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گزارش سخن تازه از کمبود روغن خوراکی در سیرجان ؛

جلز و ولز روغن در بازار

مدیر اداری شرکت فراوردههای روغنی فریکو:مشکل کمبود روغن در تمام کشور مطرح است و مختص سیرجان نیست

S O K H A N
T A A Z E H

اولین موزه زنده
در سیرجان
صفحه3

تجارت :مخازن روغن در سیرجان داریم ،کمبودی در خصوص روغن نداریم

رییس اداره صنعت ،معدن و

صفحه2

هنرمندان تئاتر
جلوتر از امکانات

مجری باید
صاحب سبک باشد
صفحه5

باز پسگیری صدر
با هتتریک گادو
صفحه4

عکس :سخن تازه

شهردار :طرح نهضت آسفالت
را به سرانجام می رسانیم
صفحه2

صفحه 5

مصالح و اصالح هندسی مسیر دسترسی شهرک ثاراهلل و کمربندی شاهد) به شماره

 2 0 9 9 0 0 5 6 7 4 0 0 0 1 1 7را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه

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

انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران

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

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه :تاریخ  1399/10/03می باشد.

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

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

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

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها
الف -آدرس :سیرجان -میدان انقالب ،شهرداری مرکزی ،امور قراردادها و تلفن 034 - 41325077

تجدید مناقصه شهرداری سیرجان ( نوبت اول )

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

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

دمرییت ارتباطات شهرداری سیرجان

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (شرح مختصر :خرید یک دستگاه
فینیشـــر چرخ الستیکـــی ) به شماره  2 0 9 9 0 0 5 6 7 4 0 0 0 1 1 8را از طریق

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

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران
در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در
مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه :تاریخ  1399/10/03می باشد.

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

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

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

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها
الف -آدرس :سیرجان -میدان انقالب ،شهرداری مرکزی ،امور قراردادها و تلفن 034 - 41325077
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس021-41934 :
دفتر ثبت نام85193768-88969737 :

دمرییت ارتباطات شهرداری سیرجان

آگهی مناقصه عمومی (یک مرحله ای )

شماره  99/10/10/1م

شرکت آب و فاضالب سیرجان در نظر دارد؛

پروژه بازســازی شبکـه توزیـع آب و لولـه گذاری پراکنـده
در روستــاهای حومه شمالــی سیرجـان

را با برآورد  20/279/868/295ريال ( بیست میلیارد و دویست و هفتاد و نه میلیون و
هشتصد و شصت و هشت هزار و دویست و نود و پنج ريال) از محل اعتبارات داخلی از
طریق برگزاری مناقصه (ارزیابی  -مناقصه) و بر اساس فهرست بهای شبکه توزیع سال 99
به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید .لذا از کلیه شرکت های پیمانکاری دارای مدارک گواهی
صالحیت انجام کار در رشتـــــه آب یا تاسیســـــات دعوت می شود از تاریخ 1399/10/02

تجدید مناقصه شهرداری سیرجان ( نوبت اول )

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

شرکت آب و فاضالب سیرجان

تا ساعت  14روز دوشنبه مورخ  1399/10/08مبلغ  500/000ريال (پانصد هزار ریال) به
عنوان هزینه خرید اسناد مناقصه در وجه شرکت آبفای سیرجان نزد بانک ملت شعبه میدان
آزادی به شماره حساب  3400318188با شناسه واریز  260198024570112پرداخت
و ضمن ارائه رسید واریزی به دفتر قراردادهای شرکت ،اسناد مناقصه را دریافت نمایند.
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار(1/014/000/000 :یک میلیارد و چهارده میلیون ریال)
بصورت ضمانتنامه بانکی یا واریز نقدی به شماره حساب  3400318188در وجه شرکت آب و
فاضالب سیرجان نزد بانک ملت شعبه میدان آزادی

آگهی مناقصـه شـرکت آب و فاضالب سیرجــان

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

آخرین مهلت تسلیم پاکت های الف ،ب ،ج به دبیرخانه شرکت  :ساعت  14روز پنج شنبه1399/10/18
افتتاح پاکت های الف و ب : ،ساعت  9صبح روز شنبه 1399/10/20
افتتاح پاکت های ج  :بعد از ارزیابی
آدرس  :سیرجان  -خیابان قدس  -شرکت آب و فاضالب سیرجان
*ضمنا هزینه درج آگهی در روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.

دفتر رقارداداهی رشکت آب و افضالب سیرجان

احتمالابتالی
مجدد به کرونا
وجود دارد؟

مهر :کارشناس ستاد مقابله با کرونای دانشگاه علوم پزشکی کرمان از احتمال ابتالی مجدد به کرونا
خبر داد و گفت :در ابتدای اپیدمی احتمال ابتالی مجدد را محدود و انگشت شمار میدانستند و
روی ایمنی که بعد از ابتالء به وجود آید ،حساب ویژه ای باز میکردند اما موارد زیادی وجود دارد که
بیش از یک بار مبتال میشوند .صحبتی گفت :آنتی بادی کرونا در بدن یک درصدی از بیماران که
از آنها به عنوان آلرژی یاد میکنیم به خاطر ساختار ژنتیکی بدنشان ساخته نمیشود ،این دسته از
افراد بالفاصله بعد از ابتالء به کرونا امکان ابتالی مجدد را دارند.

خـبــــر
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خبــر

بستری 45بیمار جدید قطعی کرونا در بیمارستانهای کرمان

فارس :سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در تشریح آخرین آمار از وضعیت کرونا در استان اظهار کرد :هماکنون  285بیمار مثبت
کرونا در بیمارستانهای استان بستری هستند که شامل حوزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان  ۱۸۱نفر ،حوزه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
 ۲۰نفر ،حوزه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت  ۲۵نفر ،حوزه دانشگاه علوم پزشکی بم  ۲۳نفر و حوزه دانشکده علوم پزشکی سیرجان ۳۶
نفر هستند .وی تعداد کل موارد بستری مثبت کرونا در استان کرمان از ابتدا تاکنون را  15هزار و  192نفر عنوان کرد .شفیعی عنوان کرد:
موارد موارد جدید بستری در  ۲۴ساعت گذشته در بیمارستانهای کرمان  ۴۵نفر است که در حوزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان  ۲۶مورد،
حوزه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان  ۲مورد ،مورد و حوزه دانشکده علوم پزشکی سیرجان  ۵مورد بستریاند.

گزارش سخن تازه از کمبود روغن خوراکی در سیرجان ؛

گروه خبر

تهیه انواع روغنهای خوراکی برای مصرف کننده
به یک چالش تبدیل شده و مردم برای تامین
روغن خوراکی در به در تالش میکنند تا بتوانند
در حد رفع نیاز آن را خریداری کنند اما این
تالشها چندان به نتیجه نمیرسد و به هر واحد
صنفی یا فروشگاههای کوچک و بزرگ مراجعه
میکنند ،خبری از روغن نیست .چرا که بسیاری
از فروشگاهها ،روغنی برای عرضه نداشته و اگر در
جایی هم روغن برای مصرف کننده در دسترس
قرار بگیرد باید دو یا سه برابر قیمت آن را پرداخت
کنند! گزارشهای میدانی حاکی از این است
که برخی از واحدهای صنفی همچنان با معضل
کمبود روغن در قفسهها مواجه هستند .برخی
مغازهداران برای خرید روغن شرط میگذارند و
به خریدار میگویند "باید یک کارتن ماکارونی یا
تاید یا تن ماهی از فالن مارک بخری تا روغن هم
بدهیم" .اکنون این وضعیت به فروشگاهها و هایپر
مارکتهای معروف بزرگ شهر هم کشیده شده.
در همین حین تعدادی از افراد و اصناف نیز اقدام
به احتکار این کاالی اساسی کردهاند!
حال این سوال پیش میآید که بعد از کمبود
فراوردههای شیر و باال رفتن قیمت آنها ،آیا نوبت
به روغن رسیده؟
عامل کمبود روغن در بازار چیست؟

جلز و ولز روغن در بازار

چه عاملی باعث شد که روغن در قفسه برخی
فروشگاهها پیدا نشود؟
در حالی که انتظار میرفت این مشکل خیلی زود
با راهکارهای مسووالن مرتفع شود اما همچنان
بعد از گذشت یک ماه ادامه دارد.
در همین رابطه با مدیر اداری شرکت فریکو که
تنها کارخانه تولید فراوردههای روغنی در سیرجان
است ،صحبت کردیم.
مدیر اداری شرکت فراوردههای روغن سیرجان
در این رابطه میگوید" :مشکل کمبود روغن در
تمام کشور مطرح است و مختص سیرجان نیست"
به گفتهی وی؛ توجه به اینکه مرکز پخش روغن
فریکو در تهران است و با توجه به عرضه و تقاضای
شهرستان ،تنها به واحدهایی که کد اقتصادی
دارند فروخته میشود .او در پاسخ به اینکه با
توجه به کمبود روغن در سیرجان شرکت فریکو
چرا عرضه روغن را افزایش نمیدهد ،گفت" :خرید
و تولید و عرضه روغن تولیدی در شرکت فریکو
تحت نظارت اداره صنعت معدن تجارت است و این
اداره بر اساس تقاضای فروشندگان حواله خرید را

صادر و در اختیار فروشندگان قرار میدهد".
مشکل کمبود روغن نداریم
گرچه کمبود روغن مشکلی سراسری و کشوری
اعالم میشود اما با توجه به خبری که چندی پیش
درباره کشف انبارهای احتکار این کاال در سیرجان
توسط اداره صنعت ،معدن و تجارت منتشر شد،
توقع میرفت مشکل کمبود روغن نیز برطرف
شود اما این چنین نشد! چرا؟ همین پرسش را با
محمدرضا خواجویی رییس اداره صنعت و معدن
سیرجان در میان میگذاریم .خواجویی میگوید:
"همین طور که گفتید مشکل مختص خود
سیرجان نیست و شهرستانهای دیگر هم با
این مشکل روبرو هستند .خوشبختانه با ورود
وزیر صمت جناب رزمحسینی ،مشکل حل شده.
واحدهای تولید دارند روغن را تولید میکنند و
در سطح عرضه در حال توزیع است .خوشبختانه
استان کرمان در چند کاالی اساسی استان معین
است .استانیست که ذخیرهسازی میکند.
مخازن روغن در خود سیرجان داریم .کمبودی در
خصوص روغن نداریم".

خواجویی در پاسخ به این سوال که پس دلیل
عرضه نشدن روغن چیست ،پاسخ میدهد" :برخی
عرضه کنندگان دارند سواستفاده میکند .دو
واحد عمده فروش در سیرجان  ۳۷۰۰بطری را

احتکار کرده بودند .بازرسان اداره مراجعه کردند،
به بازرسان گفتند روغن نداری م اما  ۳۷۰۰بطری
کشف شده و طبق دستور تعزیرات حکومتی قرار
بر توزیع شد .مکانهای توزیع این کاال را هم از

طریق رسانهها اعالم خواهیم کرد".
وی همچنین افزود" :به خاطر کاهش پدیده
واسطهگری و جلوگیری از افزایش قیمت این کاال،
عرضه روغنهای احتکاری کشف شده تنها در چند
فروشگاه انجام خواهد شد و برای رعایت فاصله
اجتماعی نیز روغنها را در محیطهای سربسته
عرضه نخواهیم کرد".
رییس اداره صنعت ،معدن و تجارت شهرستان در
پاسخ به این سوال که خود سیرجان کارخانه تولید
روغن مایع گیاهی دارد و به نظر مشکل کمبود
ی نیست ،گفت" :این کارخانهها یک
روغن منطق 
رسالت ملی دارند .فریکوی سیرجان ،گلناز کرمان
و ...باید کل کشور را پوشش بدهند .با این حال هر
موقع ما با فریکو هماهنگ کردیم ،خارج از سهمیه
هم در سیرجان کاالرسانی کرده اند .اما اینکه
بگوییم اولویت فریکو سیرجان باشد ،نه .توزیع این
شرکت سراسریست".
وی درباره تفاوت قیمت حک شده بر محصول و
قیمتی که فروشندگان بر اساس محاسبه نرخ روز
کاال را عرضه می کنند ،نیز توضیح داد " :ما فاکتور
معتبر خرید را بررسی میکنیم .بازرسان فاکتور
معتبر مهر شده برایشان مالک است".
خواجویی در پایان ضمن سپاسگزاری از
حمایتهای مسووالن عالیرتبه شهرستان از
مردم خواست مطالبهگر باشند و گزارش هرگونه
گرانفروشی و احتکار را با تماس به تلفن ۱۲۴
گزارش بدهند.

دکتر سروش نیا؛ شهردار سیرجان عنوان کرد:

طرح نهضت آسفالت را با جدیت به سرانجام می رسانیم
دکتر سروش نیا:آسفالت و بهسازی معابر شهر ،وظیفه و خدمتی ست که باید به همشهریان ارائه دهیم

مشکالت اقتصادی و اجرای طرح فاضالب شهری کمی سرعت کارمان را گرفته ،اما مطمئن باشید که حواسمان به آسفالت تمام نقاط شهر هست
خرابی و فرسوده بودن آسفالت یکی از مشکالت مهم و
اساسی شهر سیرجان است .مشکل عمده ای که چندین
سال شهروندان سیرجانی با آن مواجه بوده و بیشترین گالیه
ها را در این زمینه متوجه شهرداران وقت کرده اند.اولین
بار در سال  1393شهردا ِر آن زمان ،خب ِر تغییر اساسی در
وضعیت آسفالت معابر و به طور کلی «اصالح معابر شهری»
را رسانه ای کرد که پس از عزل ایشان  ،این پروژه ی مهم
شهری به دست فراموشی سپرده شد و شهردار بعدی نیز
به این خواسته ی مهم و برحق سیرجانی ها بی توجه بود.
تا اینکه در سال  1396رضا سروش نیا به عنوان شهردار
سیرجان انتخاب شد و از همان ابتدای نشستن بر کرسی
شهرداری با جدیت و حساسیت خاصی پیگیر روند اصالح
معابر شهری بوده و هست .و این نکته مثبتی ست که در حال
حاضر و با آسفالت و بهسازی نقاط مختلف سیرجان،روز به
روز نمود عینی بیشتری پیدا میکند.

در همین رابطه دکتر رضا سروش نیا به خبرنگار واحد خبر
و امور رسانه مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان گفت :در
حال حاضر یکی از اقدامات مهمی که در دستور کار مجموعه
شهرداری قرار دارد ،تسریع در روند آسفالت معابریست که
نسبت به دیگر مناطق وضعیت اسفناک تری دارند .آسفالت
مناسب و بهسازی معابر یکی از مهمترین ویژگی های یک
شهر زیبا می باشد که تاثیر زیادی بر منظر شهر از نگاه هر

رهگذر دارد.
اجرای فیبر نوری در شهر ،حفاری شرکتهای مختلف،
زیر سازی نامناسب و غیر اصولی ،ترکیدگی لولهها به خاطر
فرسودگی شبکه آب شهری ،بحث انتقال آب ،پروژه اجرای
فاضالب شهری و همچنین تردد چندین هزار خودروی
سنگین در سطح معابر شهر از جمله دالیلی ست که طی
چند سال گذشته آسیبی جدی به آسفالت شهر سیرجان
وارد کرده است.
وی در توضیح کامل طرح نهضت آسفالت سیرجان از
زمان حضورش در راس شهرداری تا امروز اظهار کرد :در
بهمن و اسفند سال  1396تعدادی از معابر و خیابانها به
همراه  25کوچه مجاور آسفالت شد ( 47/154متر) که
جمع هزینه تقریبی زیرسازی و آسفالت مناطق مذکور (
 43/000/000/000ريال ) می باشد.
وی ادامه داد :از فروردین تا اسفند ماه سال  1397نیز
مسیرهای بلوار فاطمیه ،خیابان ولیعصر از ابتداي خیابان
دهخدا شمالی تا چهارراه اباذر غفاری ،بلوار سید جمال
الدین اسدآبادي ،بلوار سردار جنگل ،دور میدان امام
حسین(ع) ،بلوار سید احمد خمینی ،خیابان امام رضا(ع)،
محوطه و خیابانهای مجتمع سالمت ،الین ُکندروی بلوار
والیت ،خیابان امام حسین(ع) خیابان های فرعی نخل و
آرارات ،بدرآباد خیابان شهید احمدی ،ورودي و خروجی

گزارش آسفالت معابر سیرجان از اواخر سال  96تا آبان 99
تعداد کوچه های

متراژ کل معابر آسفالت شده
(معابر اصلی و کوچه ها)

هزینه تقریبـی
(زیر سازی،بهسازی ،آسفالت)

سال 1396
(بهمن و اسفند ماه)

25

 47/154متر

 43/000/000/000ريال

سال 1397
(فروردین تا اسفند)

93

 295/809متر

 240/000/000/000ريال

سال 1398
(فروردین تا اسفند)

76

 342/836متر

 304/000/000/000ريال

سال 1399
(فروردین تا آبـــان)

31

 158/000متر

 156/000/000/000ريال

جمع کل

225

 843/799متر

 743/000/000/000ريال

سال /ماه

آسفالت شده

شهرك سی بی جی ،شهرک غرضی ،بلوار والیت ورودی
خیابان اراضی ملک زاده ،راستگرد پل دفاع مقدس از سمت
شیراز وارد به شهر ،خیابان ابن سینا خیابان فرعی شهید
مسعود احمدي مجتمع جوانان مساجد ،شهرك مروارید
خیابان دماوند و فرعی هاي آن ،شهرك امیرالمونین(ع)،
شهرك سمنگان خیابان شهید آوینی و خیابان سمیه،
انتهاي بلوار شهید عباسپور محوطه پیست پیاده رو و 93
کوچه همجوارشان ( 295/809متر) با جمع هزینه تقریبی
زیر سازی و آسفالت (  240/000/000/000ريال) آسفالت
شدند.
نهضت آسفالت سیرجان در سال  1398نیز با آسفالت و
بهسازی خیابان های خیام ،مولوی ،امیرکبیر ،دهخدای
شمالی ،ابومسلم  ،الین شرقی بلوار هجرت از تقاطع بلوار
سیداحمد خمینی تا تقاطع بلوار شهید عباسپور ،الین غربی
بلوار هجرت از تقاطع شهید زندي نیا تا تقاطع بلوار سیداحمد
خمینی ،خیابان کمیل بلوار مناجات ،پایانه مسافربري بعثت
سیرجان ،خیابان شریعتی از میدان امام حسین تا میدان
انقالب ،پیست پیاده روي حاشیه بلوار والیت و عباسپور،
انتهاي بلوار سیداحمد خمینی الین شمالی و جنوبی ،شهرك
ثاراله خیابان اصلی ،الین غربی بلوار هجرت از تقاطع بلوار
سیداحمد خمینی تا تقاطع بلوار شهید عباسپور ،خیابان 15
خرداد و  76کوچه نزدیک به آن معابر (  342/836متر) با جمع
هزینه تقریبی زیر سازی و آسفالت ( 304/000/000/000
ريال) ادامه پیدا کرد.
شهردار سیرجان همچنین اضافه کرد :از فروردین ماه تا آبان
ماه سال جاری نیز شهرك صدف ،محوطه جمعه بازار ،الین
شمالی و جنوبی بلوار فاطمیه از تقاطع بلوار سید جمال الدین
اسدآبادي تا تقاطع بلوار مالک اشتر ،پیاده رو حاشیه بلوار
قائم جنب منازل حد فاصل میدان کشتی تا بلوار شیخ مفید،
پیست پیاده روي حاشیه بلوار قائم از میدان کشتی تا بلوار
قاآنی ،پارکینگ  -درب ورودي و ُکندروی پایانه مسافربري
بعثت ،بلوار قاآنی خیابان شهید فیاض بخش ،خیابان جنب
اداره محیط زیست ،خیابان شادي ،بلوار شهید زندي نیا جنب
پارك بانوان متصل به بلوار نماز ،شهرك سمنگان خیابان الدن
جنوبی ،شهرك اندیشه خیابان وصل به بلوار استاد حسین
بهشتی ،بلوار والیت ُکندرو ،انتهاي بلوار دانشجو خیابان جنب
مدرسه دارالفنون ،آباده خیابان حد فاصل خیابان مرودشت و
خیابان تخت جمشید ،کندرو بلوار شاهد از انتهاي بلوار ابن
سینا تا پل شهید فتحی زاده ،مکی آباد شهرك فدك خیابان
جهان ،بلوار قاانی خیابان فیاض بخش ،بلوار سیدجمال
الدین خیابان عدل 1و ، 2آباده شهرک آب خیابان سپاس،

خیابانهای نواب صفوی ،ابوفاضل شمالی و جنوبی ،خیابان
امامزاده احمد(ع) و  31کوچه ( 158/000متر) با هزینه ای
بالغ بر (  156/000/000/000ريال) به طرح عظیم نهضت
آسفالت شهر سیرجان پیوستند.
وی در پایان صبر و همکاری مردم با خدمتگزارانشان در
شهرداری را شایسته تقدیر و تشکر دانست و گفت :متاسفانه
مشکالت اقتصادی که همگان از آن اطالع داریم  ،افزایش

لحظه ای قیمت قیر و اجرای طرح فاضالب شهری کمی
سرعت کارمان را گرفته ،اما همشهریان گرامی مطمئن باشند
که حواسمان به آسفالت تمام نقاط شهر هست و البته در
اجرای طرح نهضت آسفالت قرارمان بر این است که زیر سازی
استاندارد و اصولی معابر فدای سرعت عمل نشود .در پایان جا
دارد از تمامی همکاران پرتالشم در مجموعه شهرداری تقدیر
و تشکر ویژهای به عمل آورم.

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

کولرهای گـازی اسپلیت
خیابان وحید  -روبروی فروشگاه افق کوروش

فروشگاه اسپلیت صالحی

42338788 - 09164458335

نق

د و اقساط

خبــر

نحوۀ برگزاری امتحانات دیماه مقطع متوسطه در استان کرمان

فردای کرمان :معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان کرمان گفت :چنانچه در منطقهای امکان حضور فیزیکی دانشآموزان
فراهم باشد با موافقت ستاد کرونای استان و شهرستان و رضایت والدین میتوان امتحانات را حضوری برگزار کرد و در صورت موافقت نکردن
ستاد کرونا ،آزمونها به صورت غیرحضوری برگزار میشود .وی تاکید کرد که مسئوالن آموزش و پرورش هیچ اصراری بر برگزاری حضوری
امتحانات دی ماه ندارند و در خصوص برگزاری احتمالی امتحانات دیماه به صورت حضوری ،شورای مدرسه باید تشکیل و وضعیت منطقه
بررسی شود .وی ادامه داد« :اگر در شهرستان یا منطقهای مدیر مدرسه احساس کند که امکان حضور دانشآموزان در مدرسه وجود دارد
باید از ستاد کرونا مجوز بگیرد در صورت موافقت نکردن ستاد کرونا ،آزمونها به صورت غیرحضوری برگزار میشود».

شهر
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پرستاران اورژانس
منطقۀگلگهر
تجلیلشدند

به مناسبت روز پرستار و ب ه پاس تقدیر از زحمات و تالشهای کادر درمان و پرستاران ،که در خط
مقدم جبههی مبارزه با کرونا حضور داشتند جمعی از مسولین شرکت معدنی و صنعتی گلگهر با حضور
در محل اورژانس منطقهی گلگهر با پرستاران این مرکز دیدار و گفتوگو کردند .شرکت گلگهر در
یکسال گذشته و از زمان شیوع بیماری کرونا تا به امروز همواره در کنار کادر درمان و پرستاران بوده
و در راستای عمل به مسئولیتهای اجتماعی ،در زمینهی مالی و و تامین تجهیزات ب ه ستاد مقابله با
کرونای استان کرمان  ،شهرستان سیرجان و برخی بیمارستانهای استان کمکهای زیادی کرده است.

گفتوگوی سخنتازه با مریم افسری که هم و غمش گلیم است،
سمیرا سرچمی

اولین موزه زنده در سیرجان

َرج به َرج تار و پود گلیم و فرش برای زنان بافندهی سیرجانی
پر است از خاطره و خستگی چشم و تن .چه آنها که به خاطر
غم نان ،پشت دار قالی عمر به سر کردهاند و چه آنها که از روی
ذوق و سرگرمی دل به نقش و نگار دادهاند.
سیرجان چند صباحیست که به عنوان شهر جهانی گلیم به
زنان
ثبت رسیده و از این جهت نام و آوازه دارد .اما با این وجود ِ
بافندهی سیرجانی نسبت به شغلشان دلسرد شدهاند .عدهای
میگویند نخ گران شده و از پس تهیهاش بر نمیآییم .عدهای از
تحریمها مینالند که چطور جلوی خرید و فروش محصولشان
را گرفته .این میان مریم افسری دانشآموختهی صنایع دستی
و فرش دستبافت ،بیکار ننشسته و با ایده و خالقیت خاص خود
کاری کرده است کارستان .او منتظر مسووالن نمانده و دست
روی دست نگذاشته که چشم بمالد شاید آنها کاری بکنند.
افسری موزهای از فرش و گلیم را در سیرجان راه انداخته است.
موزهای که نه تنها نمایش فرش و گلیم است که جذابیتهای
دیگری هم دارد؛ از قبیل شربت خانه ،سیاهچادر ،تنور گِلی نان و
 ....از او دربارهی موزه و کار متفاوتی که در باب معرفی سیرجان
به عنوان شهر جهانی گلیم کرده ،پرسیدم .اینکه ایدهاش از کجا
آمده و در حال حاضر کار چطور پیش میرود.
دربارهی زندگی خودت بگو و اینکه چطور به سمت این هنر
کشیده شدی؟

از کودکی یعنی از هشت سال سالگی با دنیای پر رمز و راز رنگ
و طرح و نقش قالی آشنا شدم .از همون سنی که کوکب خانم
زنپاکیزهای بود و حسنک گاو شیردهی داشت ،قصه زندگی من
شد رنگ گلیم .هر چه بزرگتر میشدم دنیای فرش هم برایم
بزرگتر میشد.
وقتی کبرا داشت تصمیم مهمش رو میگرفت ،من توی مطبخی
که مادرم داشت ،رنگ رو میشناختم .وقتی خانوادهی هاشمی به
مسافرت میرفتن ،منم به همراه مادرم مسافرت میکردیم به
اعماق باغها و گلها برای ساختن اون دستبافتی که با رنگ و
طرح خودمون بود.
توی رنگرزیئی که همون مطبخ مادرم بود ،روناس دم میدادیم.
پوست گردو میجوشوندیم .با روناس به رنگ نارنجی و با پوست
گردو به رنگ قهوهای و رنگهای پاییزی میرسیدیم.
سوم راهنمایی بودم که اولین بافتهی خودم رو انجام دادم و
کلی خوشحال بودم که رنگ و طرح و نقش و ابعاد متفاوتی

رو -که کامال متفاوت با دنیای اون روز بود -در آوردم و کلی به
خودم افتخار میکردم که االن هم توی موزه دارمش .چون خیلیا
میگفتن این چیه که داری میبافی؟

پس چرا برای ادامه تحصیل در دانشگاه در ابتدا رشته
مهندسی متالوژی را انتخاب کردید؟

چیزی که توی مدرسه و اطرافیان به ما القا شده بود ،همون
شوق خانم مهندس شدن بود .اما وقتی مشغول خوندن مهندسی
متالوژی بودم ،متوجه شدم که اشتباهی اینجا هستم .اندیشه و
درگیریم گلیم و فرش بود .انصراف دادم و دوباره کنکور شرکت
کردم .اولین مقالهم که دربارهی گلیم شیرکی پیج سیرجان بود،
توی سمینار دانشجویی فرش اصفهان رتبه آورد و این بود که
مسیر جدیدی در زندگیم باز شد .در نمایشگاه فرش و گلیم
که در نقاط مختلف ایران برگزار میشد ،شرکت کردم که
خودش تجربهی بسیار گرانبهایی بود .آشنایی با دستبافتههای
مناطق دیگه و طرز کارشون ،ابزارشون و نقشههاشون منو جذب
خودش میکرد .خیلی از اصطالحاتی که در دنیای فرش هست
با اصطالحات استان کرمون مشترک بود و گاهی هم تفاوتهایی
به لحاظ گویش محلی وجود داشت و تفاوتهای بنیادینی هم
گاهی به لحاظ فرهنگ و زبان .توی نمایشگاهها با پژوهشگران
و استادانی-که از نقاط مختلف حضور داشتند -آشنا میشدم که
سالهای عمرشونو صرف مطالعه انواع دستبافتههای ایرانی کرده
بودند و زمینههای تحقیقاتی و نقش مایههاشون آشنا میشدم که
باعث رشد من میشد.

چقدر جای موزهی گلیم در سیرجان خالی بود .ایدهی موزه
زنده گلیم و قالی از کجا آمد؟

آشنایی با استادان و پژوهشگران مختلف داخلی و خارجی حوزه
فرش چه در زمینه رنگرزی و طراحی ،تک تک اینها بخشی از
دانش من رو کامل میکردن که دنیای گستردهای هست .تکتک
اینها بخشی از پازل دانش من رو کامل میکردن.
بعد از نمایشگاهها من همزمان در مقطع کاردانی به عنوان
استاد تجربی کار دانشگاه باهنر کرمان رشته فرش رو تدریس
میکردم که شناخت مواد و ابزار ،واحد درسیشون بود .سعی
کردم دانشجوها رو با دنیای فرش به شکل واقعی آشنا کنم و یکی
از کارهایی که کردم این بود که باید از ابزارهای مناطق مختلف
رو بررسی میکردن .این باعث شد که من با ابزارهای مناطق آشنا
بشم و جمع آوریشون کنم.
برای کارشناسی باید پایاننامهای میدادیم .گلیمی که من

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

انتخاب کردم چپی یا چهلماشوله بود که خیلی از این بافندههای
سیرجانی به این دستبافته مسلط هستن و خیلی از روستاهای
بین سیرجان و بافت هم این رو که چون از چپ بافته میشه،
انجام میدادن .کار تحقیقاتی من هم در حوزه بین سیرجان و
بافت شد .سال  ۸۹پایاننامه من به عنوان احیای گلیم چلمانشوله
بود که با همکاری استاد دکتر یزدانپناه تمومش کردم .همون
سال پایاننامه من به مدت سه ماه توی اداره میراث بود و بعدش
گفتن ثبت نمیشه .که بعد دیدم اخیرا کارهایی انجام شد برای
ثبتش که جای گله هست چون من خیلی زحمت کشیدم .حتا
این گلیم رو به دوستان صنایع دستی معرفی کردم .قرار بود این
موزه رو توی تهران انجام بدم مصادف شد با ثبت جهانی گلیم .به
این نتیجه رسیدم که من به عنوان یه سیرجانی و اطالعاتی که
داشتم و رسالت من چی بوده؟ حاال وقتشه آنچه که کاشتم رو
درو کنم .مسوول بودم توی دبیرخانه گلیم توی بخش آموزشش.
آموزش رو توی مقطع ابتدایی شروع کردم .کارگاههای رایگان
توی مدارس برگزار میشد .کم کم وقتی عالقمندی دختربچهها
رو میدیدم.
بچهها میدیدن که یه زن امروزی اومده و داره راجع به گلیم و
قالی حرف میزنه ،براشون جالب بود .عالقه بچهها به این مقوله
باعث شد ترغیب بشم .همزمان آموزشگاهم رو هم ثبت کردم.
در تهران هم بررسی کردم که برای موزه گلیم و فرش باید چه
مراحلی رو طی کنم .موزههای دیگه موزههای ایستا هستن .فقط
یه سری دستبافته .در موزه زنده تمام مراحل بافت ،شکلگیری
تا تکمیل اون دستبافته به نمایش گذاشته میشه .این اولین موزه
زنده گلیم و قالی بود که جاش خالی بود در سیرجان.
موزه زنده چه مزایایی به نسبت موزههای ایستا دارد؟
در غوغای مدرن شدن و آپارتمانی شدن زندگیها و از بین رفتن
فرهنگ شفاهی تولید این صنعت عشایری ،باید به جز مکتوبات،
یک جایی باشد که به نسل امروز و آیندگان مراحل عملی تولید
این محصول را نشان بدهد.
موزه از کی فعالیتش را به طور رسمی شروع کرده
است؟
مجوز موزه زنده را از اداره کل موزهها در تهران گرفتم .مراحل
گرفتن مجوز رو از کرمان شروع کردم و کار اصلی را تهران به انجام
رساندم .موزه از ابتدای امسال در شهرک صنعتی شماره  1خیابان
توسعه به راه افتاده .نمایش آثار قدیمی ،ابزارها ،دستبافتهها ،سیاه
چادر که جایگاه اولیه گلیم بوده ،رنگرزی سنتی و...

لوله بازکنی اعتماد

بازکردن لوله های فاضالب
توالت  ،آشپزخانه و . . .

 -0913 669 6216رضایی

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

09135320842 -09132794372

تا االن استقبال چطور بوده
است؟

با اینکه اینجا تازه افتتاح شده
اما استقبال و بازدیدهای اولیه
خیلی خوب بود .این جا مکانی
برای پذیرش دانشآموزان مدارس
به عنوان بازدید علمیست و
محلی مناسب برای تحقیق
دوستان و عالقمندان حوزهی
فرش و گلیم .همچنین
فروشگاهی برای دوستداران
صنایع دستی .اینجا به عنوان موزه
خصوصی گلیم و قالی سیرجان
تو لیست موزههای ایران و جهان
ثبت میشود و مکان قابل بازدید
برای گردشگران داخلی و خارجی
خواهد بود.
در این موزه به چه هنرها و
جذابیتهای گردشگری دیگری
پرداخته میشود؟

روی کاربریهای جدید .گلیم.
نقوش کلیم روی پارچه برای مانتو ،عکس :سید محسن فروزنده
کوسن و....
به نظر شما این موزه چقدر میتواند در باال بردن اسم چون به اعتقادشون یک مکان کسل کننده است .با توجه به این
نوع نگرش اعتقادم این است که باید موزه رو از حالت سمساری
شهر جهانی گلیم نقش داشته باشد؟
جالل ستاری درباره ارتباط فرهنگ و موزه گفته :مفهوم فرهنگ به یک محیط پویا تبدیل کرد که مخاطب بیاد و مراحل رو ببینه
بسیار گستردهتر از موزه است .موزه برای توسعه و شناساندن و با یک خروجی مفید خارج بشه .اینجا توسعه فرهنگی اتفاق
فرهنگ به مردم کمک میکنه .موزه یک فعالیت فرهنگی است و میافته .مثال بچهای که سیاهچادر رو میبینه دیگه این سبک
خود به خود فرهنگ تولید نمیکنه بلکه وظیفش انتقال فرهنگ زندگی از یادش نمیره .آشنایی با بافندهها و مجموعه دست اندر
است .دولت به تنهایی نمیتونه هنر خلق بکنه .فقط کافیه کار این دستبافته آشنا میشه .توی اروپا موزههاشون همراه با
امکانات فرهنگپذیری رو فراهم بکنه و زمینهساز فرهنگآفرینی یک نمایشگاه است .حاال ممکنه اون نمایشگاه موضوعیتی با
باشه .دید ما به موزه باید یک دید فرهنگی بشه .به قول استاد موزه هم نداشته باشه ولی وجود داره و تفریح هم اتفاق میفته .با
موزه عجایبخانه نیست .یعنی جایی که مردم برن از روی سایتهایی که راه اندازی میشه ،ناخواسته فضا برای گردشگرای
کنجکاوی و بدون هیچ هدفی .متاسفانه امروزه اقبال درستی به خارجی مخاطب جذاب میشه .موزه ما در لیست موزههای جهان
موزهها نمیشه .به خصوص توی شهرهای کوچیک که موزه به ثبت شده و وقتی گردشگر وارد ایران بشه یا وارد سایت بشه ،با
اون شکل نداریم .چند نفرو میشناسین که وقتی به شهر یا کشور نام و نشون اینجا آشنا میشه و دیدن این موزه زنده جزو اهدافش
دیگهای میرن حتما به موزه برن و بازدید کنند؟ کمتر سراغ داریم هست و حتما از اینجا دیدن خواهد کرد.

یک شرکت
صنعتیمعدنی
حامی مالی
کشتیسیرجان

در جلسه ای که با حضور دکتر گل محمدی؛ معاون مدیرکل و رئیس ورزش و جوانان
سیرجان با مجید یزدانی؛ رئیس جدید هیات کشتی شهرستان و جمعی از اعضای هیات در
محل دفتر هیات کشتی؛ برگزار شد .در این جلسه در خصوص برنامههای هیات ،جهت توسعه
رشته کشتی و همچنین جذب حامی مالی و احداث خانه کشتی سیرجان ،بحث و تبادل نظر
شد و مقرر شد در آینده نزدیک یکی از شرکتهای صنعتی معدنی به عنوان مشارکت کننده
مالی در برنامههای توسعهای کشتی سیرجان انتخاب شود.

ورزش
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مقیمیزادهخبرنگارکرمانیمشاوررسانهپیکانتهرانشد

خبــر

طی حکمی از سوی اکبر محمدی؛ مدیرعامل باشگاه پیکان تهران ،میالد
مقیمیزاده از خبرنگاران و فعاالن رسانه کرمانی به عنوان مشاور رسانه و
روابط عمومی موسسه فرهنگی ورزشی پیکان منصوب شد .مقیمیزاده در
حال حاضر مدیر روابط عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام است.

شماره 630
 3دی 1399

هفته هفتم لیگ برتر و تکرار نتیجه هفته اول برای گلگهر؛

باز پس گیری صدر با هتتریک گادو
مرتضی شول افشارزاده

هفته هفتم لیگ برتر فوتبال ایران ،تیم گلگهر
سیرجان  28آذر  99در ورزشگاه امام علی (ع)
سیرجان به مصاف شهرخودرو مشهد رفت .دیداری
که گلگهر موفق به شکست  3بر  1این تیم شد و پس
از یک هفته دوری از صدر نشینی ،صدر جدول را از
استقالل پایتخت پس گرفت.
چه کرد این گادو
بازی در نیمه اول رو به اتمام است ،تنها یک دقیقه مانده به
پایان این نیمه ،و منشا مهاجم گلگهر از روی پاس زکیپور
گل اول بازی را میزند ،تا گلگه ِر میزبان را پیش بیندازد ،دو
تیم در ادامه نیمه اول گلی نتوانستند بزنند و بازی در این
نیمه با نتیجه  1بر  0به پایان رسید .در نیمه دوم دقیقه 65
باز منشا روی پاس برزای گل میزند و دبل میکند ،تا گلگهر
با اختالف  2گل از شهرخودرو جلو بیفتد .تنها  4دقیقه بعد
از این گل منشا دوباره دروازه میالد فراهانی را روی پاس
عاشوری باز و کار خود را با هتتریک تکمیلتر میکند .دقیقه
 76صادق صادقی دروازه گلگهر را با شوت از راه دور زیبا باز
کرد و اختالف گل را دوباره به  2گل رساند .در  20دقیقه
پایانی ( 15دقیقه وقت قانونی و  5دقیقه وقت اضاقه) ،هیچ
یک از بازیکنان دو تیم نتوانستند گلی به ثمر برسانند ،تا تیم
گلگهر با هتتریک منشا با نتیجه  3بر  1شهرخودرو مشهد را
شکست داده و با  13امتیاز به صدر جدول بر گردد
گلگهر َسر تر از حریف مشهدی بود
در بازی هفته هفتم تیم گلگه ِر مهمان آمار بهتری از حریف
به جا گذاشت؛ مالکیت توپ گلگهر  53درصد شهرخودرو
 47درصد ،تعداد پاس گلگهر  484شهرخودرو  ،424دقت
پاس گلگهر  82درصد شهرخودرو  77درصد ،تعداد شوت
گلگهر  12شهرخودرو ،5تعداد شوت در چارچوب گلگهر
 5شهرخودرو  ،1امید گل گلگهر  2.34شهرخودرو .0.18
صدرنشینی لیگ گره خورده به شهرخودرو
تیم شهرخوردوی مشهد هفته اول مسابقات لیگ برتر  3بر
 0تیم ماشین سازی تبریز را شکست داد و خیلی زود به صدر
جدول لیگ برتر رفت.
هفته دوم مسابقات لیگ در روزی که دیدار «پیکان -

شهرخودرویِ صدر نشین» به دلیل بارندگی شدید لغو و به
فردا موکول شد ،تیم گلگهر نخستین دربی لیگ برتریاش
را برد و صدر جدول را از شهرخودرو پس گرفت (شهرخودرو
برابر پیکان باخت).
گلگهر هفته سوم گر چه در خانه برابر فوالد با یک تساوی
متوقف شده بود اما در صدر ماند و هفته چهارم در تبریز برابر
ماشین سازی  1بر  0برد ،تا  3هفته متوالی در باالی جدول
جوالن دهد .هفته پنجم گلگهر برابر پیکان باخت اما با توجه
به اینکه بازی «نساجی  -پرسپولیس  8امتیازی» لغو شده بود،
باز هم صدر برای گلگهر ماند.
آبی پوشان سیرجانی هفته ششم با باخت خارج از خانه برابر
صنعت نفت آبادان صدر را به استقالل تهران تعارف زدند
و آبیپوشان پایتخت هم با شکست شهرخوردرو صدر را از
گلگهر گرفتند.
هفته هفتم باز این شهرخودرو بود که این بار مقابل گلگهر
بازی را واگذار تا دوباره تیم شهرجهانی گلیم به صدر برگردد.
تیم گلگهر بهترین تیم هفته
تیم گلگهر از  7بازی که بین  14تیم (پرسپولیس ذوب لغو
آسیایی) در هفته هفتم لیگ برگزار شد« ،بهترین تیم هفته»
شناخته شد .گلگهر هفته هفتم  5شوت در چارچوب (بیشتر
از  13تیم دیگر) 12 ،شوت 3 ،گل ،پیروزی در بیش از 57
درصد از نبردهای و مالکیت توپ باالتری هم نسبت به حریف،
باالترین امید گل ( )۲.۳۴و کمترین شوت متحمل شده ( )۵و
نمره  7.7بهترین تیم هفته شد.
منشا برای دومین بار بهترین بازیکن هفته
در بازی هفته هفتم گادوی آقای گل 7 ،شوت 1 ،پاس کلیدی
که خلق موقعیت شد و هتتریک کرد ،تا تعداد گلهای فصل
خود را به  9برساند و ثابت کند مرد شماره یک گلزنان لیگ
برتر ایران است .همچنین این بازیکن با  9گلی که زده ،بهترین
آمار گلزنی در  7هفته ابتدایی تاریخ لیگ برتر را به نام خود
کرده است.
 4بازیکن گلگهر در تیم منتخب هفته هفتم
تیم منتخب هفته هفتم لیگ برتر؛ محمدرضا اخباری
دروازهبان تراکتور ،بهنام برزای مدافع راست گلگهر (11
پاس گل دوم و  8عملکرد دفاعی و نمره 8.60
نبرد موفق،
ِ
) ،میالد زکیپور مدافع چپ گلگهر ( 2پاس کلیدیاش،

مح مب
ی
ن
مد ی

متری در همکف

پایین پاساژ کوثر

دارای امتیاز برق و تلفن مجزا
و درب منتهی به کوچه

بازنشستگی فصل نوینی از زندگی است و آغازی برای
زندگی با شیوه ها و ایده های جدید.
امیدواریم این دوران جدید از پربارترین و با نشاط ترین
مراحل زندگی پرثمرتان باشد ..نایل شدن به این افتخار
را به شما تبریک می گوییم.

علل برد گلگهر
مالک محوری باشگاه شهرخودر؛ از دست دادن سرآسیایی
با وجود گرفتن نتایج خوب در فصل گذشته ،کم تجربگی
رحمتی سرمربی تیم شهرخودرو (لیگ برتر تا هفته هفتم؛
 7بازی 2 ،برد 4 ،باخت و  1تساوی .لیگ قهرمانان آسیا؛ 4
بازی 3 ،باخت و  1تساوی) ،ضعف دفاعی تیم شهرخودرو؛
آزاد گذاشتن گادو روی گل اول 3 ،بازیکن شهرخودرو در
مهار منشا روی گل دوم ناموفق بودند ،گل سوم گلگهر هم
مدافعین شهرخودر از جریان بازی خارج بودند .در اختیار
داشتن بهترین مهاجم لیگ (منشایِ گلگهر).
رحمتی؛ در حد و شان شهرخودرو نبودیم
سید مهدی رحمتی سرمربی تیم شهرخودرو بعد از بازی
مقابل گلگهر سیرجان اعتراف کرد؛ بازی با گلگهر اصال در
حد شهرخودرو نبودیم .ما تیممان خصوصی است و یک مقدار
به لحاظ مالی و هزینه باید مدیریت بکنیم 50 .در صد تیم ما
دچار تغییر شده و یک مقدار زمان میبرد که هماهنگ شویم.
برابر گلگهر آن چیزی که مد نظرمان بود ،چه از لحاظ کیفیت
و چه از لحاظ نتیجه اصال در شان تیم شهرخودرو نبودیم.
رحمتی نام گلگهر را کنار استقالل و پرسپولیسآورد
چه زود گلگهر به یکی از تیمهای بزرگ لیگ برتری ایران
تبدیل شد ،حاال پس از گذشت تنها  37بازی در لیگ برتر تیم
ِ
بزرگ لیگ برتریِ پایتخت نشین»
گلگهر در ردیف «تیمهای

یک واحد آپارتمان  ۷۹متری
واقع در

خیابان ولی عصر فرعی خواجو
نوساز ،کاغذ دیواری

کمددیواری ،پکیج
کابینت ام دی اف ،کناف
به فروش می رسد

مناسب برای انبار
به قیمت کارشناسی
به فروش می رسد.
۰۹۱۳۷۶۹۰۳۸۲

۰۹۱۳۹۴۷۰۶۸۲

شم
محم
ارادتمندشما :ودآبادی  -اه ی

۳۰

جناب آاقی

یک مغازه

پاسگل اول 2 ،دریبل موفق 4 ،توپگیری و  4قطع پاس)،
ِ
بهروز نوروزیفرد مدافع نفت مسجد سلیمان ،مرادمند مدافع
استقالل ،اشکان دژاگه هافبک تراکتور ،نیما انتظاری هافبک
نفت مسجد سلیمان ،مصطفی احمدی هافبک آلومینیوم اراک،
نوید عاشوری هافبک گلگهر؛ تعویض طالیی و زودهنگام امیر
پاس گل شوم و  1دریبل موفق )،
قلعهنویی ( 2پاس کلیدیِ ،
محمد عباسزاده مهاجم تراکتور ،گادوین منشا مهاجم گلگهر
(هتتریک).
گلگهر به سپاهان رسید!!!
فصل بیستم لیگ برتر ،تیم گلگهر برای نخستین بار در «تیم
منتخب هفته»  4بازیکن داشت؛ هفته اول شاکری و زنده
روح بازیکنان تیم گلگهر در تیم منتخب هفته قرار گرفتند،
هفته دوم منشا و برزای ،هفته سوم منشا و زکیپور (در این
هفته سپاهان  4بازیکن در تم منتخب هفته داشت (نیازمند،
نژادمهدی ،منصوری و رفیعی) ،هفته چهارم زندهروح ،هفته
پنجم عاشوری و زکیپور (با توجه به اینکه  2بر  1به پیکان
هم باخته بودیم) ،هفته ششم بازیکن در تیم منتخت هفته
نداشتیم (باخت  2بر  1برابر صنعت نفت آبادان) و هفته هفتم
منشا ،برزای ،عاشوری و زکیپور در تیم منتخب هفته جای
گرفتند ،تا برای اولین بار در  7هفته نخست لیگ 4 ،بازیکن
در تیم منتخب هفته داشته باشیم و در این راستا با سپاهان
برابری داشته باشیم.
گلگهر دومین شکست سنگین شهرخودرو را رقم زد
تیم شهرخودرو هفته اول میزبان تیم ماشینسازی تبریز بود
و موفق به برد شیرین اول فصل  3بر  0شد .هفته دوم این
تیم مشهدی  1بر  0بازی را در پایتخت به پیکان واگذار کرد،
یاران رحمتی هفته سوم در مشهد برابر صنعت نفتآبادان به
تساوی  1بر  1رسیدند ،این تیم هفته چهارم  3بر  0باخت
تا دومین شکست فصل را تجربه کرده باشد ،هفته پنجم در
اصفهان ذوب را  2بر  0شکست داد ،هفته ششم در مشهد
 10نفره  2بر  0متوقف شد ،یاران دیار خراسان هفته هفتم
در دیار کریمان به مصاف گلگهر رفتند و  3بر « 1دومین
شکست سنگین فصل» را پذیرا شدند؛ اولین شکست سنگین
«پرسپولیس پایتخت» و دومین
شهرخودرو هفته چهارم برابر
ِ
شکست سنگین فصل هم برابر «گلگه ِر شهر جهانی گلیم»
رقم خورد.

مب
ل
ع
تولیدی و بازار ل امام ی (ع)

قرار میگیرد؛ سید مهدی رحمتی سرمربی تیم شهرخودرویِ
مشهد ،پس از بازی گلگهر سیرجان  -شهرخودروی مشهد
عنوان کرد 4 :باختی که دادیم  3تایش برابر «استقالل،
پرسپولیس و گلگهر» بوده که از لحاظ شرایط مالی شان
و با توجه به بودجه سنگینی که کردند ،برای لیگ امسال
بازیکنان خیلی خوبی جذب کردند ،به اینها باختیم ،دقیقا
تفاوت کیفیت بازیکنان توی این بازیها مشهود بود .ولی باز
هم سعی کردیم جلویشان فوتبال بازی بکنیم.
فراهانی و کسب پایینترین نمره بازی
میالد فراهانی دروازهبان فصل گذشته گلگهر سیرجان و این
فصل شهرخودرو ،در بازی گلگهر  -شهرخودرو با دریافت
 3گل از گادوین منشا و کسب پایینترین نمره بین تمام
بازیکنان زمین موجب تعجب و ناراحتی هواداران این تیم
مشهدی شد.
رحمتی فهمید گلگهر از استقالل قویتر است
گر چه تیم شهرخودرو هفته ششم برابر تیم استقالل بازی را
واگذار کرد ،اما  10نفره بازی خوبی از خود به نمایش گذاشت،
جوان این مربی جوان در این دیدار امید به گل
چرا که تیم
ِ
بیشتر ،مالیکیت توپ بیشتر ،دقت پاس برابر و تعداد پاس
نزدیک به حریف داشت؛ در هفته هفتم نمایش یاران قلعه
برابر یاران رحمت طوری بود که رحمتی به درستی فهمید
گلگهر ،استقالل نیست.

یک مغازه ۱۶متری واقع در
خیابان آیت ا ..سعیدی
طبقه زیرین مجتمع تجاری مهر
دکور کامل mdf
به قیمت  190میلیون تومان
به فروش میرسد
09363914224

قالــی محلــی
دستبـافسیرجانی
(نو و دست دوم)شما را خریداریم.

بیش از  10مدل انــــــــــــواع مبلمـــــــان

تاب های ریلکسـی و تابهای سه نفره باغی و ویالیــی

میـــز و صندلی هــای باغــــــــی و ویالیـــی

میز  LCDتمام  MDFبه قیمـت درب کارخانــــــه

09917665969
آگهی فقدان سند مالکیت

آقای حسین بهروز بهنام با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره  45سیرجان مدعی است که سند مالکیت سه دانگ از شش

دانگ پالک  2682فرعی از  2112اصلی واقع در بخش  35کرمان بنام آقای حسین بهروز بهنام ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده
که به علت جابجایی مفقود گردیده است لذا به دستور تبصره یک اصالحی ماده  120آیین نامه قانون ثبت ،مراتب جهت اطالع مردم آگهی می

سرویس چوب کامل ویــژه جهیزیـه عروس شامل؛

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 .ضمنا رهن شرکت تهیه و توزیع قطعات لوازم یدکی ایران خودرو می باشد و همچنین حسب شماره -139905919067000678

 1399/09/15اجرای اسناد رسمی سیرجان بازداشت است.

 837م الف تاریخ انتشار :روز چهارشنبه 1399/10/03

محمد آرمانپور -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

رختکن،جاکفشی

میز ناهارخوری

میز جلو مبلی

میز آرایش

سرویس خواب

پا تختی

بوفه بزرگ

برگ سبز پیکاپ ریچ دوکابین رنگ
سفید روغنی ،مدل 1395
شماره موتور ZG244929901
شماره شاسی NAPDB4P27G1005179

مبـــل

همگی یکجا  17/800/000 :تومان

سیرجان  -انتهـای بلـــوار اصلی حجــت آبــاد

کمد لباسی

تشک طبی فنری

جم هس
تعطی
ت
ی
ع
ایام ل و روزاهی ه باز م

تلفـن تماس 0 9 1 2 4 1 5 8 0 0 1 :

شماره پالک  49ب  -396ایران 75
بنام علی اسدی زیدآبادی
با مالکیت فعلی اسماعیل
شهاب الدینی پاریزی مفقود گردیده
و از درجه اعتبار ساقط می باشد
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با وجود درخشش تئاتر سیرجان در استان و راهیابی به جشنواره کشوری فجر

هنرمندان تئاتر جلوتر از امکانات

فرهنگ

شماره 630
 3دی 1399

حسام الدین اسالملو

هنرمندان جوان سیرجان با وجود کمبود امکانات
فرهنگی و هنری باز هم درخشیدند 20 .تا  25آذرماه
جشنواره تئاتر استان در سکوت خبری برگزار شد.
شبح کرونا طوری بر هنرهای نمایشی سایه انداخته که
جشنوارهای به این مهمی چندان صدا نکرد زیرا سرمایه
اصلی تئاتر تماشاگر بود که با هراس از شیوع بیماری فعال
از کف رفته است .با این وجود هفته گذشته جشنواره در
میان محدودیتهای کرونایی برگزار شد و به امید دیده
شدن در فضای مجازی از پخش آنالین بهره برد.
از میان  10کار راه یافته به جشنواره استانی ،هیات داوران
در نهایت نمایشهای «هفت دقیقه ،یکنفس سکوت» و
«چاقوی دمکردهی شب» را به دبیرخانه جشنوارهی تئاتر
فجر معرفی کردند.
نمایش «هفت دقیقه ،یکنفس سکوت» اجرای گروه نیما
و هنرمندان سیرجان بود و توانست بهترین بازیگری زن
جشنواره را برای بازی در نقش بیتا توسط نجمه اسدی
فریدونی از آن خود کند.
همچنین این تئاتر توانست مقام دوم بازیگری مرد
جشنواره را با بازی میثم اسدی برای ایفای نقش خسرو
به دست بیاورد.
جایزه بهترین نمایشنامه به سعیدرضا خوششانس برای
نمایشنامهی هفت دقیقه ،یکنفس سکوت تعلق گرفت تا
در پایان این نمایش به کارگردانی محمدعلی سجادیان به
جشنواره کشوری تئاتر فجر راه پیدا کند.
افتخاری دیگر از یک گروه هنری در سیرجان
سیرجان ،شهر معدنی ثروتمندی که امکانات استاندارد از
گروههای فرهنگی و هنریاش دریغ شده است .هنوز داغ
نشسته بر سینه سالن تئاتر فردوسی زنده است .سالنی که
سالها مشکل اساسیاش نبود امکانات مناسب نورپردازی بود
و بالفاصله پس از تجهیز شدنش به سیستم نور ،یکباره در
تعطیالت نوروز  99به طرز مشکوکی سیستم نورش برچیده
شد! همان زمان مسئوالن گفتند سرقت بوده اما اثر و نشانی از
دزد یا دزدها پیدا نشد! و در مقابل برخی هنرمندان هم با عینک
بدبینی در اصل و اساس سرقت بودن این ماجرا تشکیک کردند
و آن را یک جور مصادره فرض کردند!

عکس :سخن تازه
پای درددل بازیگر نخست زن استان

نجمه اسدی فریدونی؛ بازیگر نقش بیتا در تئاتر «هفت
دقیقه ،یکنفس سکوت» که مقام اول بازیگری زن امسال
در جشنواره استان را از آن خودش کرده درباره شرایط
تمرینشان میگوید« :ما در شرایط سختی تمرین کردیم.
پالتوی فرهنگسرای شهرداری حتا یک گرمایش نداشت و
ما ناچار شدیم ساعت تمرین را از  5عصر به  3بعد از ظهر
تغییر بدهیم تا هوا گرمتر باشد».
گالیه بازیگر دوم مرد استان

میثم اسدی؛ بازیگر نقش خسرو در تئاتر «هفت دقیقه،
یکنفس سکوت» هم از مظلومیت هنر تئاتر و هنرمندان
نمایش گفت .اینکه خمودگی فرهنگی تا جایی پیش
رفته که مقامآوری بچههای سیرجان در سطح شهرستان
هیچ بازتاب خبری پیدا نکرد و حتا برای هیچ مسوول
فرهنگیئی هم چنین پیروزیئی -که پرچم سیرجان را
باال میبرد -مهم نبود.

گروه فرهنگ

چهرهای کامال آرام ،لبخندی توام با انرژِی مثبت
و صدایی رسا و دلنشین کافی بود تا لحظه شروع
این مصاحبه را جذاب و خواندنی جلوه دهد ،برای
افراد مقابل خود احترام زیادی قائل است و این
در مذاکره تلفنی و دیدار با وی کامال مشهود بود.
فرزاد خراسانی؛ کارشناسی نرم افزار کامپیوتر
تقریب ًا حدود  10سال است که مجری گری در
برنامههای مختلف فرهنگی را بر عهده دارد .از
عالقهاش به محیط زیست همین نکته کافیست
که چند صباحیست با راهاندازی انجمن مهرورزان
طبیعت سیرجان ،فعالیتهای قابل تقدیری نیز در
حوزه حفاظت از محیط زیست انجام داده است
و به تازگی نیز با توجه به سوابق کار مطبوعاتی،
به سمت مسوول واحد خبر و رسانه مدیریت
ارتباطات شهرداری سیرجان منصوب شده است.
اما تخصص و عالقهاش به اجرا چیز دیگریست.
اهداف و آرمانهای خاصی را در مجریگری دنبال
میکند به طوریکه اولین سوالم را با وی اینگونه
مطرح نمودم...
جناب خراسانی برای شروع بفرمایید؛ الزمه اجرا
و گویندگی چیست؟

صدای خوب و تکنیک استفاده از آن الزمه اجرا و
گویندگی است ،صدای خوب ،اولین عنصر در اجرا

یک کارگردان موفق دیگر

اینکه تئاتری به کارگردانی هنرمندی همشهری به
جشنواره تئاتر فجر کشور راه پیدا کند ،به خودی
خود رویداد بزرگیست .البته این نخستین حضور تئاتر
سیرجان در جشنواره فجر نیست.
پیش از این کاری از امیرحسین طاهری نیز به فجر راه
یافته است .اینک محمدعلی سجادی میتواند به عنون
کارگردان «هفت دقیقه ،یکنفس سکوت» کارش را
در سطح کشور به اجرا ببرد و رزومهی خوبی برایش به
حساب میآید .سجادی پیش از این نمایش «رقص شور»
را به صحنه برده و در کارنامهی خود دارد.
فراموشکار نباشیم

خوب به یاد دارم که چندی پیش در همان روزهای اجرای
رقض شور محمدعلی سجادیان در سالن تئاتر فردوسی
سیرجان ،مسووالن وعده دادند که سالن فردوسی برای
چند ماهی تعطیل شود و پس از سالها تعمیر شود .قرار
بود یک خیر فرهنگی مبلغ  500میلیون تومان برای

تعمیر و بهسازی سالن فردوسی هزینه کند و گلگهر
هم ساخت پالتویی را در کنار سالن فردوسی آغاز نماید.
گرچه در گیر و دار تشکیل حلقه انسانی برخی هنرمندان
که بیم تملک این مکان فرهنگی دولتی توسط یک
شرکت خصوصی را داشتند ،همه چیز به یکباره منتفی
شد .گرچه شاید نگرانی هنرمندان ضرورتی نداشت زیرا
گلگهر تنها سالن سینمای شهر را نیز تجهیز کرد و االن
به نظر نمیرسد ادعای تملکی بر روی سینما داشته باشد.

این است که گرمایش سالنی متعلق به شهرداری در
فرهنگسرای شورا هیچ مسوولیتی را متوجه اداره تحت
مدیریت وی نمیکند.
گرچه پورمحسنی خبر از برنامهی اداره ارشاد برای تقدیر
از هنرمندان مقام آورده در جشنواره تئاتر استان میدهد
و میگوید« :االن درگیر جشنواره تئاتر سردار آسمانی
هستیم ،بعد از آن حتما و در هفتههای آتی حتما برای
تقدیر از این بچهها برنامه داریم».

مجید پورمحسنی؛ رییس اداره ارشاد که پیش از این
گالیههایش را بابت همین حلقه انسانی و نقش آن در
منتفی شدن ورود شرکتهای معدنی برای تجهیز سالن
تئاتر فردوسی سیرجان مطرح کرده بود.
رییس ادراه فرهنگ و ارشاد سیرجان حتا پس از ماجرای
سرقت سیستم نور سالن تئاتر فردوسی ،مسئولیت را
متوجه خود انجمن نمایش شهرستان دانست که محل
به آنها واگذار شده بوده .این بار نیز حرف پورمحسنی

چیزی که مشخص است رشد و توسعه نامتوازن
سیرجان در همهی زمینهها اینجا نیز دم خروسی است
که بیرون زده .از یک طرف شاهد پتانسیل باالی هنر
تئاتر در سیرجان هستیم و با استعدادهایی روبروییم
که در حال درخشیدن هستند تا آوازهی خوبی برای
شهرمان باشند و از سوی دیگر امکانات فرهنگی و هنری
شهری خوابیده بر ثروت هنگفت معدنی در خور و شان
سیرجان نیست.

رییس اداره ارشاد چه میگوید؟

توازنی میان پتانسیل هنری شهرستان و امکاناتش نیست

گفتگوی سخن تازه با فرزاد خراسانی مجری و فعال محیط زیست؛

مجری باید صاحب سبک باشد

و گویندگی به ویژه در رادیو است ،چون در رادیو
صدا تنها پیام رسان به مخاطبان است .همچنین
بداهه گویی تسلط در اجرا و مدیریت برنامه از
ملزومات اجرا و گویندگی است.

به نظر شما تخصص تا چه حد در امر اجرا کاربرد
دارد؟

در مورد مجریان و گویندگان حال حاضر بایستی
بگویم؛ متاسفانه ما از استانداردها فاصله گرفتیم و
این موضوع باعث شده است برخی افراد که صدا
و تصویر مناسبی برای این کار را ندارد در حوزه
اجرا فعالیت کنند .در دنیای امروز و با توجه به
پیشرفت عظیم علم و تکنولوژی  ,تحصیالت همراه
با تخصص ،شرط الزم و کافی برای حضور موفق
یک مجری در جامعه است .اما تجربه نیز در کنار
تخصص به کمک مجریان موفق میآید.
در بحث تقلید مجریان چه نظری دارید؟

در خصوص الگوبرداری در اجرا باید یادآور شوم
تقلید و صداسازی آفت اجرا است که ما این روزها
آن را در اجرای برخی مجریان جدید میبینیم،

آيا مجري گری نيازمند برخورداری از استعداد
ذاتي است يا داشتن تحصيالت دانشگاهي کفایت
میکند؟

بیشتر مجریان از این استعداد خدادادی برخوردارند
اما داشتن تحصیالت به همراه علم و دانش در
حقیقت مکمل و زینت دهنده این استعداد و عامل
شکوفایی آن استعداد ذاتی فرد به حساب میآیند.
مجری باید در کارش خالقیت و نوآوری داشته
باشد و با تظاهر و ریا اجرا نکند ،به زبان مردم و
برای مردم فعالیت کند و صاحب سبک باشد.
فن بيان چقدر در يك اجراي خوب تاثير دارد؟

فن بیان و تسلط مجری به ادای کلمات و عبارات

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

ابدومینوپالستی ( برداشتن چربیهای شکم ،تامی تاک )

پروتز چانه و گونه

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

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

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 :

آگهی تغییرات شرکت آرمیتـــا صنعت صدرا

آرمیتا صنعت صدرا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  4229و شناسه ملی

آگهی تغییرات شرکت آرمیتـــا صنعت صدرا

آرمیتا صنعت صدرا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  4229و شناسه

 14006730986به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1399/06/18ملی  14006730986به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق
تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :الف  -سمت مدیران  :خانم فاطمه اولیائی شماره العاده مورخ  1399/06/18تصمیمات ذیل اتخاذ شد :

ملی  3071150520به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره  -آقای امین

اعضای هیئت مدیره عبارتند از  :الف  -فاطمه اولیایی شماره

زینلی شماره ملی  3071578539به سمت رئیس هیئت مدیره  -آقای ملی- 3071150520امین زینلی به کدملی - 3071578539محمد شیبانی
محمد شیبانی شماره ملی  3071562381به سمت نائب رئیس هیئت مدیره به کد ملی  3071562381برای مدت  2سال انتخاب گردیدند  .ب -اقای
 .ب  -کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک  ،سفته  ،حسین فرهادی به شماره ملی  0386477361به عنوان بازرس اصلی و
بروات  ،عقوداسالمی و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل و رئیس اقای سام افروغ به شماره ملی  3479965199به عنوان بازرس علی البدل

هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

یک مثال قدیمیدر میان هنرمندان تئاتر و سینما
و تلویزیون وجود دارد و میگویند آن دسته از
هنرمندانی که سابقه اجرای تئاتر را در پرونده خود
داشتهاند ،در برابر دوربین و هنرنمایی در سینما ،از
تسلط و در نتیجه موفقیت بیشتری در فیلم های
سینمایی برخوردارند .این مثال در فضای اجرای
صحنه و اجرای تلویزیونی نیز صدق میکند و به
نظر بنده اجرای صحنه بسیار دشوارتر از اجرای
تلویزیونی بوده و به مراتب از حساسیتهای خاصی
برخوردار است .البته حساسیت های آنتن زنده
تلویزیون را نیز نمیتوان نادیده گرفت.

بله ،به جرات میتوانم بگویم در تمامی اجراهای
صحنهام ،از اشعار و متون ادبی شاعران و
نویسندگان ایرانی استفاده میکنم .با این ویژگی
که بنا به موضوع ،حوزه و محتوای هر برنامه ،سعی

کدام اجرا به شما آرامش بیشتری داده است؟

برنامههای مربوط به انجمن مهرورزان و همچنین
امور خیریه بیشترین آرامش را به قلب من داده
است .اجرای خوب و انتقال حس مثبت و همچنین
اطالعات مفید به مردم ومخاطبان برای بنده در
حقیقت ،یک خدمت ارزشمند برحساب آمده و به
نوعی یک امر مقدس است.
در پایان چه توصیهای به عالقمندان اجرا و
گویندگی دارید؟

اجرا ،پافشاری ،تمرین ،جسارت و اعتماد به نفس
میخواهد .عالقمندان این حیطه باید مطالعه داشته
باشند و با حضور در آموزشگاههای معتبر آموزش
ببینند.

زمایده رفوش دو دست گاه مینی بوس  -نوبت دوم

شهـرداری پاریـــز در نظر دارد به استناد مجوز شماره  1920مورخ  1398/5/20شورای اسالمی

لیزر موهای زاید

براکی پالستی ( جراحی بازو  ،اصالح شلی پوست بازو )

از دیدگاه شما چه تفاوتهایی میان اجرای
صحنه و تلویزیونی است؟

آیا در اجراهای خود از ادبیات خاصی استفاده
میکنید؟

(عضو انجمن جراحان پالستیک و زیبایـی ایران)

جراحی پیشانی

سپتوپالستی ( جراحی انحراف بینی )

بی شک یکی از مهمترین ارکان یک اجرای خوب
محسوب میشود چرا که مخاطبان آگاه و هوشمند
امروزی به واسطه حضور انبوه رسانههای جمعی
و رقابت تنگاتنگ ما بین آنها از قدرت انتخاب
باالتری در حوزه وسیع و متنوع برخوردار هستند
و این امر باعث میشود تا به محض دیدن مجری
و شنیدن صدای او ،از طریق برقراری حس هم
آوایی و احساس نزدیک بودن به مجری و در نهایت
برقراری حس همدلی نسبت به انتخاب آن رسانه
و تایید مجری آن اقدام کنند .همچنین تاثیربسیار
باالی فن بیان یک مجری صحنه در جذب مدعوین
حاضر در سالنهای همایش و جشنوارهها مسالهای
حائز اهمیت است.

برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان (شناسه آگهی)1061437 :

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان (شناسه آگهی)1061439 :

شهر پاریز مزایده  2دستگـاه مینـی بــوس ایویکــو را به خریداران واجد شرایط واگذار نماید.
لذا از کلیه خریداران دعوت به عمل می آید
نوع ماشین

سال ساخت

تعداد

وضعیت سند

قیمت پایه

مبلغ سپرده شرکت
در مزایده(ريال)

مینی بوس

1385

1

دارد

1/545/600/000

154/560/000

مینی بوس

1385

1

دارد

1/490/400/000

149/040/000

 -1آگهی نوبت اول  :مورخ 1399/09/26
 -2آگهی نوبت دوم  :مورخ 1399/10/03
 -3مهلت توزیع اسناد :از تاریخ 1399/10/02لغایت 1399/10/06
 -4محل توزیع اسناد :شهر پاریز-بلوار جمهوری ،ساختمان شهرداری ،دبیرخانه شهرداری
 -5محل تحویل اسناد :استان کرمان ،شهرستان سیرجان ،شهر پاریز ،بلوار جمهوری ،دبیرخانه شهرداری پاریز
 -6زمان بازگشایی پیشنهادها :ساعت  14روز شنبه 1399/10/13
 -7سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مندرج می باشد.
 -8هزینه درج آگهی در دو نوبت به عهده برنده مزایده است.
 - 9شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
-10مبلغ شرکت در مزایده بصورت ضمانتنامه بانکی یا وجه نقد به حساب  3100005245003نزد بانک ملی به نام
شهرداری پاریز واریز و اصل ضمانتنامه و یا فیش واریزی را در پاکت اسناد قرار دهند.

عم
روابط ومی شهرداری اپرزی

آگهی مزایـده شهـرداری پـاریـز

دکتــر سعدالـه صمدی

اما الگوبرداری مشکلی ندارد ،برای مثال ممکن
است من از اجرا کسی خوشم بیاید و سعی کنم
شبیه استانداردهای او اجرا کنم ،اما نه اینکه از او
تقلید کنم ،بلکه یک سری خالقیت فردی هم به
آن اضافه میکنم .البته تهیهکنندگان هم در این
موضوع نقش دارند چون برخی از آنها به سراغ
آماتورها برای اجرای برنامهها میروند.

میکنم اشعار و متون درخورشان و شخصیت
مدعوین و برگزار کنندگان آن مراسم را انتخاب
کنم .به طور میانگین در تمام بخشهای خیرمقدم
و اعالم برنامهها از یک قطعه یا جمله ادبی استفاده
میکنم.

زوم

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

اینستاگرامSokhan_Tazeh :

ویترینآخر

گوناگون
توضیح سخنگوی دولت درباره خ رید واکسن کرونا

آفتابنیوز  :سخنگوی دولت روز سه شنبه در نشست خبری مجازی ،در پاسخ
به سوال ایرنا درباره برخی اظهارات مطرح شده است درباره مشکالت عدم پیوستن
به  FATFبرای خرید واکسن و نقل و انتقال پول گفت :در مورد واکسن قب ً
ال
همکاران من در وزارت بهداشت توضیحات مفصلی ارائه دادند اما در مورد انتقال
پول بنابر قوانین تحریم و قواعد  FATFچندین مرحله امکان انتقال پول با مشکل
مواجه شد و با موانعی رو به رو بودیم.

آغاز ثبت نام تست انسانی اولین واکسن ای رانی کرونا

31

ت نام داوطلبان تست انسانی واکسن
رئیس ستاد اجرایی فرمان امام گفت :ثب 
ایرانی کرونا از امروز آغاز میشود .محمد مخبر اظهار کرد :باتوجه به کسب مجوز
ت نام افرادی که تمایل به
وزارت بهداشت و طی مراحل موفق تست ،از امروز ثب 
مشارکت در مرحله تست نهایی واکسن ایرانی کرونا دارند آغاز میشود .مخبر
افزود :عالقمندانی که شرایط سنی و جسمی الزم را دارند میتوانند با مراجعه به
سامانه  ۴۰۳۰در این پروژه ملی ثبتنام کنند.

10

31

قتل یک دانشمند روسی که روی واکسن کرونا تحقیق م یکرد

14

علیرضا زالی ،رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به جهش جدید
ویروس کرونا در انگلستان ،گفت :این جهش بخشی از نگرانیهای محققان درخصوص
جهش این ویروس را محقق کرد از این رو نسبت به خرید واکسنها و همچنین تولید
و بازتولید آنها در کشور نیازمند تحلیل هستیم .وی افزود :این جهش اثرپذیری
واکسنها که عمدتا متمرکز بر  RNAاست را مخدوش خواهد کرد از این رو
مسووالن در خرید واکسنها باید به این موضوع توجه داشته باشند.

سازمان سیما ،منظر و فضای سبز سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (شرح مختصر :عملیات
تنظیف ،نگهداری ،تخلیه و بازکردن مجرای سرویس های بهداشتی پارکهای سطح شهر و مسجد جامع)

به شماره  2 0 9 9 0 9 0 5 4 9 0 0 0 0 1 1را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق

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

انجام خواهد شد و الزم است

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

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه :تاریخ  1399/09/26می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  12:00روز یکشنبه تاریخ 1399/10/07
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :تا ساعت  12:00روز پنج شنبه تاریخ 1399/10/18

زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  16:00روز یکشنبه تاریخ 1399/10/21

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

مناقصه سازمان سیما ،منظر و فضای سبز ( نوبت دوم )

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
عملیات تنظیف ،نگهداری ،تخلیه و بازکردن مجرای
سرویس های بهداشتی پارکهای سطح شهر و مسجد جامع
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توجیه جدید مسئوالن ب رای نخ ریدن واکسن

الف -آدرس :سیرجان -بلوار شهید زندی نیا ،مجتمع سازمانی شهرداری و تلفن 034 - 42338102-3
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس021-41934 :

دفتر ثبت نام85193768-88969737 :

دمرییت ارتباطات شهرداری سیرجان

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (شرح مختصر :عملیات بُرش و
جمع آوری چمن ) به شماره  2 0 9 9 0 0 5 6 7 4 0 0 0 1 1 2را از طریق سامانه تدارکات

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

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

انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران

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

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه :تاریخ  1399/09/26می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت  12:00روز یکشنبه تاریخ
1399/10/07

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  12:00روز پنج شنبه تاریخ 1399/10/18

زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  16:30روز یکشنبه تاریخ 1399/10/21

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها
الف -آدرس :سیرجان -میدان انقالب ،شهرداری مرکزی ،امور قراردادها و تلفن 034 - 41325077
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس021-41934 :
دفتر ثبت نام85193768-88969737 :

دمرییت ارتباطات شهرداری سیرجان

مناقصـه شهـرداری سیرجـان ( نوبت دوم )

فراخوان مناقصــــه عمومــــی یک مرحله ای
عملیـــات بُــرش و جمـــع آوری چمــــــــــن

درحالیکه کارگران به دنبال افزایش
دستمزد براساس نرخ سبد معیشت
خانوار هستند و از گرانیهای بیامان به
ستوه آمدهاند ،نمایندگان مجلس مدعی
هستند در جلسه مزدی در مجلس
میزان این افزایش؛ مشخص و نتیجه
آن به دولت اعالم خواهد شد .اما باید
پرسید چرا نمایندگان کارگران در چنین
جلساتی حضور ندارند و آیا با افزایش
 ۴۰درصدی مزد ،عقبماندگیهای
معیشتی طبقه کارگر جبران خواهد
شد براساس دادههای آماری که در آبان
ماه انجام شده ،نشان میدهد که کمینه
هزینههای زندگی با حذفیات بسیار و
بدون در نظر گرفتن سهم بهداشت و
مسکن ،میلیون و  ۲۰۰هزار تومان
است .حداقل دستمزد با همه مزایای
مزدی آن ،میلیون و  ۶۱۱هزار تومان
است و برای رسیدن این دستمزد به پایه
حداقلی سبد معاش ،باید مزد کارگران
در سال  ،۱۴۰۰صد درصد و حتی بیشتر
از صد درصد افزایش یابد.
۲

باطل شد؛ پاسخگو باشید

آفتابنیوز :علی مطهری نماینده سابق تهران درباره خرید واکسن در توئیترش
نوشت :به خاطر اینکه در لیست سیاه اف ای تی اف قرار داریم نتوانستیم ۵۰
میلیون دالر مبلغ سهمیه ایران از واکسن کرونای سازمان جهانی بهداشت برای
هشت میلیون ایرانی را منتقل کنیم و سهمیه ایران باطل شد .مجمع تشخیص
مصلحت نظام باید پاسخگو باشد.

سفره خالی کارگران ،اصولگرا-اصالح طلب نمیشناسد

۸

مطهری خطاب به مجمع؛ سهمیه ای ران ب رای خ رید واکسن کرونا

1

عصر ایران :یک دانشمند روسی  45ساله که روی ساخت واکسن کرونا ویروس
کار میکرد ،دیشب در خانه خود در شهر "سنپترزبورگ" روسیه به قتل رسیده
است .رسانههای روسی گزارش دادند "الکساندر ساشا کاگانسکی" دوشنبه شب به
طرز موموزی پس از زخمی شدن با ضربات چاقو از پنجره خانهاش در طبقه
یک برج مسکونی در شهر "سن پترزبورگ" به بیرون پرت شده و کشته شده است.
پلیس جسد او را با لباس زیر از مقابل ساختمان محل زندگیاش کشف کرده است.

دریاچه فصلی " پس از باران"  -انتهای بلوار شیخ فضل اله

۹۹

نقش رئیس جمهور بیش از اختیارات قانون اساسی به کاراکتر
شخص وی بستگی دارد .از این رو می توان گفت عجالتا به قانون
اساسی دست نزنید لطفا .چون یک وقت چشم باز می کنیم و
می بینیم فصل حقوق ملت مشمول اصالح و اگر و مگر شده نه
اصول دیگر!
عصر ایران؛ مهرداد خدیر  -رییس جمهوری امروز در
«نشست حقوق اساسی و شهروندی» گفت :فیلتر حزبی هم
نداریم از طریق شورای نگهبان و یا هر کجا هست ،اقداماتی انجام
میشود اما به هر حال حزبی نیست .یک اشکاالت اینطوری
داریم که روی اینها باید فکر کنیم؛ مثال در بحث بازنگری قانون
اساسی نیز در یک زمانی که مورد نیاز باشد که اشکالی هم ندارد.
البته قانون اساسی معموالً دیر به دیر در دنیا اصالح میشود ولی
االن سال است قانون اساسی تغییر نکرده ،قبال قانون اساسی
یک فرصت ساله بود ،اصالحاتی در پایان عمر حضرت امام
انجام گرفت اما در این سال قانون اساسی تغییر نکرده و
ممکن است زمانی الزم باشد تغییر کند».
حسن روحانی در ادامه به فهم متفاوت از برخی اصول قانون
اساسی اشاره کرده و خواستار روشن شدن آنها شده است .از
که تصریح میکند «رییس جمهوری عالیترین
جمله اصل
مقام رسمی کشور پس از مقام رهبری و مسؤول اجرای قانون
اساسی است» .تقسیر سال  9شورای نگهبان اما این است
که او تنها مسؤول اجرای قانون اساسی در قوۀ تحت اختیار
خود است نه نهادهای خارج از دولت .ولو بودجۀ آنها را دولت
تخصیص دهد .مورد دیگر مفهوم «نظارت» است .شورای نگهبان
به انتخابات که میرسد نظارت را «استصوابی» میداند اما دربارۀ
نظارت قوا بر صدا و سیما چنین نظری ندارد .آقای روحانی هم
نظارت نمایندگان بر دولت را به معنی دیگری میداند.
با این حال نمیتوان از بازنگری قانون اساسی در ساختار
کنونی دفاع کرد و این نکات قابل یادآوری است:
 1قانون اساسی البته متن منسجم و یکدستی نیست .حتیبه لحاط نثر و واژگان .به گون ه ای که دربارۀ رهبری سه تعبیر
آمده :رهبر ،رهبری و مقام رهبری .دربارۀ رییس جمهوری هم
با سه تعبیر روبه رو هستیم :رییس جمهور ،رییس جمهوری و
ریاست جمهوری.
حال آن که هر یک معنی خاص خود را دارد .رییس جمهور
بیش از آن که از رییس بودن حکایت کند مانند نخست وزیر
یک تعبیر واحد به نظر میرسد .رییس جمهوری اما به این معنی
است که رییس «جمهوری اسالمی ایران» است اما تعبیر قبلی
رییس جمهور «جمهوری اسالمی ایران» است .سومی هم احترام
آمیزتر است و هم از نهاد حکایت میکند.

عکس :سید محسن فروزنده

آقای رییس جمهوری!
همان بهتر که به قانون اساسی دست نزنیم

موضعگیری نمایندگان مجلس

با اینهمه ،نمایندگان مجلسخیز
برداشتهاند که قبل از آغاز به کار رسمی
مذاکرات مزدی در شورایعالی کار و
حتی قبل از شروع جلسات رسمی
کمیته دستمزد که رقم سه جانبه سبد
معیشت خانوار را تعیین میکند ،برای
مزد سال بعد عدد و رقم اعالم کنند و
این اعداد را به دولت پیشنهاد دهند.در
حالیکه در قانون کار ،تنها مرجع تعیین
دستمزد سالیانه کارگران ،شورای سه

جانبهای به نام شورایعالی کار است ،دلیل
برگزاری جلسات مزدی در مجلس ،بدون
مشارکت و حضورکارگران و نمایندگان
آنها چیست؟در روزهای اخیر ،علی
بابایی کارنامی (رئیس فراکسیون
کارگری مجلس) از جلسه این کمیسیون
برای بررسی و تصمیمگیری درباره
میزان افزایش حقوق کارگران در سال
آینده خبر داد و اظهار کرد :قرار است در
این جلسه که درباره میزان و چگونگی
افزایش حقوق کارگران در سال آینده
تصمیماتی اتخاذ شود .وی با اشاره به
پیشنهادات تعدادی از نمایندگان مجلس
درباره میزان افزایش حقوق کارگران در
سال آینده ،طبق الیحه بودجه سال
 ،۱۴۰۰گفت :از زمان ارائه الیحه بودجه
سال  ۱۴۰۰از سوی دولت به مجلس،
پیشنهادات متعددی از سوی نمایندگان
برای میزان افزایش حقوق کارگران در
سال آینده مطرح شده که شامل افزایش
 ۳۵.۴۰و یا حتی  ۳۰درصدی میشود.
بابایی اعالم کرده این جلسه مزدی ،سه
شنبه دوم دی ماه برگزار میشود و نتایج
آن به وزیر کار اعالم خواهد شد.
موضعگیری کارگران و نمایندگان آنها
محمدرضا تاجیک (نماینده مجمع
عالی نمایندگان کارگری کشور در
جلسات شورایعالی کار) در رابطه با
اظهارات نمایندگان مجلس میگوید:
متاسفان ه عدم حضور نمایندگان واقعی
کارگران در مجلس و اینکه کارگران هیچ
جایگاهی در قوه مقننه ندارند ،موجب
شده که افرادی خود را داعیهدار حمایت

از کارگران بدانند و اظهاراتی بکنند که
هیچ نفعی به حال طبقه کارگر ندارد.
او با تاکید بر اینکه برخی اظهارات و
سوگیریهای نمایندگان مجلس به ضرر
کارگران است ،اضافه میکند :بعضی
وقتها کار را به نوعی پیش میبرند
که ما میگوییم اگر کمک نخواهیم ،چه
کسی را باید ببینیم؟! به گفته تاجیک،
قانون صراحت دارد که تنها مرجع
تصمیمگیرنده در مورد دستمزد کارگران،
شورایعالی کار است و باید دستمزد فقط
در این شورا و با به رسمیت شناختن
حق چانهزنی کارگران تعیین شود.این
نماینده کارگری اضافه میکند :سال
قبل ،فشارهای متعدد از سمت و سوهای
مختلف به اعضای کارگری شورایعالی
کار وارد شد و در نهایت علیرغم تورم
رسمی  ۳۷تا  ۴۰درصدی ،دستمزد
کارگران فقط  ۲۶درصد افزایش یافت؛
متاسفانه امسال همان تراژدی سال قبل،
منتها چندماه قبلتر در حال تکرار شدن
است .این در حالیست که سفره خالی
کارگران ،جناح بازی و اصولگرا -اصالح
طلب نمیشناسد.
متاسفانه ما کارگران حق اعتراض
صنفی نداریم و نمیتوانیم مقابل
دولتیها و همه کسانی که این اعداد
و ارقام نامتناسب و نامطلوب را اعالم
میکنند ،به خوبی قد علم کنیم؛ توان
چانهزنی طبقه کارگر پایین است اما
اینگونه هم نیست که دیگر هر کسی
بیاید برای مزد ،عدد و رقم تعیین کند!
حرف نهایی را محمدرضا تاجیک
میزند« :سفره کارگران و معیشت آنها
را بازیچه بازیهای جناحی و حرکات
پوپولیستی خود نکنید!»

آگهـی مناقصــه عمومــی

احـداث ساختـــمان چرخـــه کاال

مجتمــــع جهــان فوالد سیرجـان

دو مرحلــه ای « شمـــاره -99-38خ »

شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در نظر دارد نسبت به نسبت به احداث ساختمان اداری مدیریت چرخه

کاال در محل کارخانه سیرجان اقدام نماید؛ لذا از کلیه شرکت های واجد صالحیت که دارای حداقل رتبه
 4ابنیه(پیمانکاری) و دارای تجربه کار و سابقه کار مشابه در زمینه ساخت ساختمانهای اداری و دولتی
میباشند دعوت بعمل می آورد تا ظرف مدت حداکثر ده روز کاری از تاریخ چاپ این آگهی ،پاکات خود را
به آدرس مندرج در اسناد مناقصه ارسال نمایند.شرکتها میتوانند جهت دریافت اسناد مناقصه و اطالع

از چگونگی آماده سازی آنها به آدرس اینترنتی WWW.SJSCO.IR

مراجعه نمایند.

اسناد و مدارک:
 -1درخواست رسمی (ذکر شماره تماس تلفن ثابت ،تلفن همراه و آدرس ایمیل الزامی است).
 -2اساسنامه و مدارک ثبتی ( شماره ثبت ،کد اقتصادی و شناسه ملی ،گواهی ثبت ،گواهی آخرین تغییرات در
خصوص اعضای هئیت مدیره  /مدیر عامل و صاحبان امضای مجاز و ) ....

-3رزومه ،سوابق اجرا و نمونه قراردادها و توافقنامه های انجام شده مرتبط با موضوع مناقصه
-4گواهی رتبه ها و گریدهای اخذ شده

-5مدارک و مستندات توان مالی و لیست ماشین آالت و تجهیزات در اختیار با اسناد و مدارک مثبته.
-6گواهی اعالم رضایت کارفرمایان قبلی در خصوص خدمات مذکور در موضوع مناقصه.
-7ارائه گواهی نامه صالحیت ایمنی و گواهی نامه صالحیت پیمانکاری

شرایـط:
-1محل اجرا؛ سایت شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان واقع در شهرستان سیرجان ،کیلومتر  50جاده
سیرجان-شیراز ،کیلومتر  3جاده اختصاصی گل گهر 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 0913 996 4877 :تماس حاصل نمایید (.پاسخگویی در ساعات اداری)
 -5هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

