و ضعف اقدامات 

و تحلیل آمارهای موجود اقدام کنند.
حقوقی  تأسیسات  از  استفاده  بر  حمیدی 
کرد:  تصریح  و  تاکید  نیز  حبس  جایگزین 
از زندان وظیفه و تکلیف قضات است  بازدید 

و باید به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد. 

تابو بودن آموزش مسائل جنسی و آسیب های روانی و اجتماعی آن

بچه ها را لک لک ها نمی آورند
      سمیرا سرچمی

کودکان کار و متکدیان دستگیر 
شده را به کانون اصالح و تربیت 

معرفی نکنید

دیروز سه شنبه سوم  آبان ماه، آیین افتتاح هجدهمین دوره مسابقات 
ورزشگاه  در  کرمان  استان  برق جنوب   نیروی  توزیع  فوتسال شرکت 

شهید سلیمانی سیرجان برگزار شد.
حجت  استان  مختلف  شهرهای  از  ورزشکارانی  حضور  با  مراسم  این 
االسالم و المسلمین حسینی امام جمعه شهرستان،  مهندس مهدوی نیا 
مدیر عامل شرکت توزیع برق جنوب،  دکتر یعقوبی سرپرست فرمانداری 
ویژه سیرجان،  دکتر گل محمدی ریاست اداره ورزش و جوانان، سرهنگ 
از مسووالن  تنی چند  و  مقاومت سیرجان  پایگاه  فرماندهی  دستوری 

آغاز شد. 
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان به عنوان متولی و 
برگزار کننده اصلی این دوره از مسابقات  بعد از خیر مقدم به ورزشکاران 
کرد  تشکر  گهر  گل  ورزشی  فرهنگی  باشگاه  همکاری   از  مدعوین  و 
پشت  بابت  سیرجان  شهرستان  برق  مدیریت  در  خود  همکاران  به  و 
سرگذاشتن پیک تابستان به نحوه احسن دست مریزاد گفت. عبور از 

با  انجام شده  اقدامات  و  برنامه ریزی مناسب  با  تابستانه ای که  پیک 
کمترین خاموشی همراه بود.

کنتورهای  نصب  و  به مبحث هوشمند سازی  اشاره  با  وی همچنین 
هوشمند گفت: این کنتورها قابلیت رویت پذیری و کنترل از راه دور را 
دارند.  ما یکی از شرکت های پیشرو در این زمینه در وزارت نیرو بوده 
ایم بطوری که حدود بیست و یک هزار و هشتصد  کنتور را به صورت 

کنترل پذیر داشتیم.
 در بخش ادارات تقریبا صد در صد از کنتور های کنترل از راه دور را 
نصب کردیم که خوشبختانه مسووالن مربوطه همکاری صد در صدی 
با ما داشتند. همچنین در بخش کشاورزی بیش از هشت هزار کنتور 
کنترل از راه دور نصب کردیم. و از همه مهم تر در بخش تجاری و خانگی 

حدود ده هزار کنتور هوشمند نصب و به بهره برداری رسیده است.
نکته ای دیگری که باید بدان اشاره نمود این موضوع مدیریت صحیح 
و مصرف بهینه توسط مشترکین است که در تابستان امسال بیش از 

دویست و شصت هزار مشترک کمال همکاری را با شرکت توزیع نیروی 
برق جنوب داشتند و ما نیز تا این لحظه سی و چهار میلیارد ریال پاداش 

همکاری در پیک تابستان را به این عزیزان پرداخت کرده ایم.
 همچنین در بخش صنایع و کشاورزی نیز عددی بالغ بر ده میلیارد 

ریال پاداش اهدا خواهد شد.

مهدوی نیا در ادامه افزود: ما از هم اکنون باید برنامه ریزی کنیم برای 
تابستان سال آینده که دچار خاموشی نشویم.  همان طور که می دانید 
زیر بنای هر توسعه ای وجود انرژی الکتریکی هست و توسعه و رفاه مردم 
ارتباط تنگاتنگ با بحث تامین برق دارد و این وظیفه مارا سنگین تر می 
کند و بایستی در این زمینه بیشتر تالش کنیم و سعی خودمان را بیشتر 

کنیم تا بتوانیم رضایت حد اکثری مردم را جلب کنیم.
 در این مسیر ارزشمند ترین سرمایه ما سرمایه نیروی انسانی است که با 
دانش و تجربه و سالم هستند و ورزش از این جهت برای ما دارای اهمیت 

است که بحث سالمت جسم  و روح را در برمی گیرد و البته یکسری 
خصائل اخالقی مثل پاکی و صداقت و خضوع و فروتنی و دستگیری 
از مردم  را در نیروهایمان تقویت می ند که این  باعث اعتماد هرچه 
بیشتر مردم به شرکت توزی نیروی برق جنوب استان در جای جای دیار 

کریمان خواهد شد.
 ما هر چه در ورزش و سالمت نیروی انسانی هزینه کنیم کم است. این 
دوره مسابقات نیز با حضورهجده تیم  برگزار می شود که شانزده تیم 
از شهرستان ها و دو تیم از ستاد شامل صد و نود و هشت نفر ورزشکار 

خواهد بود.
در پایان از دوستان و همکاران محترم تقاضا دارم که طی این چند روز 
عالوه بر رقابت ورزشی، تجربیات خود را درباره خدمت به مردم با یکدیگر 
به اشتراک بگذارند و در بازگشت از اینجا به عنوان سفیران اخالق شرکت 

بتوانند گره هایی از مشکالت مردم را باز کنند

به همت شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان؛

سیرجان میزبان هجدهمین دوره مسابقات فوتسال کارکنان شرکت توزیع نیروی برق جنوب

صفحه 3
؟

صفحه 4
؟

آهن آالت دست دوم و 
انواع ضایعات

 شما را با باالترین قیمت 
در محل  خریداریم.

0 9 1 3  1 4 5  2 6 4 3
0 9 1 3  2 7 8  3 0 5 2
 0 9 1 9  2 3 0  5 0 3 6

ئی ا خد

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

09135320842-09132794372

رپرتاژ اداره برق

از  یک نیـروی کار خانــم 
با روابط عمومی باال 

برای همکاری 
در دفتر مشـــاور  امالک 

 )حوالی مسکن مهر نجف شهر(
  دعوت به عمل می آید:

0913   145   4027   

از  یک منشی خانــم 
با روابط عمومی باال 

برای همکاری 
در دفتر  فروش کولرهای گازی و 

جاروی مرکزی 
  دعوت به عمل می آید:

0913   945   4731   
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مدیریت بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی شرکت آب منطقه ای استان کرمان، 
دربارۀ وضعیت سدهای استان کرمان گفت: »در حال حاضر ذخیرۀ متوسط سدهای 
استان ۴۱ درصد است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته تغییر محسوسی نداشته و 

فقط نسبت به بازۀ زمانی مشابه سال گذشته، دو درصد آب بیشتر دارند«.
وی بیان کرد: »در حال حاضر سد جیرفت حدود ۱۳۰ میلیون مترمکعب )معادل ۳9 
درصد ظرفیت(، سد تنگوئیه حدود 9.۵ میلیون مترمکعب )معادل ۲۵ درصد ظرفیت(، 

ذخیرۀ آب دارند«. 

 ذخیرۀ آب 
سدهای کرمان به 
کمتر از نصف رسید

خبــر مشکل کمبود برخی داروها به زودی رفع خواهد شدمشکل کمبود برخی داروها به زودی رفع خواهد شد
طبق اعالم معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کرمان، ظرف یک یا دو هفته آینده مشکل کمبود برخی دارو رفع خواهد شد.

دکتر علی اسدی پور درباره برخی کمبودهای مقطعی ایجاد شده در اقالم دارویی نظیر آنتی بیوتیک کودکان و همچنین سرم های 
تزریقی به ایسنا می گوید: به دلیل یکسری مشکالت ارزی این مساله به وجود آمده است.طبق اعالم معاون غذا و دارو دانشگاه علوم 
پزشکی کرمان، اکنون مشکالت ارزی مرتفع شده است و ظرف یک یا دو هفته آینده مشکل کمبود دارو رفع می شود. پیش از این 
نیز مشاور رییس سازمان غذا و دارو، تجویز بی رویه و مصرف بیش از اندازه را علت کمبود مقطعی شربت آنتی بیوتیک کودکان و 

سرم های تزریقی در کشور خواند و  اعالم کرد برای رفع کمبود سرم و تامین کافی آن و اقدامات الزم  انجام شده است. 

شیراز،   - سیرجان  جاده  ورودی 
شرکت های  جاده ی  مسیر  با  که  مسیریست 
روزانه  و  دارد  مشترک  گهرمسیری  گل  منطقه 
تعداد زیادی وسیله ی نقلیه و حتا عابر پیاده از 
از شهر،  ای  نقطه  چنین  در  می کنند.  گذر  آنجا 
امکانات مفیدی هم وجود داشته  انتظار می رود 
زیبایی های  وجود  آن ها،  حداقل ترین  و  باشد 
بصری از جمله فضای سبز مناسب است. اما این 
متاسفانه،  که  ندارد  سبز  فضای  تنها  نه  ورودی 
گاه در آن منطقه دپوی نخاله های ساختمانی نیز 
مشاهده می شود و این خود یک ایراد بزرگ بر 

سیستم زیباسازی شهر است.
دو  متوجه ی  شیراز  جاده ی  به  ورود  آغاز  در 
ای  جاده  با   که  می شوید  مسکونی  منطقه ی 
پل  یک  اما  شده اند  جدا  یکدیگر  از  پرترافیک 
عابر پیاده و زیرگذری برای رفت و آمد عابرین 
این دو منطقه در نظر گرفته نشده است و  بین 
باتوجه به وجود وسایل حمل و نقل بزرگ همچون 
اتوبوس های مسافربری و کامیون ها، این مسیر با 
بوده  اشخاص  بسیاری  قاتل  اندیشی  کم  همین 

است.
کمبود روشنایی مناسب در ابتدای همین جاده 
نیز باعث خسارات جبران ناپذیری در سال های 
بارها  شهر  شورای  قبلی  دوره  در  شده  اخیر 
مسیر  این  بهسازی  و  ترمیم  بر  مبنی  جلساتی 
عملی  تصمیمات  از  کدام  هیچ  اما  شد  برگزار 
نشدند و شهرداران سابق فکری به حال بهسازی 

آن نکردند.
گل گهر  ورودی مکی آباد ) محور شیراز( را 

بهسازی می کند
در  و  شد  میدان  وارد  گهر  گل  امسال  ماه  تیر 
راستای مسوولیت اجتماعی اش به شهر عملیات 
اجرایی ساماندهی و زیباسازی ورودی سیرجان- 
این  این شرکت  عامل  مدیر  گفته  به  که  شیراز 
پروژه حدود یکسال  در دستور کار گل گهر قرار 

گرفته بود، را شروع کرد. 
صنعتی  شرکت  عامل  مدیر  عتیقی  مهندس 
معدنی گل گهر در این مراسم گفت: این پروژه 
عمران  توسعه  شرکت  از  و  است  شهر  پیشانی 
در  که  آبرومندی  شکل  به  کرده ایم  درخواست 
شان گل گهر و مردم سیرجان است، انجام شود، 
انجام  را  کار  این  توان  تمام  با  پروژه  مدیریت  و 

خواهد داد. 
تسریع در روند اجرای پروژه ورودی شیراز

همین  در  سیرجان  شهر  شورای  رییس  اخیرا 
کامیون،  از  زیادی  حجم  اینکه  به  اشاره  با  باره 
تریلر و اتوبوس در مسیر بلوار شیراز و مجاورت 
ساکنین کوی مکی آباد و دهیادگار بصورت شبانه 
روزی تردد دارند، از ورود مدیران شرکت توسعه 
راستای  در  گهر  گل  منطقه  مدیریت  و  عمران 
پروژه  به  اجتماعی،  های  مسوولیت  نقش  ایفای 
بهسازی ورودی شیراز خبر داده بود و اینکه اهالی 
تری  مناسب  و  بهتر  شرایط  از  باید  منطقه  این 
برخوردار شوند، تصریح کرد: خوشبختانه مدیران 
شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر 
با نگاه به پیشرفت و توسعه شهری بیش از پیش 

که جای  اند  برآمده  تالش  و  در صدد همکاری 
بسی تشکر و قدردانی دارد.

برخی  کرد:  بیان  رییس شورای شهر سیرجان 
صنوف و مشاغل مزاحم که طی دهه های اخیر 
احداث  شاهد  بلوار  و  شیراز  جاده  مجاورت  در 
شده اند، باید ساماندهی و به شهرک تعمیرگاهی 
این صنوف  مزاحمت  و  ترافیک  تا  منتقل شوند 
برای ساکنین و اهالی منطقه را به حداقل برسانیم.

آغاز پروژه کلید می خورد
اما این هفته پیش از آغاز جلسه علنی شورای 
شهر سیرجان، معین پورمعصومی معاون مهندسی 
و توسعه شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه 
در  شهر،  شورای  صحن  در  حضور  با  گهر  گل 
خصوص روند کلی اجرای پروژه ورودی شیراز به 
ارایه توضیحاتی پرداخت و گفت: باالخره طلسم 
این ورودی نازیبا شکست تا گل گهر در راستای 

مسوولیت اجتماعی اش بار دیگر بدرخشد.
از آنجایی که این پروژه مانند دیگر پروژه هایی 
که شرکت صنعتی معدنی گل گهر در راستای 
انجام مسوولیت اجتماعی خود در سیرجان انجام 
داده است کامال با برنامه ریزی نیروی متخصص 

انجام می گیرد، امیدواریم بزودی شاهد زیباترین 
ورودی برای شهرمان از سمت غرب خواهیم بود. 

گفتنی است این پروژه مهم به طول ۲.۷ کیلومتر 
بزرگ  های  شرکت  سوی  از  اعتبار  تامین  با  و 

سمت  از  سیرجان  ورودی  در  گهر  گل  منطقه 
شیراز اجرا خواهد شد. 

سخن تازه بررسی می کند؛

بهسازی پیشانی شهر در چه مرحله ای است؟   
      گروه شهر

  مهنـدس عتیقـی؛ مدیر عامل 
گل  معدنـی  صنعتـی  شـرکت 
گهـر: ایـن پروژه پیشـانی شـهر 
اسـت و از شرکت توسـعه عمران 
درخواسـت کرده ایـم بـه شـکل 
آبرومنـدی انجـام شـود ایـن کار 
باید در شـان گل گهر و سـیرجان 
انجـام شود،خواسـته ایم مدیریت 
پـروژه با تمـام تـوان عمـل کند. 

  عکس: سید محسن فروزنده

صفحه 5
?

دکتــر سعدالـه صمدی )عضو انجمن جراحان پالستیک و زیبایـی ایران(
انجام کلیه جراحی های پالستیک شامل رینوپالستی) جراحی بینی( 

سپتوپالستی ) جراحی انحراف بینی (
ماموپالستی ) کوچک، بزرگ ، باال کشیدن و پروتز پستان (

ابدومینوپالستی ) برداشتن چربیهای شکم ،تامی تاک ( 
برداشت چربی پهلوها و ایجاد فرم ساعت شنی

فیس لیفت ) جراحی زیبایی صورت ، از بین بردن شلی ، خط خنده و غبغب (
براکی پالستی ) جراحی بازو ، اصالح شلی پوست بازو (

بلفاروپالستی ) جراحی پلک ها ( 
باال بردن ابروها

جراحی پیشانی 
پروتز چانه و گونه 

پروتز باسن ، فیلر ) ژل و چربی(
تزریق ژل و چربی ، بوتاکس ، مزوتراپی، پالکت درمانی )پی ار پی ( 

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

اتوپالستی ) زیبایی گوش ( 
زاویه سازی و رفع عیوب فک و چانه و شکستگی فک

کلیه جراحی های ترمیمی شامل پیوند اعضا و ناهنجاریهاری مادرزادی 

کرمـــان ،بلــوار جمهوری ، بعد ار سه راه هوا نیـــروز، برج اول ، طبقه ۷ ، واحد ۱ 
۰ ۹ ۱ ۳ ۱ ۴ ۱ ۰ ۱ ۲ ۹   - ۳ ۲ 6 5 8 ۳ ۱ 6 تلفــن: 

اخبار شهرداری

آگهـــی دعــوت مجمع عمومــــی
 شرکت تعاونی کشاورزی مرغــداران سیرجان)نوبت اول(

بدینوسیله به اطالع کلیه اعضاء شرکت می رساند که جلسه مجمع عمومی عادی شرکت در تاریخ 1401/8/18 
روز چهارشنبه راس ساعت 3 بعد از ظهر در محل شرکت تشکیل می گردد.

 لذا خواشمند است در تاریخ و ساعت تعیین شده در محل مربوطه حضور بهم  رسانید:
دستور جلسه بشرح ذیل است:

1-انتخاب اعضا هیات مدیره شرکت برای سه سال مالی
2-انتخاب بازرسان شرکت برای یک سال مالی.

3-تصویب حساب سود و زیان سالهای مالی 97 الی 1400
4-استماع گزارش هیات مدیره و بازرسان و مدیر عامل

انشرکت تعاونی کشاورزی مرغداران سیرجان5-تعیین خط مشی آتی شرکت
رج

سی
ن 

ارا
غد

مر
ی 

اون
 تع

ت
رک

ه ش
العی

اط
فروش، نصب، سرویـس،شــارژ گـــاز و 

نقد و اقساطلولـه کشی زیرکار

کولرهای گـازی اسپلیت
خیابان وحید - روبروی فروشگاه  افق  کوروش

فروشگاه اسپلیت صالحی
۴ ۲ ۳ ۳ 8 ۷ 8 8 - ۰ ۹ ۱ 6 ۴ ۴ 5 8 ۳ ۳ 5  

شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر در نظر دارد 
دو دستگاه خودرو سواری با مشخصات جدول ذیل از طریق مزایده به فروش برساند

شرکت سرماهی گذاری و توسعه گل گهر

قیمت پایه )ریال(گیربکسرنگمدلتیپنوع خودروردیف

6.600.000.000سالمسفید شیری1395سراتو 2000کیا 1

1.900.000.000سالمسفید روغنی1393سورنEF7سمند 2

شرایط شرکت در مزایده : 
۱-اهلیت قانونی خریدار )همراه داشتن کارت ملی الزامی می باشد(۲-تهیه و ارائه چک رمزدار در وجه شرکت سرمایه 
گذاری و توسعه گل گهر به میزان 10 درصد قیمت پیشنهادی الزامی است.۳-خریدار مکلف است عالوه بر قیمت 
خرید 9 درصد بابت مالیات بر ارزش افزوده به فروشنده پرداخت نماید.۴-فروشنده در رد یا قبول پیشنهادات مختار 
می باشد.5-کلیه هزینه های پس از فروش به عهده خریدار می باشد.متقاضیان محترم می توانند جهت خرید اسناد 
مزایده و کسب اطالعات بیشتر به مدت ۱۰ روز از نشر آگهی به دفتر شرکت واقع در بلوار فاطمیه جنب منازل سازمانی 

گل گهر مراجعه و یا با شماره های ۴-۴۲۲۷۱5۱۳ تماس حاصل فرمایند

مدرییت ارتباطات شهرداری سیرجان



ویترین آخر

سخن گوی  حدادی  علی  داننده-  مصطفی  ایران؛  سخن گوی عصر  حدادی  علی  داننده-  مصطفی  ایران؛  عصر 
کمیسیون داخلی و شوراهای مجلس شورای اسالمی گزارش کمیسیون داخلی و شوراهای مجلس شورای اسالمی گزارش 
پزشکی قانونی در مورد درگذشت مهسا امینی در مقر گشت پزشکی قانونی در مورد درگذشت مهسا امینی در مقر گشت 
ارشاد در خیابان وزرای تهران را که تلفیقی است از جمالتی ارشاد در خیابان وزرای تهران را که تلفیقی است از جمالتی 
فارسی و اصطالحات تخصصی پزشکی با اشتباهات پرشمار و فارسی و اصطالحات تخصصی پزشکی با اشتباهات پرشمار و 
غالباً خنده دار خواند و گویی اول بار بود که چشم او به این متن غالباً خنده دار خواند و گویی اول بار بود که چشم او به این متن 

افتاده است. افتاده است. 
  البته این اولین بار نیست که می بینیم نمایندگان مجلس   البته این اولین بار نیست که می بینیم نمایندگان مجلس 
نمی توانند از روی یک متن بخوانند.  نماینده ای در مجلس دهم، نمی توانند از روی یک متن بخوانند.  نماینده ای در مجلس دهم، 
مشهورترین موزۀ دنیا یعنی لوور را »»لوُور، لووِر، لووووور و لوبر« مشهورترین موزۀ دنیا یعنی لوور را »»لوُور، لووِر، لووووور و لوبر« 
می خواند، گویی که اصال نام این موزه معروف را اصال نشنیده می خواند، گویی که اصال نام این موزه معروف را اصال نشنیده 
است.  وقتی کریمی قدوسی که چند دوره ای هم نماینده است؛ است.  وقتی کریمی قدوسی که چند دوره ای هم نماینده است؛ 
ان پی تی یا معاهده منع اشاعه سالح هسته ای )ان پی تی یا معاهده منع اشاعه سالح هسته ای )N.P.TN.P.T( را به ( را به 
اشتباه )اشتباه )MPTMPT( می نویسد، تو خود حدیث مفصل بخوان ازین ( می نویسد، تو خود حدیث مفصل بخوان ازین 

مجمل.مجمل.
 این ندانستن ها و اشتباهات چند نکته را به ذهن متبادر  این ندانستن ها و اشتباهات چند نکته را به ذهن متبادر 

می کند:می کند:
اول:  این گونه اشتباهات نشان می دهد نمایندگان مجلس اول:  این گونه اشتباهات نشان می دهد نمایندگان مجلس 
کتاب نمی خوانند.  قطعا کسی که کتاب خوانده یا حداقل فیلم کتاب نمی خوانند.  قطعا کسی که کتاب خوانده یا حداقل فیلم 
دیده است، یک بار هم که شده نام این موزه و آن شهر و برخی دیده است، یک بار هم که شده نام این موزه و آن شهر و برخی 

کلمات انگلیسی خوانده و یا دیده است.کلمات انگلیسی خوانده و یا دیده است.
   دوم: قطعا این اولین بار نبوده که آقای حدادی این متن    دوم: قطعا این اولین بار نبوده که آقای حدادی این متن 
تلفظ  تا  نخواستند  مجلس  پزشک های  از  چرا  خوانده اند.  تلفظ را  تا  نخواستند  مجلس  پزشک های  از  چرا  خوانده اند.  را 
اصطالحات پزشکی را برای شان بگویند. یا اگر قادر به خواندن اصطالحات پزشکی را برای شان بگویند. یا اگر قادر به خواندن 
این متن نبودند از فرد دیگری درخواست می کردند که آن را این متن نبودند از فرد دیگری درخواست می کردند که آن را 

بخوانند. بخوانند. 
   این رفتارها بیان گر این است که این افراد مشورت هم    این رفتارها بیان گر این است که این افراد مشورت هم 
نمی کنند. به هر دلیلی برخی مسؤوالن کشور، کتاب نمی خوانند، نمی کنند. به هر دلیلی برخی مسؤوالن کشور، کتاب نمی خوانند، 
به اینترنت سر نمی زنند و فیلم نمی بییند. به نظر می رسد آنها به اینترنت سر نمی زنند و فیلم نمی بییند. به نظر می رسد آنها 
قبل از اینکه حرفی را بزنند یا متنی را بخوانند با کسی مشورت قبل از اینکه حرفی را بزنند یا متنی را بخوانند با کسی مشورت 

نمی کنند و از آنها نظر نمی خواهند.نمی کنند و از آنها نظر نمی خواهند.
   سوم: این نخواندن و نشنیدن حاصل غربال گری به نام    سوم: این نخواندن و نشنیدن حاصل غربال گری به نام 
نظارت استصوابی است. وقتی بسیار از شایستگان به بهانه های نظارت استصوابی است. وقتی بسیار از شایستگان به بهانه های 
مختلف بیرون از گود می مانند و حق انتخاب مردم بین همه مختلف بیرون از گود می مانند و حق انتخاب مردم بین همه 
سلیقه ها نیست باید شاهد چنین اتفاقات خنده داری در مجلس سلیقه ها نیست باید شاهد چنین اتفاقات خنده داری در مجلس 
باشیم.  مسووالن کشور در هر رده ای باید بیشتر از مردم عادی باشیم.  مسووالن کشور در هر رده ای باید بیشتر از مردم عادی 
بخوانند، ببیند و بشنوند. امروز مردم به ویژه نسل جوان در بخوانند، ببیند و بشنوند. امروز مردم به ویژه نسل جوان در 
دریایی اطالعات غوطه ورند و گام های بلندی را به سوی کسب دریایی اطالعات غوطه ورند و گام های بلندی را به سوی کسب 
دانش و فضیلت برداشته اند. نمی شود کسانی با این همه داعیه دانش و فضیلت برداشته اند. نمی شود کسانی با این همه داعیه 

از عهدۀ خواندن ساده هم برنیایند.از عهدۀ خواندن ساده هم برنیایند.

       گوناگون

و  و   ""راستراست""  واژه های  واژه های    - ایران  -عصر  ایران  عصر 
کاربرد  مدرن  سیاسی  ادبیات  در  کاربرد   مدرن  سیاسی  ادبیات  در  ""چپچپ"" 
بویژه  و  آن ها  معنای  ولی  دارند  بویژه فراوانی  و  آن ها  معنای  ولی  دارند  فراوانی 
است.  اختالف  مایۀ  معموال  است. مصادیق شان  اختالف  مایۀ  معموال  مصادیق شان 
اینکه چه کسی راستگرا است و چه کسی اینکه چه کسی راستگرا است و چه کسی 
چپگرا، گاهی برای عامۀ مردم روشن نیست. چپگرا، گاهی برای عامۀ مردم روشن نیست. 
انقالب  به  واژه  دو  این  تاریخی  انقالب ریشۀ  به  واژه  دو  این  تاریخی  ریشۀ 
فرانسه بازمی گردد. پس از پیروزی انقالب فرانسه بازمی گردد. پس از پیروزی انقالب 
در  ملی  مجلس  جلسات  در  در ،  ملی  مجلس  جلسات  در   ،۱۷89۱۷89 در در 
و  چپ  سمت  در  تندرو  اعضای  و پاریس  چپ  سمت  در  تندرو  اعضای  پاریس 
جایگاه  راست  سمت  در  میانه رو  جایگاه اعضای  راست  سمت  در  میانه رو  اعضای 

رئیس مجلس می نشستند.رئیس مجلس می نشستند.
مفاهیم  معنای  شدن  روشن  مفاهیم برای  معنای  شدن  روشن  برای 
""راستراست"" و  و ""چپچپ""، ابتدا باید حوزۀ سیاست ، ابتدا باید حوزۀ سیاست 

را از حوزۀ اقتصاد جدا کرد.را از حوزۀ اقتصاد جدا کرد.
نکتۀ دیگر دربارۀ راستگرایی و چپگرایی، نکتۀ دیگر دربارۀ راستگرایی و چپگرایی، 
آیا  است.  امور  این  بودن  نسبی  یا  آیا مطلق  است.  امور  این  بودن  نسبی  یا  مطلق 
راستی  دست  خاصی  حوزۀ  در  که  راستی کسی  دست  خاصی  حوزۀ  در  که  کسی 
مواضع  زندگی  حوزه های  تمام  در  مواضع است،  زندگی  حوزه های  تمام  در  است، 

راستگرایانه دارد؟راستگرایانه دارد؟
چپ گرایی و راست گرایی یعنی چه؟چپ گرایی و راست گرایی یعنی چه؟

از آن به بعد مفهوم چپ به تدریج برای از آن به بعد مفهوم چپ به تدریج برای 
توصیف هواداری از انقالب، حاکمیت مردم، توصیف هواداری از انقالب، حاکمیت مردم، 
حکومت جمهوری و ضدیت با کلیسا به کار حکومت جمهوری و ضدیت با کلیسا به کار 
رفت و مفهوم راست برای توصیف حمایت از رفت و مفهوم راست برای توصیف حمایت از 

سلطنت و کلیسا و حکومت اشرافی.سلطنت و کلیسا و حکومت اشرافی.
در دوران انقالب صنعتی در انگلستان نیز در دوران انقالب صنعتی در انگلستان نیز 
چپ گرایی به معنای حمایت از طبقۀ کارگر چپ گرایی به معنای حمایت از طبقۀ کارگر 
و راست گرایی به معنای پشتیبانی از طبقۀ و راست گرایی به معنای پشتیبانی از طبقۀ 

سرمایه دار به کار می رفت.سرمایه دار به کار می رفت.
""راستراست""   و  و   ""چپچپ""  واژگان  رو  این  واژگان از  رو  این  از 
دو معنای جداگانه و در عین حال به هم دو معنای جداگانه و در عین حال به هم 
پیوستۀ پیوستۀ ""سیاسیسیاسی"" و  و ""اقتصادیاقتصادی"" داشته اند. داشته اند.

)موافقان  سیاسی  چپ گرایان  )موافقان بنابراین  سیاسی  چپ گرایان  بنابراین 
اقتصادی  راست گرای  است  ممکن  اقتصادی تجدد(  راست گرای  است  ممکن  تجدد( 
برابر  در  که  لیبرال ها  مثال  برابر باشند.  در  که  لیبرال ها  مثال  باشند. 
محافظه کاران چپ گرای سیاسی محسوب محافظه کاران چپ گرای سیاسی محسوب 
می شوند، در برابر مارکسیست ها راست گرای می شوند، در برابر مارکسیست ها راست گرای 

اقتصادی اند.اقتصادی اند.
نیز راست گرایان سیاسی )مخالفان تجدد( نیز راست گرایان سیاسی )مخالفان تجدد( 
ممکن است چپ گرای اقتصادی باشد. مثال ممکن است چپ گرای اقتصادی باشد. مثال 
نازیست ها و فاشیست ها در آلمان و ایتالیا نازیست ها و فاشیست ها در آلمان و ایتالیا 
به لحاظ سیاسی راست گرا بودند، یعنی با به لحاظ سیاسی راست گرا بودند، یعنی با 
به  اما  داشتند،  مخالفت  تجدد  به ارزش های  اما  داشتند،  مخالفت  تجدد  ارزش های 
به  یعنی  بودند؛  چپ گرا  اقتصادی  به لحاظ  یعنی  بودند؛  چپ گرا  اقتصادی  لحاظ 
اعتقاد  اقتصاد  در  دولت  دخالت  اعتقاد ضرورت  اقتصاد  در  دولت  دخالت  ضرورت 
چپ گرایان  سوسیال دموکرات ها  چپ گرایان داشتند.  سوسیال دموکرات ها  داشتند. 
سیاسی ای هستند که به لحاظ اقتصادی هم سیاسی ای هستند که به لحاظ اقتصادی هم 
چپ گرا هستند. یعنی هم با تجدد موافقند چپ گرا هستند. یعنی هم با تجدد موافقند 

هم با دخالت دولت در اقتصاد.هم با دخالت دولت در اقتصاد.
قرون  در  انگلیسی  قرون محافظه کاران  در  انگلیسی  محافظه کاران 
هجدهم و نوزدهم، که ادموند برک چهرۀ هجدهم و نوزدهم، که ادموند برک چهرۀ 
شاخص آن ها بود، در مجموع راست گرایان شاخص آن ها بود، در مجموع راست گرایان 
سیاسی ای بودند که به لحاظ اقتصادی نیز سیاسی ای بودند که به لحاظ اقتصادی نیز 
ارزش های  با  هم  یعنی  بودند.  ارزش های راست گرا  با  هم  یعنی  بودند.  راست گرا 
اساسی تجدد مخالف بودند هم با دخالت اساسی تجدد مخالف بودند هم با دخالت 

دولت در اقتصاد.دولت در اقتصاد.
در ایران دهۀ در ایران دهۀ ۱۳۶۰۱۳۶۰ که دو جناح چپ و  که دو جناح چپ و 
راست شکل گرفت، هر دو جناح به لحاظ راست شکل گرفت، هر دو جناح به لحاظ 
سیاسی راست گرا بودند )یعنی در مجموع سیاسی راست گرا بودند )یعنی در مجموع 
غربی  جدید  تمدن  ارزش های  غربی مخالف  جدید  تمدن  ارزش های  مخالف 
راست  و  چپ  به  را  آن ها  آنچه  و  راست بودند(  و  چپ  به  را  آن ها  آنچه  و  بودند( 
تقسیم کرده بود، موافقت یا مخالفت شان تقسیم کرده بود، موافقت یا مخالفت شان 
جناح  اما  بود.  اقتصاد  در  دولت  دخالت  جناح با  اما  بود.  اقتصاد  در  دولت  دخالت  با 
چپ پس از انتخابات دوم خرداد، جناحی چپ پس از انتخابات دوم خرداد، جناحی 
بود که به لحاظ سیاسی چپ گرا بود )یعنی بود که به لحاظ سیاسی چپ گرا بود )یعنی 

در پی تحقق ارزش های متجددانه در ایران در پی تحقق ارزش های متجددانه در ایران 
بود( ولی به لحاظ اقتصادی راست گرا بود؛ بود( ولی به لحاظ اقتصادی راست گرا بود؛ 
یعنی علی االصول با مداخلۀ دولت در اقتصاد یعنی علی االصول با مداخلۀ دولت در اقتصاد 

مخالف بود.مخالف بود.
راست که در دهۀ ۱۳۶۰۱۳۶۰ چه  چه  راست که در دهۀ اما جناح  اما جناح 
اقتصادی  لحاظ  چه  و  سیاسی  لحاظ  اقتصادی به  لحاظ  چه  و  سیاسی  لحاظ  به 
راست گرا بود، یعنی هم با تجدد مخالف بود راست گرا بود، یعنی هم با تجدد مخالف بود 
هم با دخالت دولت در اقتصاد، پس از ظهور هم با دخالت دولت در اقتصاد، پس از ظهور 
سیاسی  لحاظ  به  همچنان  خاتمی  سیاسی دولت  لحاظ  به  همچنان  خاتمی  دولت 
راست گرا بود ولی به لحاظ اقتصادی تا حد راست گرا بود ولی به لحاظ اقتصادی تا حد 
از مداخلۀ دولت در  و  در زیادی چپ گرا شد  از مداخلۀ دولت  و  زیادی چپ گرا شد 
اقتصاد دفاع می کرد و مخالف کوچک شدن اقتصاد دفاع می کرد و مخالف کوچک شدن 

دولت بود.دولت بود.
باید  جزئی تر،  و  دقیق تر  نگاهی  با  باید البته  جزئی تر،  و  دقیق تر  نگاهی  با  البته 
ریاست  دوران  در  راست  جناح  که  ریاست گفت  دوران  در  راست  جناح  که  گفت 
جمهوری خاتمی، متشکل از راست گرایان جمهوری خاتمی، متشکل از راست گرایان 
دستۀ  دو  به  خود  که  بود  دستۀ سیاسی ای  دو  به  خود  که  بود  سیاسی ای 
چپ گرای اقتصادی )راست رادیکال: انصار چپ گرای اقتصادی )راست رادیکال: انصار 
)راست  اقتصادی  راست گرای  و  )راست حزب اهلل(  اقتصادی  راست گرای  و  حزب اهلل( 
تقسیم می شدند.در  موتلفه(  تقسیم می شدند.در سنتی: حزب  موتلفه(  سنتی: حزب 
لحاظ  به  کارگزاران  حزب  نیز  چپ  لحاظ جناح  به  کارگزاران  حزب  نیز  چپ  جناح 
روحانیون  مجمع  از  راست گراتر  روحانیون اقتصادی  مجمع  از  راست گراتر  اقتصادی 
دو  به  اگر  جهانی،  سطح  بود.در  دو مبارز  به  اگر  جهانی،  سطح  بود.در  مبارز 
""دولت دولت  و  و   دموکراتیک""  دموکراتیکدولت  ""دولت  کلی  کلی نوع  نوع 
به  توجه  با  باشیم،  قائل  به   توجه  با  باشیم،  قائل  غیردموکراتیکغیردموکراتیک"" 
تعریفی که از چپ گرایی و راست گرایی ) در تعریفی که از چپ گرایی و راست گرایی ) در 
ارائه شد،  اقتصادی(  ارائه شد، هر دو بعد سیاسی و  اقتصادی(  هر دو بعد سیاسی و 
طی سدۀ اخیر چهار نوع نظام سیاسی را طی سدۀ اخیر چهار نوع نظام سیاسی را 

می توان از هم تفکیک کرد:می توان از هم تفکیک کرد:
متحدۀ  )ایاالت  راست  دموکراتیک  متحدۀ نظام   )ایاالت  راست  دموکراتیک  نظام  
آمریکا( نظام  غیردموکراتیک راست )شیلِی آمریکا( نظام  غیردموکراتیک راست )شیلِی 
پینوشه(نظام  دموکراتیک چپ )سوئد(نظام  پینوشه(نظام  دموکراتیک چپ )سوئد(نظام  

غیردموکراتیک چپ )شوروی(غیردموکراتیک چپ )شوروی(

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

گرافیست و دبیر تحریریه: سارهمیرحسینی
ویراستار:ساراسرمد

مدیر بازرگانی: مصطفیکریمی
چاپ :  مهدویکرمان

نشانی: سیرجان،بلواردکترصادقیروبرویداروخانهآریا

دری در دل دیوار...

پیشنهاد همه پرسی آزادی حجاب در ترکیه
به گزارش خبرگزاری فرانسه:به گزارش خبرگزاری فرانسه: رجب طیب اردوغان رییس جمهوری ترکیه پیشنهاد  رجب طیب اردوغان رییس جمهوری ترکیه پیشنهاد 
و  مدارس  دولتی،  سازمان های  در  حجاب  داشتن  آزادی  درباره  همه پرسی  و کرد  مدارس  دولتی،  سازمان های  در  حجاب  داشتن  آزادی  درباره  همه پرسی  کرد 
دانشگاه ها برگزار شود تا این موضوع به قانون اساسی اضافه شود. در ترکیه برای دانشگاه ها برگزار شود تا این موضوع به قانون اساسی اضافه شود. در ترکیه برای 
طوالنی مدت، داشتن حجاب برای زنان در ادارات دولتی، مدارس و دانشگاه ها ممنوع طوالنی مدت، داشتن حجاب برای زنان در ادارات دولتی، مدارس و دانشگاه ها ممنوع 
بود. همچنین در پارلمان و ساختمان های ارتش نیز داشتن حجاب ممنوع بود. دولت بود. همچنین در پارلمان و ساختمان های ارتش نیز داشتن حجاب ممنوع بود. دولت 

اردوغان ممنوعیت ها علیه حجاب را در سال اردوغان ممنوعیت ها علیه حجاب را در سال ۲۰۱۳۲۰۱۳ برداشت. برداشت.

زوم

چپ گرایی و راست گرایی یعنی چه؟
بهارنیوز:بهارنیوز: محمود عباس زاده مشکینی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست  محمود عباس زاده مشکینی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس درباره اظهار نظر اخیر رابرت مالی دیپلمات ارشد ایاالت متحده خارجی مجلس درباره اظهار نظر اخیر رابرت مالی دیپلمات ارشد ایاالت متحده 
آمریکا مبنی بر اینکه برجام در اولویت ما نیست، گفت: خوشبختانه آمریکا هم به آمریکا مبنی بر اینکه برجام در اولویت ما نیست، گفت: خوشبختانه آمریکا هم به 
نقطه ای رسیده که برجام در اولویت آنها نیست. البته باید به آنها یادآوری کنیم که نقطه ای رسیده که برجام در اولویت آنها نیست. البته باید به آنها یادآوری کنیم که 
ایران از یک سال پیش اعالم کرده بود برجام در رده اول سیاست ها و برنامه های ایران از یک سال پیش اعالم کرده بود برجام در رده اول سیاست ها و برنامه های 

جمهوری اسالمی قرار ندارد.جمهوری اسالمی قرار ندارد.

تسنیم:تسنیم: سردار علی ذوالقدری رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه فراجا با بیان  سردار علی ذوالقدری رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه فراجا با بیان 
پیامکی مبنی بر ممنوع الخروج  افرادی که ممنوع الخروج هستند،  برای  پیامکی مبنی بر ممنوع الخروج اینکه  افرادی که ممنوع الخروج هستند،  برای  اینکه 
بودن برای آن ها ارسال نمی شود اظهار کرد: افرادی که قصد دارند به خارج از بودن برای آن ها ارسال نمی شود اظهار کرد: افرادی که قصد دارند به خارج از 
کشور سفر کنند، می توانند با مراجعه به سامانه کشور سفر کنند، می توانند با مراجعه به سامانه ""پلیس منپلیس من"" با وارد کردن کد  با وارد کردن کد 
ملی و مشخصات خود، از ممنوع الخروج بودنشان اطالع پیدا کنند و اقدامات الزم ملی و مشخصات خود، از ممنوع الخروج بودنشان اطالع پیدا کنند و اقدامات الزم 

را برای پیگیری آن انجام دهند.را برای پیگیری آن انجام دهند.

کالبد گشایی از روخوانِی
 آقای نماینده!

برجام در اولویت ما نیست

 قبل از سفر خارجی از وضعیت ممنوع الخروج بودن خود مطلع شوید

حج و اربعین هم مختلط است، تذکری به خدا ندارید؟ 
بهارنیوز:بهارنیوز: رحمت اهلل بیگدلی روحانی و فعال سیاسی به تصویر تعدادی از  رحمت اهلل بیگدلی روحانی و فعال سیاسی به تصویر تعدادی از 
دانشجویان بسیج دانشگاه شریف که در حال گریه به دلیل اختالط سلف این دانشجویان بسیج دانشگاه شریف که در حال گریه به دلیل اختالط سلف این 
دانشگاه اند، واکنش نشان داد. او خطاب به این دانشجویان نوشت: حضور انور دانشگاه اند، واکنش نشان داد. او خطاب به این دانشجویان نوشت: حضور انور 
این دانشجویان عزیز عرض می کنم که دو عکس پیوست را ببینند. هر سال این دانشجویان عزیز عرض می کنم که دو عکس پیوست را ببینند. هر سال 
میلیون ها زن ومرد به صورت مختلط مراسم عبادی حج و راهپیمایی اربعین را میلیون ها زن ومرد به صورت مختلط مراسم عبادی حج و راهپیمایی اربعین را 

به جا می آورند و بعضا در کنار هم می خوابند! تذکری به خدا ندارید؟به جا می آورند و بعضا در کنار هم می خوابند! تذکری به خدا ندارید؟

یک هندی، نخست وزیر انگلیس شد
عصرایران:عصرایران: ریشی سوناک  ریشی سوناک ۴۲۴۲ ساله شهروند بریتانیایی هندی تبار، تایید  ساله شهروند بریتانیایی هندی تبار، تایید ۱۰۰۱۰۰  
نفر از نمایندگان حزب محافظه کار در پارلمان را کسب کرده است. این حداقل نفر از نمایندگان حزب محافظه کار در پارلمان را کسب کرده است. این حداقل 
تعداد الزم برای ورود به رقابت کسب رهبری حزب است. تعداد الزم برای ورود به رقابت کسب رهبری حزب است. ""ریشی سوناکریشی سوناک"" در  در 
دولت بوریس جانسون، وزیر خزانه داری بود اما در اعتراض علیه نخست وزیر، دولت بوریس جانسون، وزیر خزانه داری بود اما در اعتراض علیه نخست وزیر، 
استعفا کرده بود. با انصراف جانسون و موردنت، ریشی سوناک به آسانی به عنوان استعفا کرده بود. با انصراف جانسون و موردنت، ریشی سوناک به آسانی به عنوان 

رهبر جدید حزب محافظه کار و نخست وزیر جدید معرفی شد. رهبر جدید حزب محافظه کار و نخست وزیر جدید معرفی شد. 

تلفن سفارش آگهی: 09133475191
تلفن: 42231335

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

آگهي تجدید )نوبت دوم( و اصالحیه اسناد 
مناقصه شماره: 1401/30/ع

 HVAC شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد» طراحی، خرید ، نصب و راه اندازی سیستم

بمنظور خنک سازی فضای داخلی پست برق شماره 2 دركارخانه گندله سازي شماره 1« خود را  از طريق برگزاري 

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

به وبسايت اين شركت به نشانی WWW.GEG.IR بخش مناقصه و مزايده مراجعه و اسناد مذكور را به همراه 

فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان دانلود نمايند. آخرين مهلت تحويل پاكات ساعت 14 روز يكشنبه مــورخ 

1401/08/15 در محــل دفتركميسيون معـامالت مجتمع و يا دبيرخانه دفتر مركزی تهران مي باشد. 

ضمناً بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه روز دوشنبه مورخ 1401/08/09 مقرر شده است. شايان ذكر است 

فرمت ضمانت نامه های شركت در مناقصه بايستی عينأ مطابق با فرمت ارائه شده در اسناد مناقصه تهيه گردد. 

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

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

آگهي مناقصه عمومي تجدید شده
 شماره :1401/39/ ع

شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد»ارائه خدمات تست و كالیبره تجهیزات اندازه گیري و 

ابزاردقیق خود و صدور گواهینامه دوره ای مورد تائید سازمان ملي استاندارد ایران« را از طريق برگزاري مناقصه 

عمومي به پيمانكار واجد شرايط و دارای گواهينامهISO 17025  از اداره استاندارد واگذار نمايد. لذا متقاضيان 

مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به وب سايت اين شركت به نشانی WWW.GEG.IR بخش مناقصه و مزايده 

مراجعه و اسناد مذكور را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان دانلود نمايند. آخرين مهلت تحويل 

پاكات ساعت14:00 روز يكشنبه مــورخ 1401/08/15 در محــل دفتركميسيون معـامالت مجتمع و يا دبيرخانه 

دفتر مركزی تهران مي باشد. بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه و حضور در جلسه پرسش و پاسخ روز  دوشنبه 

مورخ 1401/08/09 مقرر شده است. شايان ذكر است فرمت ضمانت نامه های مورد تهيه می بايست عينأ مطابق 

با فرمت ارائه شده در اسناد مناقصه باشد. شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول يا رد هر يك از پيشنهادات 

بدون نياز به ذكر دليل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد. 

                       كمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر 

تجدیــد آگهــی فراخـــوان 

شناسایــی سازندگان معتبـر

Milling Machine Gear
شركت مجتمع جهان فوالد سيرجان در نظر دارد نسبت به 

 Milling Machine Gear  خريد 4 عدد
اقدام نمايد؛ لذا از سازندگان معتبر كه دارای توانايی مناسب و سوابق و تجارب مورد 
قبول می باشند، دعوت به عمل می آيد، حداكثر یک هفته از تاریخ چاپ آگهی نسبت 
به اعالم آمادگی خود اقدام نمايند. بديهی است بعد از تاريخ فوق به هيچ درخواستی 

ترتيب اثر داده نخواهد شد. 

مدارک الزم  جهت ارسال: 
توان  ـ  مالی  توان  ـ  اجرايی  در خصوص سوابق  رزومه شركت  آمادگی،  اعالم  نامه  ارسال  *نامه 

تجهيزاتی ـ توان فنی و قراردادهای در خصوص موضوع فراخوان تا قبل از پايان تاريخ اعالم شده 

sjsco.alibiglari@gmail.com فوق به آدرس ايميل 

تكميل فرم خود اظهاری تامين كنندگان و ارسال به همراه مستندات مربوطه طبق چك ليست 

)دانلود از طريق سايت sjsco.ir  در بخش خريد و فروش( 

*در صورت نياز به اطالعات بيشتر با آقای مهندس بیگلری 09137130448 تماس حاصل نماييد.

)پاسخگويی در ساعات اداری(

*ارائه مدارک و سوابق هيچگونه حقی را برای متقاضيان ايجاد نخواهد كرد.

واحد تدارکات و خرید شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان

لیست مشخصات Milling Machine Gear در سایت اینترنتی 
 sjsco.ir مجتمع جهان فوالد سیرجان به آدرس

 قسمت مناقصات قرار داده شده است

معدن مس تخت گنبد واحد نمونه صنایع معدنی استان كرمان شد

برگ زرین دیگری در کارنامه درخشان تخت گنبد؛

به گزارش روابط عمومی شركت فرآوری مس درخشان تخت گنبد اين همايش 28 مهرماه 1401 با حضور معاون صنايع عمومی وزارت 
صمت، رييس خانه صنعت و معدن ايران، استاندار كرمان، رييس كميسيون اقتصادی مجلس، رييس فراكسيون معدنی مجلس و برخی 

ديگر نمايندگان مجلس و مسئوالن استانی برگزار شد.
مهندس بهبهانی مديرعامل شركت فرآوری مس درخشان تخت گنبد دراين خصوص ضمن اعالم تبريك و تقدير از همكاران اين شركت 
كه سبب كسب چنين افتخارهايی طی امسال و سال های گذشته شده گفت: برنامه ريزی و هدفگذاری استراتژيك اين مجموعه در 
چندسال اخير به گونه ای بوده است كه شاهد رشد همه فعاليت های توليدی شركت منطبق با استانداردهای روز جهان بوده و به 

شكوفايی توليد و اشتغال در منطقه تخت گنبد نيز منجر شده است. 
وی افزود: به لطف پروردگار و با تكيه بر تجربه، دانش و تعهد نيروهای انسانی مجموعه فرآوری مس درخشان تخت گنبد و نيز به دنبال 
ارائه آموزش های تخصصی نيروهای بومی منطقه امروز اين شركت صنايع معدنی توانسته بالغ بر 2 هزار و 500 نفر شغل مستقيم و 

افزون بر هشت هزار فرصت شغلی غيرمستقيم ايجاد و در همه ابعاد توليدی و اقتصادی جايگاه ويژه ای پيدا كند .
وی عنوان كرد: با عنايت پروردگار و با تمركز بر توان نيروهای زحمتكش شركت كه اغلب آنان بومی مناطق پيرامون معدن در شهرستان 
سيرجان هستند  توانسته ايم تمامی ظرفيت های اشتغال زايی خود را طی سال های اخير باوجود شرايط سخت اقتصادی و تورم حفظ كنيم 

و نه تنها ريزش نيروی انسانی نداشته باشيم بلكه به امر ساماندهی نيروهای شركتی نيز بپردازيم.
شركت فرآوری مس درخشان تخت گنبد همچنين چندين عنوان معدنی نمونه كشور و كارآفرين برتر استان و كشور را دركارنامه خود دارد.

اين شركت همچنين با توسعه فعاليت های علمی در حوزه ارتقای ايمنی كار، استانداردهای شغلی و آموزشی های تخصصی حوزه های 
سالمت و بهداشت محيط كار، برای نخستين بار بين شركت های معدنی بخش خصوصی و نيز بعد از گل گهر و شركت ملی مس توانسته 

به عضويت اتحاديه بين المللی تامين اجتماعی درآيد.

مهندس افشین بهبهانی مدیرعامل شرکت فرآوری مس درخشان تخت گنبد
 در همایش گرامیداشت روز صنعت، معدن

 و هفته صنایع کوچک استان کرمان، تندیس و لوح تقدیر را دریافت کرد


