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 بازار تاریخی و کارونسرای مجاورش که در میانه ی پاس کاری های اداره میراث و اوقاف و شهرداری دارند از بین می روند.

  بادگیر چپقی تبدیل به خوابگاه معتادان کارتن خواب شده و حاشیه ی دیوارهای تاریخی یخدان های دوقلو آتش روشن می شود.

آگهي مناقصــه عمومــي
 شمــاره 1400/47/ع

شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد»عملیات احداث ساختمان اداری کارخانه فرآوری 
غبار« مجتمع خود را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پیمانكار واجد شرايط و دارای گواهینامه صالحیت 
با رتبه حداقل 5 در رشته ابنیه از سازمان مديريت و برنامه ريزی كشور واگذار نمايد. لذا  پیمانكاری 
متقاضیان مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الكترونیكيWWW.GEG.IR  مراجعه و اسناد 

مذكور را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمین كنندگان از بخش مناقصه و مزايده دانلود نمايند. 
مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز يكشنبه مــورخ 1400/08/23 در محــل دفتركمیسیون معـامالت 
مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مركزی تهران مي باشد. ضمناً بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه روز يكشنبه 
مورخ 1400/08/16 مقرر شده است. شركت معدني و صنعتي گل گهر در رد يا قبول هر يك از پیشنهادات 

بدون نیاز به ذكر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد.

                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

ِگرهیکهبایکدستبازنمیشود



بادگیر چپقی درست از پس مرمتش، رها شد و بدون کاربری ماند تا تبدیل 
به خوابگاه معتادان کارتن خواب بشود! و با وجود اینکه تاکنون رسانه های 
مختلفی این موضوع را بازتاب داده اند اما متاسفانه باید بگویم که برخی 
مسووالن شهر خیلی پوست کلفت هستند زیرا به روی مبارک خودشان 
شرایطی  چنین  در  سیرجان  انحصاری  نماد  و  اِلمان  تنها  که  نمی آورند 

بغرنجی به سر می برد!
آجرها  است.  شده  تخریب  خیابان خواب  معتادان  توسط  دوباره  بادگیر 
و  فحش نویسی  و  زغال  با  نقاشی  انواع  و  کنده کاری  با  گچ گاری اش  و 
تاریخ نویسی و هرزه نگاری چهره ی بسیار زشتی پیدا کرده اند و هیچ اقدامی 
از سوی اداره میراث فرهنگی انجام نمی شود به بهانه ی اینکه بودجه نیست. 
بخل  هم  شربتخانه  یا  چایخانه  یک  برای  مکان  این  دادن  اجاره  در  حتا 
نبودن  سیرجانی  دلیل  به  شاید  که  می کنی  که شک  تاجایی  می ورزند! 
رییس این اداره، عرقی روی حفظ این آثار وجود ندارد یا تعمدی در تخریب 

چهره ی شهر سیرجان است!
زیر  کارمند   4 با  کم  دست  اما  ندارید  مرمت  بودجه ی  جعفری!  آقای 
حقوق  دولت  از  ماهیانه  سیرجان  فرهنگی  میراث  اداره ی  در  دست تان 
می گیرید که گاهی سری به این مکان های تاریخی و ثبت ملی شده بزنید 

تا دست کم تخریب انسانی کمتری آنجا اتفاق بیفتد.
وضعیت یخدان های دوقلو هم از هر لحاظ شبیه شرایط بادگیر است. روشن 
پدیده ی  و  تاریخی  دیوارهای  حاشیه ی  در  شدن  گرم  برای  آتش  کردن 
یخدان خوابی همه و همه محصول انفعال محض اداره ی میراث فرهنگی 
سیرجان است. این میان نشستن و وعده دادن و بهره برداری تبلیغاتی از 
همت بخش خصوصی در احیای بخش های تاریخی و گردشگری که کار 

بسیار آسانی است.
دلسوز بودید فکری به حال بازار تاریخی و کارونسرای مجاورش می کردید 
که در میانه ی پاس کاری های اداره میراث و اوقاف و شهرداری دارند از بین 
برگزار  با شورا و شهرداری  بودید یک جلسه ی مشترک  می روند. دلسوز 
می کردید و ایجاد گذر فرهنگی از بازار تا بادگیر چپقی را پیگیری می کردید.

شده ی  ثبت  و  تاریخی  خانه ی  که  نمی شدید  این  شاهد  بودید،  دلسوز 
درویش خان در زیدآباد به خاطر لج بازی وارث، رو به نابودی باشد و شما 
دست روی دست بگذارید. با اینکه شهرداری زیدآباد حاضر به خرید آن 

خانه بود و فقط کافی بود شما یک جلسه ی مشترک با وارث بگذارید.
هم  خالی  دست  با  نیست.  دولتی  بودجه های  نبود  فقط  مشکل  پس 
می توانستید با کمک رسانه ها و فشار افکار عمومی؛ معادن را کچل کنید تا 
زیر میز طرح معین های اقتصادی نزنند. دلسوز بودید، این همه کارونسرای 
بالاستفاده ی بین راهی نداشتیم درحالی که سرمایه گذاران بخش گردشگری 

برای ایجاد رستوران بین راهی و تفرجگاه  در زمین های بایر مشغول ایجاد 
سازه از هیچ هستند. اگر تکانی به خودتان می دادید و دست از روزمرگی 

و نگاه کارمندی برمی داشتید، شرایط قلعه سنگ و منبر سنگی این نبود. 
دل تان می سوخت شرایط بهتر از این بود. دل تان نمی سوزد. دلیلش مهم 
نیست. فقط باید دلسوزی نباشد وقتی که خود بازاری ها و مالکان یا حتا 
مستاجران حجره های بازار حاضر به هزینه برای مرمت مغازه شان هستند و 

فقط باید نظارت کاملی وجود می داشت که طبق طرح میراث فرهنگی کار 
شود یا به آن ها چند گروه مرمت گر حرفه ای معرفی بشود. 

کدام جلسه ی مشترک را تاکنون با بازاریان سیرجان برگزار کرده اید؟ نه 
تنها این کار را نکرده اید که مدیرکل محترم تان آقای فعالی هم توپ شرایط 

بد بازار سیرجان را به زمین شهرداری می اندازد؟ 
آخر پاس کاری و انداختن تقصیر گردن دیگران تا به ِکی؟ 

نقدی به انفعال اداره میراث فرهنگی و گردشگری سیرجان

وقتی همه مقصرند جز اداره میراث!
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انعکاس
سخِن همشهریان:

سالم این دوتا عابر بانک کنار دانشگاه پیام نور مدتهاست که 
مشکل فنی دارن و این پیغام روی مانیتورشون ظاهر میشه هر 
دو هم از بانک ملت هست. لذا از مسئولین محترم بانک ملت 
خواهش می کنیم سریعتر مشکل این عابر بانک ها را حل کنند

#انتقادحق مردم است # پاسخگویی وظیفه مسئوالن 

       اخبار کوتاه 

دستگیری زندانی فراری با ۷ فقره سرقت در کرمان
 رییس پلیس آگاهی استان کرمان از دستگیری سارق سابقه دار و زندانی فراری و 
کشف شش دستگاه خودرو و یک دستگاه متورسیکلت سرقتی خبر داد. سرهنگ یداله 
حسن پور در تشریح این خبر گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت خودرو پراید در 
شهر کرمان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت پلیس 
آگاهی قرار گرفت. وی افزود: در این رابطه کاراگاهان با انجام اقدامات اطالعاتی و فنی و 
کشف سرنخ هایی، هویت عامل این سرقت ها را که یک زندانی فراری بود ، شناسایی و 

طی یک عملیات غافلگیرانه وی را در مخفیگاهش دستگیر کردند.
حسن پور با بیان اینکه در بازرسی از مخفیگاه متهم یک دستگاه موتورسیکلت که سابقه 
سرقت از شهرستان بردسیر داشت، کشف شد، اظهار کرد: وی در مواجهه با شواهد و 

مدارک موجود به شش فقره سرقت خودروی پراید و یک موتورسیکلت اعتراف کرد.
این مقام انتظامی با اشاره به سوابق متهم بیان کرد: وی اقدامات مجرمانه خود را از 
سال ۱۳۹۱ شروع کرده و تاکنون هفت فقره سابقه کیفری در پرونده قضائی اش ثبت 
شده و پس از مرخصی از زندان در تیر ماه سال جاری متواری شده بود، که با هوشیاری 

پلیس دستگیر شد.

مقابله با عرضه آفت کش های غیرمجاز و تقلبی
رئیس جهاد کشاورزی شهرستان سیرجان در گفت و گو با خبرنگار“سیرجان خبر” 
گفت: همزمان با آغاز هفته پدافند غیرعامل مانور سراسری مقابله با عرضه آفت کش 
های غیرمجاز و تقلبی اجرا شد. محمود آبادی اذعان کرد: این مانور با حضور مسئولین 
و کارشناسان جهادکشاورزی ،ادارات صمت ، تعزیرات حکومتی، پلیس اماکن ، بهداشت 
شهرستان سیرجان در رابطه با شناسایی آفت کش های غیرمجاز و تقلبی صورت گرفت.

وی گفت: با بازرسی از ۵۸ واحد مجاز توزیع سموم وکود مقدار ۲۷۰ لیتر سم غیر 
مجاز وتقلبی کشف وضبط  شد وپی گیری مراحل قضایی متخلفین در دستور کار جهاد 
کشاورزی قرار گرفت. محمودآبادی بیان کرد: در این مانور ادارات صنعت معدن وتجارت، 
نیروی انتظامی وبهداشت نیز مشارکت داشتند. وی همچنین از کشاورزان ودامداران 
خواست برای خرید سم وکود مورد نیاز خود با کارشناسان جهاد کشاورزی مشاوره داشته 

باشند واز مراکز مورد اعتبار خرید کنند.

دستگیری عامل مزاحمت سه خانم در پیست چمران
سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان سیرجان از دستگیری عامل مزاحمت برای سه 

خانم در پیست چمران توسط ماموران یگان امداد خبر داد.
منصور رمضان نژاد گفت: شب گذشته در پی تماس تلفنی شهروندی به مرکز فوریت های 
پلیسی ۱۱۰ مبنی بر ایجاد مزاحمت در پیست چمران بالفاصله اکیپ یگان امداد به 
محل رفتند.وی گفت: تحقیقات اولیه حاکی از این بود که یک خانم همراه همسرش در 
پیست چمران در حال پیاده روی بوده که جوانی از یک دستگاه پژو ۲۰۶ در حال تردد 

از خودرو پیاده و با سالح سرد به سمت آنان حمله می نماید.
رمضان نژاد اذعان کرد: عامل تعرض به این سه خانم توسط ماموران یگان امداد در 

صحنه بالفاصله دستگیر و جهت رسیدگی به مرجع قضایی معرفی شد.

سخِن همشهریان:
 می خواستم موضوعی رو در پیج سخن تازه مطرح و اطالع رسانی کنین ظرف مدت دو هفته بر چه 
اساس و دستور العملی کدام ارگان و قانون هزینه آموزشگاه های رانندگی در سطح شهر بطور سرسام آوری از 
مبلغ ۹۰۰هزار تومان به یک میلیون هشتصد هزار تومان یعنی دو برابر افزایش داشته؟!!  و این بر چه اساس و 
 قانونی اجرا گردیده و گذشته از این مطلب ، هر بار مردودی در امتحان شهر باید مبلغ ۱۶۱ هزار تومان پرداخت 
این همه اجحاف و ظلم و پول بی حساب و کتاب بر اساس چه قانونی گرفته می شود؟ آیا کسی جواب گوی 

منطقی این مسئله می باشد لطفا شما شفاف سازی کنید.
 #انتقادحق مردم است # پاسخگویی وظیفه مسئوالن

      گروه خبر

آهن آالت دست دوم و انواع ضایعات
 شما را با باالترین قیمت در محل  خریداریم.

0913 278 3052/0913 145 2643
5036 230 0919 خدائی
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کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران )حقوقی( 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 اسناد مناقصه در سامانه: تاریخ 1400/08/12 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سایت تا ساعت 18:00 روز
 پنج شنبـــه تاریخ 1400/08/20

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز یکشنبه  تاریخ 1400/08/30
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 14:35 روز سه شنبه  تاریخ 1400/09/02 

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

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
دمرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان مرکز تماس: 41934-021     دفتر ثبت نام: 85193768-88969737

فراخوانتجدیدمناقصهعمومییکمرحلهای
خریدیکدستگاهلودر

)شرح مختصر: خرید یکدستگاه  مناقصه عمومی خدمات  دارد  نظر  در  شهرداری سیرجان 

دولت  الکترونیکی  تدارکات  از طریق سامانه  را   2000005674000086 به شماره  لودر( 

برگزار نماید.
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گفتارنو: کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان کرمان گفت: از بعداز ظهر پنجشنبه 
)۱۳ آبان( بارش ها در استان کرمان آغاز می شود و تا روز شنبه ادامه دارد؛ بارندگی روز پنجشنبه 
از نیمه جنوبی استان آغاز می شود و از جمعه کم کم کل استان را در بر می گیرد.   میترا یاوری 
درباره وضعیت جوی استان کرمان اظهار کرد: امروزاز بعداز ظهر پنجشنبه )۱۳ آبان( بارش ها در 
استان کرمان آغاز می شود و تا روز شنبه ادامه دارد؛ بارندگی روز پنجشنبه از نیمه جنوبی استان 
آغاز می شود و از جمعه کم کم کل استان را در بر می گیرد.وی بیان کرد: از امروز تا صبح پنجشنبه 

پدیده خاص جوی در استان نداریم و ناپایداری ها در استان از عصر پنجشبه آغاز می شود.   

آغاز بارندگی
 در استان کرمان 
از عصر پنجشنبه

نامگذاریکرمانبهعنوانپایتختمقاومتجهاناسالم
گفتار نو:  استاندار کرمان در جلسه برنامه ریزی دومین سالگرد شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی با حضور زینب سلیمانی در کرمان گفت: 
اولین سالگرد شهادت سردار در شرایط سخت شیوع کرونا به مدت هشت روز در استان با رعایت بسیار خوب پروتکل های بهداشتی برگزار شد که 
سخنرانی های مراسم و تبیینی که از مکتب شهید سلیمانی در آن سالگرد شکل گرفت، اسنادی هستند که می توانند پایه محکمی در تقویت و تبیین 
مکتب این شهید بزرگوار باشد، امیدواریم دومین سالگرد با همین کیفیت و بهتر برگزار شود.استاندار کرمان با تاکید برآنکه پیشنهاد جدی ما این است 

که کرمان به عنوان پایتخت مقاومت جهان اسالم نامگذاری شود، تصریح کرد: این موضوع در تقویم نیز بیاید و ما کرمان را در این تراز آماده کنیم.

شهرداری سیرجان مشکل آسفالت نشدن چهارراه ها را مشروط به اجازه ی 
آنکه در نشست اخیر سرپرست فرماندهی  پلیس راهور می داند و جالب 
نیروی انتظامی سیرجان هم مشکل ترافیک تقاطع ها در سیرجان از نتایج 

ضعف زیرساخت های شهری عنوان شد!
ترافیک  رهاشدگی  اوج  از  سیرجان  مسووالن  پاسکاری  نوع  این  خود 
اما مشکالت  شهر به امان خدا خبر می دهد. شهری که کالنشهر نیست 

ترافیکی اش کم از کالنشهرها ندارد! راستی چرا؟!
تا  سرهنگ پاک ایزدی هم رفت و جای خود را به سرگرد شهیدی داد 
با این بومی سازی شاهد مدیریت بهتری در عرصه ی رعایت قانون  شاید 
رانندگی و کاهش مشکالت ترافیکی سیرجان باشیم. مشکالتی که شاید 
مدیریت قبلی راهنمایی و رانندگی سیرجان شناخت دقیقی از آن نداشت 
زیرا انگار سیرجان و فرهنگ رانندگی و گره های کور ترافیکی اش را درست 

نمی شناخت و شاید چندان هم دل هم در گرو این شهر نداشت.
رها شده  به حال خودش  رانندگی  لحاظ  از  است  سیرجان خیلی وقت 
است و حضور راهنمایی و رانندگی فقط در چند خیابان اصلی و مرکزی 

شهر محدود شده است.
این درحالی ست که خیلی وقت است ترافیک از حدود مرکز شهر به باقی 
خیابان ها هم رسیده و رانندگی های خالف جهت و پارک کردن های نا به 
جا در باقی خیابان های شهر دارد بیداد می کند و موجب تصادفات هر روزه 
اما گاهی احساس می شود که راهنمایی و رانندگی این همه را  می شود 
رها کرده و عطای مدیریت ترافیک و اعمال قانون را به لقایش بخشیده 
است! آخر قانون را که فقط برای اجرا در مرکز شهر ننوشته اند. نوشته اند؟!

حل  به  کمکی  چندان  هم  دوربین ها  با  قانون  اعمال  می رسد  نظر  به 
از پایه خراب است.  مشکالت ترافیکی سیرجان نکند و مشکل سیرجان 
در  ضعف  نام  به  دیگری  پایه ی  اضافه ی  به  رانندگی  فرهنگ  پایه های 
زیرساخت های شهری و اشتباهات شهرسازی. برای نمونه موضوعی که در 
نشست خبری اخیر شهردار هم مطرح شد، ضرورت مطالعه ی کارشناسی 

تقاطع ها در سیرجان بود. 
نقشه ی شطرنجی خیابان های سیرجان موجب پدید آمدن چهارراه های 
پشت سر هم و  نزدیک به هم در سیرجان شده که اصلی ترین دلیل بروز 

مشکالت ترافیکی در خیابان هایی مثل ولی عصر است.
اما علی اکبر کریمی پور شهردار سیرجان در نشست اخیرش تاکید داشت 
که ایجاد تقاطع غیرهم سطح در سیرجان باید نیازسنجی کارشناسی بشود 
مشخص  وجود  این  با  نیست.  سیرجان  نیاز  روگذر  و  زیرگذر  احتماال  و 

نیست که برنامه ی شهرداری در این باره چه باشد و مشکالتی مثل همین 
چهارراه های پشت سر هم که نه می توان با چراغ راهنمایی حل شان کرد 
و نه با زیرگذر و روزگذر، پس قرار است با چه درایت و برنامه ای گره کور 

ترافیکی آن مسیرها را در ساعت های پر تردد حل کرد؟ چرا که پلیس هم 
در این مسیرها حضور پررنگی ندارد!

در نشست اخیر پلیس با اهالی رسانه، دغدغه های ترافیکی هم در میان 
رانندگی  فرهنگ  بیشتر  جواب ها  اما  شد  مطرح  خبرنگاران  پرسش های 
باز  اما  است  درست  هم  حدودی  تا  می گرفت.  نشانه  را  سیرجان  مردم 
مشکل برمی گردد به ضعف در فرهنگسازی و آموزش شهروندان از طریق 
رسانه. تا کنون نه بودجه ای برای تولید محتوای دیجیتال و انتشار آن در 
دغدغه ی  طرح  شاهد  نه  و  شده  گرفته  نظر  در  سیرجان  مجازی  فضای 
مشترکی از سوی شهرداری و راهنمایی و رانندگی در جلسه ای به میزبانی 

شورای شهر سیرجان بوده ایم!
اگر آسفالت تقاطع ها بسته به نظر کارشناسی شورای ترافیک و اجازه ی 

پلیس راهور دارد، چرا جلسه ی هم اندیشی مشترکی را شاهد نیستیم؟
اگر مشکل روان نبودن ترافیک در خیابان های ولی عصر، امام، نصیری و 
آیت اهلل سعیدی به نبود پارکینگ طبقاتی یا کمبود پارکینگ مربوط است، 
چرا همکاری مشترکی آغاز نمی شود و اقدامی از حاال شروع نمی کنند؟ آیا 
چند سال دیگر که حرکت ترافیک کندتر و گره کورتری خواهد داشت، 

برای چاره جویی دیر نیست؟
فرهنگ رانندگی مردم سیرجان مشکل دارد. بله درست است. اما عجالتا 
و در کوتاه مدت تا نظارت قانون نباشد، از تخلفات کاسته نمی شود. در 
بلندمدت اما باید این نقد را وارد کرد که در این اواخر راهنمایی و رانندگی 
سیرجان ِکی با شورا و شهرداری جلسه ی هماهنگی گذاشته تا هم برای 
ایجاد چند پارکینگ عمومی و هم برای نهادینه کردن فرهنگ رانندگی در 

سیرجان، هم اندیشی شود؟
ما مردم سیرجان و مسووالن این شهر هر دو سال هاست که از کنار این 
طور حرف های همدیگر ساده گذشته ایم و خندیده ایم. چون هیچگاه باور 
نداشته ایم که رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی در نهایتش نه فقط به 
نفع دیگری که به نفع خود ماست. به نفع ما تک تک افراد جامعه. دودی 
هم اگر از رعایت نکردنش بیرون بزند آخرش به چشم ما نیز خواهد رفت 
و زیانش را همه می بینیم. از آن مادری که عابر پیاده است و کالسکه ی 
راننده ی  و  دوچرخه سوار  جوان  و  نوجوان  تا  می برد  پیش  به  را  نوزادش 

موتورسیکلت و خودروی سواری.
ما در این سال ها عادت کرده ایم اسم پا گذاشتن روی گاز و رد شدن از 
چراغ زرد و قرمز چهارراه ها را بگذاریم دست فرمون. اسم پارک کردن های 
دوبله و سوبله را بگذاریم »کار واجب داشتن« حتا اگر دو قدم آن طرف تر 
پارک کردن خالی  برای  داریم- جا  پیاده شدن  ما قصد  نقطه ای که  -از 
پشت  سنگینی  ترافیک  ما  کردن  توقف  خیابان  وسط  با  اگر  حتا  باشد! 
سرمان ایجاد شود یا حتا اگر کسی که پیش از ما در گوشه ی خیابان پارک 
برای فرهنگ  باشیم.  را بسته  باشد و ما راهش  کرده، قصد رفتن داشته 
شهری نشده و شخصیت خودخواِه تک تک ما چه اهمیتی دارد، مزاحمت 

برای دیگری؟ 
عادت کرده ایم اسم راه ندادن به دیگری ئی که حق تقدم هم داشته را 
با دیدن یک  افراط کنیم که حتا  قدر  آن  کار  این  و در  زرنگی  بگذاریم 
مادر کالسکه در دست در میانه ی خیابان هم باز ترجیح مان این باشد که 

پای مان را روی گاز فشار بدهیم.
حتا اگر بارها شاهد تصادفات سرچهارراه ها و دردسرهای مالی بعدی اش 
باشیم یا اخبار خسارت های جانِی ناشی از رعایت نکردن قوانین راهنمایی 
و رانندگی را شنیده باشیم ولی باز تو گویی نرود میخ آهنین در سنگ. باز 
هم انگار خیابان حیاط خانه ی شخصی مان باشد. هرجا خواستیم می رانیم، 
توقف می کنیم یا دستی می کشیم. هیچ کس هم نبوده به ما بگوید خرتان 
موجب  سیرجانی ها،  دلبخواهی  رانندگی  نوع  در  فراوانی  چون  چند.  به 
عادی سازی برای مسووالن شده و آن ها را به انفعال و حتا توجیه شرایط 

موجود کشانده است. 

لزوم همکاری و همراهی بیشتر شهرداری سیرجان و راهنمایی و رانندگی؛

ِگرهـی کـه با یک دست باز نمی شـود
      گروه شهر

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

09135320842-09132794372

جناب آاقی مهندس جواد نویدی

انتصاب شايسته جنابعالی را به سمت؛ 
سرپرست سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سیرجان 
را تبريك عرض نموده، توفیق روز افزونتان را از 

درگاه ايزد منان خواستارم.

دمرییت آژانس شایان راه اثرالّل

            مهدی زیدآبادی

 ذِلك َفضُل اهلِل يُؤِتیِه َمْن يَشاءُ َو اهلُل ُذوالَْفْضِل الَْعِظیِم

 جناب آاقی مهندس اهدی علیزاده 
آشپزخانه  سرپرست  بعنوان  جنابعالی  شايسته  انتصاب 

معدن3 گل گهر را تبريك عرض می نمايیم. رجای واثق 
دارد حضور شما در اين مسئولیت بعنوان خادمی صديق  
و واليتمدار با كوله بار گرانی از تجربه، نويد بخش نشاط 
 و تحرک بیش از پیش آن مديريت محترم خواهد گرديد. 
از  را  جنابعالی  سالمت  و  عزت  مزيد  و  توفیقات  دوام 

جهاندار جان آفرين مسألت داريم.

با تجدید احترام جمعی از دوستان

آقای محرم قاسمی نژاد رایینی با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره .... حاجی آباد  هرمزگان 
مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک 5159 فرعی از 6518  اصلی  واقع در بخش 37 کرمان  بنام  آقای 
محرم قاسمی نژاد رایینی ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده  است که به علت جابجایی مفقود گردیده 
است لذا به دستور تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت، مراتب جهت اطالع مردم آگهی می 
شود تا هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت 10 روز 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.  1289  م الف    تاریخ انتشار: روز چهارشنبه 1400/08/12

محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم مریم افصحی به عنوان ورثه آقای موسی افصحی با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 202 
سیرجان مدعی است که سند مالکیت سه دانگ از ششدانگ پالک - فرعی از 582  اصلی  واقع در بخش 36 
کرمان  بنام   آقای موسی افصحی ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده  است که به علت جابجایی مفقود 
گردیده است لذا به دستور تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت، مراتب جهت اطالع مردم آگهی 
می شود تا هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت 10 روز 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.   1288  م الف    تاریخ انتشار: روز چهارشنبه 1400/08/12

محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم طیبه پور سلمانی برابر وکالت شماره 534-1399/03/24 دفتر 45 سیرجان موازی دو دانگ مشاع از آقای 
صالح خدادادی با اراده دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 123 سیرجان مدعی است که سند مالکیت 
سه دانگ از ششدانگ پالک 89 فرعی از 1754  اصلی  واقع در بخش 35 کرمان  بنام  صالح خدادادی ثبت و 
سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده  است که به علت جابجایی مفقود گردیده لذا به دستور تبصره یک اصالحی 
ماده 120 آیین نامه قانون ثبت، مراتب جهت اطالع مردم آگهی می شود تا هر کس مدعی انجام معامله یا وجود 
سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت 10 روز 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.   1291  م الف    تاریخ انتشار: روز چهارشنبه 1400/08/12
محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت
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آگهی زمایده
بنیاد خیريه فاطمیه )س( در نظر دارد يك قطعه زمین 

واقع در انتهای بلوار مالك اشتر )میدان تره بار سابق( را 
جهت اجاره به مزايده بگذارد داوطلبین می توانند ضمن 
بازديد از ملك مورد نظر قیمت پیشنهادی خود را حداكثر 
تا پايان وقت اداری 1400/08/20 به دفتر بنیاد خیريه 

فاطمیه واقع در بلوار سید جمال الدين ارائه نمايند. 
ضمنا قیمت كارشناسی ملك مذكور مبلغ هشتصد میلیون 

ريال ) هشتاد میلیون تومان ( می باشد. بنیاد خیريه 
فاطمیه در رد يا قبول پیشنهادات مختار می باشد . 

تلفن تماس:  42256093-09133471394

                                                                                   احمد افنی؛ دمری عامل بنیاد خیرهی افطمیه 

  عکس: سید محسن فروزنده

  گونه هـای گیاهـی بسـیار زیـادی هـم وجـود دارد کـه 
توانایـی سـازگاری باالیـی دارنـد و کم وبیـش بـا شـرایط 
آب وهوایـی خـاک حتی اگـر خیلی متفـاوت هم باشـد خود 
را سـازگار می کننـد. در شـهرهایی مثل سـیرجان هـم باید 
گیاهـان سـازگار با محیـط را انتخاب کـرده و بـرای طراحی 

فضای سـبز کـم آبخـواه از آن هـا اسـتفاده کنیم.



سالها پیش برای اولین بار تیم فوتبالی به عنوان »دیوار4۷« 
تشکیل شد و مسابقه فوتبال بین بچه های سندروم داون 
و تیم فوتبال گل گهر سیرجان به سرمربیگری قاسم شهبا 

برگزار شدکه در یاد و خاطرات ماندگار شد.
اما پس از گذشت سال ها یکبار دیگر همین بچه ها تحت 
نامی دیگر در یک بازی دوستانه این مرتبه به مصاف تیم 
فوتبال آرمان گهر رفتند. این بازی  در سالن شهدای نیروی 
تحت  داون  سندروم  بچه های  تیم  و  شد  برگزار  انتظامی  
و  از شادی  پر  بازی  نیکان در یک  پوشش موسسه خیریه 

نشاط در مقابل تیم فوتبال آرمان گهر قرار گرفتند.
در این دیدار دوستانه که با شعار "به دیدن ما که می آیید، 
تیم  شد،  برگزار  بیاورید"  را  دل های تان  نه،  چشم های تان 
سندروم داون خیریه نیکان با نتیجه ۱۰ بر ۲ تیم فوتبال 

آرمان گهر را شکست داد. 
زیاد  بسیار  خوشحالی  و  شادی  بازی  این  جالب  نکات  از 
بچه های نیکان پس از اینکه هر مرتبه دروازه تیم حریف را 
باز می کردند بود که موجب شادمانی تمام حاضران در سالن 
ورزشی شهدای نیروی انتظامی از جمله آرمان گهری ها شده 

بود.

و   کامال صمیمی  فضایی  در  دیدار  این  که  است  گفتنی   
باشگاه فرهنگی ورزشی  و  نیکان  به همین موسسه خیریه 

آرمان گهر و با حضور مسوولین شهرستان برگزار شد. 
شاید تمام افرادی که در روز این مسابقه در سالن حضور 
داشتند بهترین لحظات شاد را در زندگی خود دیدند، صفا و 

صمیمیت خالص به دور از هیاهوی های فوتبال و امید به 
در  ورزشی  لباس  در  که  داون  سندروم  های  بچه  زندگی 
را  فوتبال، همه و همه روز خوبی  بودن در  رویای قهرمان 

برای تمام حاضرین رقم زد.
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فوتبال  حذفی  جام  مسابقات  دوم  دور  در  حضور  جهت  نجف شهر  شهرداری  فوتبال  تیم 
 کشور عازم قزوین شده بود تا برابر نماینده این شهر قرار بگیرد در وقت های اضافه حذف شد.

 تیم شهرداری نجف شهر که یک تیم کامال بومی است به مربیگری ایمان بنی اسدی در این 
مسابقات حضور داشت. بازی دو تیم شهرداری نجف شهر و نماینده قزوین در مرحله دوم رقابت 
های جام حذفی کشور انجام شد که دو تیم پس از ۹۰ دقیقه تالش به تساوی ۱ بر ۱ دست یافتند 
تا بازی به وقت های اضافی کشیده شود و  در ۳۰دقیقه دو گل وارد دروازه نجف شهر شد و این تیم 

از گردونه رقابت ها حذف شد.

تیم فوتبال 
شهرداری 

نجف شهر حذف 
 شد

ورزشیکاروانتیمفوتبالمسنوینواردماهشهرشد؛
امابدونسرمربی!

اعضای تیم فوتبال مس نوین که شب گذشته بدون حضور سرمربی خود برای دیدار جام حذفی خود با خلیج فارس راهی ماهشهر شده 
بود وارد این شهر شد. این تیم در حالی راهی ماهشهر شده است که کارت های بازیکنان این تیم دقیقه نود صادر شد. حال مشخص نیست 
علت عدم همراهی محمدرضا عسکری سرمربی این تیم چه می باشد؟ شنیده ها حکایت از آن دارد که در تمرین دو جلسه پیش این تیم، 
محمدرضا عسکری گفته است که سفر این تیم به ماهشهر به وی مربوط نمی شود و برایش مهم نیست و...!  این هم یکی از عجایب فوتبال 

ایران و استان کرمان بود.

حسین  فرزاد  با  مس  ناکامی  اولین 
لیگ  رقابت های  در هفته سوم  خانی 
یک روز گذشته برابر سایپا رقم خورد.

در  فصل  این  که  کرمان  مس 
یک،  لیگ  در  حاضر  های  تیم  بین 
صعود  مدعیان  از  یکی  به  می تواند 
بازی  در  شود  تبدیل  برتر  لیگ  به 
باخت. سایپا  به  بی کیفیت   بسیار 

هدایت  با  تا  دارد  امید  مس  تیم  اما 
خود،  سابق  کاپیتان  رهنمودهای  و 
را  برتر  لیگ  به  نکردن  صعود  طلسم 
کار،  اینجای  به  تا  تیم  این  بشکند،اما 
هنوز به آن شکل یک مدعی صعود به 
ریتم  به یک  است  نتوانسته  برتر  لیگ 

منظم برسد.
هرچند برای قضاوت و داوری عملکرد 
و  نیست  مناسبی  زمان  تیم  این  فنی 
روی  ها  بازی  گفت،هنوز  شود  می 
مس  تیم  اما  است،  نیفتاده  غلتک 
کرمان همیشه یک مدعی بوده است و 

همیشه توقعات را باال برده است.
اما آنچه که مشخص است مس فرزاد 
است  برگزار کرده  تاکنون سه مسابقه 
دالیل  به  بادران  برابر  بازی  اولین  که 

برابر  بازی دوم  لغو شد  مالکیت  تغییر 
مس شهربابک با یک گل پیروز شد و 
بازی سوم برابر سایپا در کرج دو بر یک 

شکست خورد.
باید دید این آغاز مس کرمان در لیگ 
یک با سرانجام خوشی را برای هواداران 
داشت. خواهد  همراه  به   کرمانی 

میزبان  چهارم  هفته  در  کرمانی 
هستند. تبریز  سازی  ماشین   تیم 

آرمان  تیم  استان  نماینده  دیگر  اما 
بومی  مربی  با  که  سیرجان  گهر 
با  امسال  لیگ  در  شهبا  قاسم  خود 
میدان  به  پا  مهره ها  بهترین  گرفتن 
در  نتوانست  هم  گذاشته،  مسابقات 
حریف  همدان  شهرداری  تیم  خانه 
کند. مغلوب  را  خود   سرسخت 

اول  هفته  بازی  در  گهری ها  آرمان 
بر  دو  ملوان مدعی صعود  تیم  مغلوب 
صفر بازنده بودند و در هفته دوم با یک 
شاهین شهرداری  برابر  در  برد خفیف 
بوشهر خود را در مسیر رو به جلو قرار 
تیم  برابر  در  سوم  هفته  در  اما  دادند 
در  ماهشهر  شهرداری  دونده  و  جوان 
خانه متوقف شدند و با تساوی بد این 

هفته به کار خود پایان دادند.
بازی  سه  از  اکنون  گهر  آرمان  تیم 

خود صاحب 4 امتیاز شدند و در هفته 
بسیار  بازی  یک  در  می بایست  چهارم 
و  خوب  تیم  میهمان  اهواز  در  دشوار 
 منسجم استقالل خوزستان قرار بگیرند.

سومین نماینده کرمان مس شهربابک 
که اولین سال حضور خود را در لیگ 
سه  فقط  کنند  می  تجربه  اول  دسته 
صادر  دلیل  به  هم  ان  دارند  امتیاز 
تیم  بازیکنان  بازی  کارت های  نشدن 

پارس جنوبی جم بود.
با وحید رضایی در دو  تیم شهربابک 
مس  به  ترتیب  به  خود  گذشته  بازی 
کرمان و خوشه طالیی ساوه باخت تا در 
 کسب امتیاز در حین بازی ناکام باشند.

هنوز  شهربابکی ها  است  گفتنی 
باشند  خود  رقبای  میزبان  نتوانستند 
هتل  نداشتن  و  امکانات  نبود  که  چرا 
برای این تیم درد سر شده و هر هفته 
آنها باید میهمان باشند تا میزبان رقبا 

در لیگ!
باید  چهارم  هفته  در  شهربابک ها  اما 
بروند،  اباد  خرم  خیبر  تیم  مصاف  به 
اصلی  مدعی  یک  کنون  تا  که  تیمی 
خود را معرفی کرده است که این کار 
 تیم شهربابک را بسیار دشوار می کند.

مروری بر لیگ یک کشور و نماینده گان استان  بازی بچه های  سندروم داون خیریه نیکان؛

بازی فوتبالی از جنس صداقت 
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آگهی زمایده اجاره ملک
انجمن حمايت زندانیان سیرجان در نظر دارد مزرعه و موتور آب خود را واقع در جاده راه آهن 
به شرح زير از طريق مزايده عمومی بصورت اجاره 20 ساله واگذار نمايد . ضمنا پروانه چاه آب 

غیر كشاورزی می باشد و مستاجر با علم به موضوع اقدام به اجاره مزرعه می نمايد .
لذا متقاضیان واجد شرايط می توانند از تاريخ 1400/08/12 لغايت 1400/08/15 جهت 
 – تختی  خیابان  در  واقع  سیرجان  زندانیان  حمايت  انجمن  دفتر  به  مزايده  اسناد  دريافت 
كوچه بهداشت مركزی مراجعه نمايند و تاريخ تحويل پاكت ها تا پايان وقت اداری روز شنبه 

1400/08/15 می باشد. 
تذکرات:

ملك مذكور با وضعیت موجود واگذار می گردد و ارائه – پیشنهاد شركت كنندگان  در مزايده 

مبین بازديد از ملك و اطالع كامل از شرايط وضعیت موجود ملك و اسناد مزايده می باشد. 
1-هزينه های انتشار آگهی مزايده و همچنین حق الزحمه كارشناسی امالک بر عهده برندگان 

مزايده بوده و از تضمین سپرده شركت در مزايده كسر خواهد شد .
2-انجمن حمايت زندانیان در رد يا قبول هر يك و يا رد كلیه پیشنهادات مختار است. 

3-پیشنهاد فاقد سپرده، مخدوش، مبهم و مشروط از درجه اعتبار ساقط می باشد.
برای سالهای  و  اول  برای سال  ريال  مبلغ 250/000/000  ماهیانه  بهاء  اجاره  پايه  4-قیمت 
بعدی  بر اساس نرخ تورم و توافق طرفین می باشد و جمع قیمت كارشناسی اجاره بهاء سالیانه 

3/000/000/000 می باشد. 
5-مدت اجــاره: 20 سال

6-پیشنهاد دهنده بايد مبلغ 10 درصد از كل قیمت پايه كارشناسی كه مبلغ 300/000/000  
شماره  حساب  به  رسالت  بانك  در  زندانیان  حمايت  انجمن   حساب  به  را  باشد  می  ريال 
107280207/2 واريز و رسید مربوطه را ضمیمه پیشنهاد خود نمايد و يا به صورت ضمانت 

نامه بانكی در وجه انجمن سیرجان صادر گردد. 
7-چنانچه برنده مزايده عالوه بر نفر اول،  نفر دوم نیز از انعقاد قرارداد خودداری نمايد. واريزی 

10 درصد قیمت پايه به نفع انجمن ضبط و با نفر سوم مزايده قرارداد منعقد می گردد. 

نجمن حمایت زندانیان سیرجان
هیئت دمریه ا

       رضا فتح آبادی

بین  دیدار  برگزاری  با  برتر  لیگ  های  رقابت  سوم  هفته 
ورزشگاه  در  مازندران  نساجی  و  گهر سیرجان  تیم گل  دو 

اختصاصی گل گهر انجام شد.
تقابل جذاب امیر قلعه نویی مربی پر افتخار لیگ ایران و  
الهامی مربی با دانش فوتبال ایران با تساوی تمام شد. این 
بازی با سوت  موعود بنیادی فر آغاز شد و درست از همان 
ابتدایی این گل گهر بود که بر روی دروازه نساجی  دقایق 
موقعیت های خطرناکی ایجاد کرد تا در دقیقه ۲۰بازی نوید 
عاشوری از جناح چپ یک ارسال برای شاکری انجام شد و 

یونس با ضربه ای دقیق گل اول بازی رو به ثمر رساند.
در واقع می توان گفت گل گهر در نیمه اول بصورت قاطع، 
چندین  که  جایی  تا  بود  بازی  زمین  مالک  کمال  و  تمام 
موقعیت گلزنی بدست آورد که بهترینش نصیب رضا شکاری 

شد و او هم براحتی آن را از دست داد.

در نیمه دوم بازی تعویض های گل گهر روند بازی را به سود 
این تیم پر مهره پیش نبرد و یکی از این تعویض ها فرشید 

باقری بود که این بازیکن روز خوبی نداشت.
 در ادامه این تیم نساجی بود که موفق تر از تیم گل گهر 
عمل کرد و نساجی توسط کاپیتان با تجربه خودش مسعود 
شجاعی، نبض بازی رو به طور کامل در اختیار گرفت و موفق 
شد روی دومین موقعیت جدی توسط حسن نجفی کوتاه 
با ضربه سر گل  بلند زن گل گهر  قامت در میان مدافعان 

تساوی را به ثمر برساند.
بازی  کماکان  گل گهر  اینکه  با  نساجی  گل  زدن  از  بعد 
ضعیفی از خود به نمایش می گذاشت، اما یک فرصت طالیی 
را خلق کرد و توپ ارسالی نصیب سعید صادقی شد که ضربه 
ی سعید صادقی را علیرضا حقیقی گلر سابق گل گهر و فعلی 

نساجی با واکنشی استثنایی  مهارشد.

گفتنی است علیرضا حقیقی در فصل قبل در همین تیم 
اما همین  را سپری کرد  ترین فصل خود  گل گهر ضعیف 
دروازه بان در تیم نساجی به یکی از مهره های کلیدی تبدیل 

شده است!

 گل گهر مدعی در خانه متوقف شد!

محمدحسین سلیمی پورگوغری
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فارس: سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: در حال حاضر ۲۷۰ بیمار قطعی مبتال 
به کرونا در بیمارستان های استان کرمان بستری هستند.  سعید صحبتی اظهار کرد: موارد 
بستری قطعی بیماران کرونایی در بیمارستان های استان کرمان ۲۷۰ مورد است که ۷۰ مورد 
از این تعداد طی شبانه روز گذشته بستری شده اند.سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان تعداد 
کل موارد بستری مثبت کرونا در استان کرمان را 4۱ هزار و ۶۳۷ مورد عنوان کرد و گفت: 

مجموع فوتی های کرونا در استان به 4 هزار و ۹۰۱ نفر رسید.  

 بستری 2۷0 
بیمار کرونا مثبت 
در بیمارستان های 

استان کرمان

بعدازکنترلکرونا،موضوعیمهمترازتنظیمبازار
ایسنا: استاندار کرمان گفت:وی تاکید کرد: بعد از مهار شیوع کرونا که با جان مردم سر و کار دارد، موضوعی مهم تر از تنظیم بازار و نظارت بر قیمت 
اقالم ضروری مردم وجود ندارد. دکتر زینی وند در جلسه تنظیم بازار استان کرمان اظهار کرد: توزیع کاال باید براساس سرانه جمعیت باشد لذا فرمانداران 
کارگروه تنظیم بازار را به صورت هفتگی همانند مرکز استان تشکیل دهند و با حوزه اقتصادی در تماس باشند تا در کل استان شبکه گسترده بر تنظیم 
بازار را اعمال کنیم. وی با اشاره به مصوبات کمیسیون تعزیرات حکومتی استان گفت: در این شورا تصمیماتی نیز گرفته شد لذا تیم ها باید کامال در بازار 

فعال باشند و نظارت های فیزیکی باید افزایش پیدا کند.

است  غذایي  کامل ترین  و  بهترین  مادر  شیر 
که تمام نیازهاي یك نوزاد را تامین مي کند و 
موادي که در آن وجود دارد، براي طفل، بیشتر 
قابل جذب است اما برخي از نوزادان به دالیلي، 
از  باید  و  ندارند  را  مادر  با شیر  تغذیه  شرایط 

شیرخشك استفاده کنند.
از جمله کودکانی که رفالکس و اختالالت معده 
دارند، باید از شیر خشك های آنتی رفالکس، 
استفاده کنند. اما مدتی ست که متاسفانه این 
نوع شیرخشك به دلیل عدم مصرف صحیح و 

تجویز نادرست، در بازار کم شده است.
به  مجبور  نوزادشان  که  والدین  از  برخی 
با  و  رژیمی  است  شیرخشك های  از  استفاده 
کمبود این نوع شیرخشك در سیرجان روبرو 
خشك  شیر  نتوانیم  »اگر  می گویند:  شده اند، 
مورد نیاز کودک خود را تامین کنیم، مجبور به 
استفاده از شیر خشك های معمولی هستیم اما 
در این صورت نوزادمان دچار اسهال و استفراغ 
می شود که ادامه این روند نیز می تواند سالمت 
ناشی  مشکالتی  دچار  و  کند  تهدید  را  آنها 
از  شد.  خواهد  رژیمی   شیرخشك  نبود  از 
برای  حلی  راه  که  خواهشمندیم  مسووالن 
و  حساسیت  ضد  خشك های  شیر  تامین 
تا  دهند  قرار  خانواده ها  روی  پیش  رژیمی، 
نگرانی  و ناراحتی های نوزاد ناشی از دل درد 

و رفالکس رفع شود.«
شیر خشك های ضد حساسیت و رژیمی  مدتی 
است که در بازار به راحتی یافت نمی شود و این 
امر سبب شده سالمت نوزادان و کودکانی که با 
این شیرخشك ها تغذیه می کنند، تامین نشود 
مصرف  از  ناشی  واکنش های  دلیل  به  حتی  و 

سایر شیرخشك ها سالمت آن ها تهدید شود.
کمبود شیر خشك رژیمی

با  اکنون  داروسازان شهر،  از  یکی  گفته ی  به 
نوزادان  رژیمی برای  خشک های  شیر  کمبود 

مبتال به بیماری های متابولیک روبه رو هستیم 
رژیمی در  خشک های  شیر  کمبود  وجود  با  و 
داروخانه ها، خانواده هایی که نوزادان آنها مبتال 
به بیماری های متابولیک هستند، باید به ناچار 
استفاده  شیرخشک ها  از  دسته  این  از  تنها 
کنند زیرا اگر این دسته از نوزادان، شیری به 
بافت های  از شیر رژیمی مصرف کنند، در  غیر 
رسوب  طحال،  بخصوص  آنها  بدن  مختلف 
شیرخوار  بدن  در  اختالالتی  موجب  و  کرده 
که  نوزادان  از  بعضی  اینکه  جمله  از  می شود. 
از شیرخشک های معمولی تغذیه می کنند، به 
شیر  برخی  در  موجود  شیرگاو  پروتیین  دلیل 
خشک ها دچار اسهال، استفراغ و اگزما می شوند 
و برخی دیگر از نیز تحمل قند الکتوز موجود 
به  و دچار حساسیت  ندارند  را  در شیرخشک 
باید  نوزادان  از  دسته  این  می شوند،  ماده  این 
از شیرخشک های ضد حساسیت که در فرآیند 
تولید، الکتوز و پروتیین شیر گاو از آن حذف 

شده، استفاده کنند.«
مردم  نگرانی  که  حالیست  در  شرایط  این 
مشکالت جدی  از  یکی  نیاز  از  بیش  خرید  و 
نگرانی  به سبب  از خانوارها  است که بسیاری 
تا ۱۰  به خرید ۵  اقدام  از کمبود شیرخشک 
قوطی می کنند که این امر موجب شده تاریخ 
مصرف شیرخشک بگذرد یا با بزرگ شدن بچه 

به شماره های دیگر محصول نیاز باشد.
رایزنی ها ادامه دارد

اما آیا این کمبود تا چه زمان ادامه دارد و اینکه 
شیرخشک  به  نیاز  نوزاد  دارای  خانواده های 
رژیمی  می توانند این محصول را از داروخانه های 
یا  کنند  تهیه  می توانند  اطراف  شهرستان های 
خیر،  بنابراین با دکتر رضوی نسب، مدیر غذا و 
داروی دانشکده علوم پزشکی سیرجان در این 
رژیمی  نوع شیرخشک های  »این  افزود:  رابطه 
از  بیماری هایی  با  نوزادان  از  تعدادی   مختص 
ریفالکس  گاوی،  پروتیین  با  جمله حساسیت 
در  موارد، می باشد. که  این  از  ناراحتی هایی  و 

توزیع  محدوده ی  ارتباط،  این  در  شهرستان 
داریم و این نوع شیرخشک ها در داروخانه هایی 
که منتخب هستند و با شرکت های وارد کننده 
قرارداد دارند، توزیع می گردد. هر چند در این 
مورد، مدتی ست که دچار کمبود در شهرستان 
شده ایم اما با رایزنی هایی که با سازمان غذا و 
دارو و شرکت های وارد کننده، داشتیم قرار بر 

افزایش سهمیه شهرستان شده است.«
رژیمی  به  خشك  شیر  نمونه  دو  تزریق   

داروخانه های منتخب شهر
 دکتر رضوی نسب ادامه داد: »با پیگیری هایی 
به صفر نرسیده  انجام شده، هنوز اسکوپ  که 
داروخانه های  با  که  نبوده  کننده ای  مراجعه  و 
منتخب از جمله داروخانه ی هالل احمر و برخی 
داروخانه های شبانه روزی، رفته و دست خالی 
برگشته باشد و هنوز این موضوع در سیرجان 

حاد نشده است. 
و  شهرستان  با  که  نگاری هایی  نامه  از  وی 
کرد  اشاره  گرفته  صورت  همجوار  استان های 
از  را  شهرستان  کمبود  است  »قرار  گفت:  و 
طریق خرید شیرخشک مازاد از داروخانه های 

شهرستان ها و استان های اطراف رفع کنیم.« 
و پس از پیگیری مجدد توسط دکتر رضوی 

که  داشت  اظهار  تماسی،  در  وی  نسب، 
دوشنبه عصر با توزیع دو نمونه شیر خشک در 
داروخانه های منتخب، تا حدودی مشکل کمبود 

این شیرخشک رفع گردیده است.«
85 درصد پودر شیر خشك، وارداتی ست

را  کمبود  این  دلیل  کارشناسان،  برخی  اما 
اولیه  مواد  از  »بخشی  داشتند:  بیان  گونه  این 
این  به  حقیقت  در  است.  وارداتی  شیرخشک 
صورت که ۸۵ درصد پودر شیرخشک وارداتی 
است. مواد اولیه شیرخشک از جمله روغن های 
گیاهی، آب پنیر، الکتوز، مواد مغذی و … از 
تنها ۱۵ درصد  و  تامین می شود  خارج کشور 
ماده اولیه شامل شیرخشک بدون چربی داخلی 
این  بندی  بسته  ملزومات  حوزه ی  در  و  است 
و  واردات  طریق  از  درصد  محصول حدود ۶۰ 
4۰ درصد همچون قوطی، پالستیک، قاشقک 

از محل تولید داخل انجام می شود.
نوسانات ارزی، دلیل کمبود شیر خشك

با  رابطه  در  نیوز  اقتصاد  سایت  از  نقل  به 
وضعیت صادرات شیر خشک این گونه نوشت: 
 ۱۲ تا  شیرخشک  صادرات  وضعیت  »آخرین 
اسفند سال ۹۹، صادرات شیرخشک برای مدت 
از  بود،  به جز ۲ سهمیه ممنوع  زمان ۲ سال 

آن تاریخ به ازای هر کیلو ۱۶ هزار تومان مابه 
التفاوت از تولیدکنندگان شیرخشک می گیرند 
دچار  صادرات  ارزی،  نوسانات  به  توجه  با  که 

مشکل شده است.
شیرخشک  تولید  واحدهای  آنکه  به  توجه  با 
نوزاد نسبت به اتمام ذخایر ناشی از مشکالت 
هشدار  اولیه  مواد  واردات  به  ارز  تخصیص 
در  کمبود  این صنعت  فعاالن  سایر  می دهند، 
زمینه شیرخشک را تکذیب کرده و بیان چنین 
 4۲۰۰ ارز  تخصیص  جهت  تنها  را  اظهاراتی 
امکان  که  معتقدند  و  می کنند  مطرح  تومانی 
تولید شیر خشک در داخل وجود دارد. این در 
حالی است که رییس انجمن شیرخشک نوزاد 
اذعان می کند که ۸۵ درصد ماده اولیه وارداتی 

است.
به  اشاره  با  نوزاد  شیرخشک  انجمن  رییس 
صنعتی  شیرخشک  تامین  در  مشکلی  اینکه 
وجود ندارد، بیان کرد: در حال حاضر با مازاد 
مواجه  کشور  در  صنعتی  شیرخشک  تولید 
به  نوزاد  شیرخشک  خصوص  در  اما  هستیم، 
دلیل عدم تخصیص ارز از سوی بانک  مرکزی، 

موجودی مواد اولیه مطلوب نیست.
داد:  ادامه  نوزاد  شیرخشک  انجمن  رییس 
انجمن به دولت پیشنهاد داده که ارز ترجیحی 
را از واردات این محصوالت حذف و ارز نیمایی 
را جایگزین کند، اما دولت به بهانه اینکه قیمت 
پیشنهاد  این  می شود،  گران  نهایی  محصول 
منتظر  که  است  درحالی  این  نمی پذیرد.  را 
کمبود  به  منجر  ارز  تخصیص  در صف  ماندن 

شیرخشک در بازار می شود.
برخی  کرد:  تصریح  پایان  در  زاده  تحویل 
اولیه  مواد  آینده  ماه   ۲ نیاز  برای  کارخانجات 
دارند اما نگرانی بزرگ ما از ماه های آینده است 
که با این روند تخصیص ارز و اصرار دولت بر 
تأمین ارز ترجیحی در آینده ای نه چندان دور 
با مشکل تأمین مواد اولیه مواجه خواهیم شد.«

گزارشی  از کمبود شیر خشک رژیمی در داروخانه های شهر:

سهمیه خشکیده ی شیر خشک رژیمی
      لیال گلزاری

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان واکسیناسیون عمومی 
را تنها راه ایمنی جامعه در برابر کرونا دانست و افزود: اگر ۵۰۰ 
هزار نفر دیگر در استان کرمان دوز اول واکسن خود را تزریق 
را  اول  دوز  باید،  که  افرادی  همه  آنکه  شرط  به  البته  کنند، 
دریافت کرده باشند، ما به حد مطلوب یعنی واکسیناسیون ۸۵ 

درصدی خواهیم رسید.
دکتر سعید صحبتی درباره روند واکسیناسیون کرونا در استان 
و  میلیون  یک  حدود  تاکنون  کرمان  استان  در  گفت:  کرمان 
یک  و  هدف(  جمعیت  درصد   ۷4( اول  دوز  نفر  هزار   ۹۲۰
میلیون و ۱۸4 هزار نفر )4۶ درصد جمعیت هدف( نیز دو دوز 

واکسن خود را دریافت کرده اند.
برابر  در  ایمنی جامعه  راه  تنها  را  واکسیناسیون عمومی  وی 
کرونا دانست و افزود: اگر ۵۰۰ هزار نفر دیگر در استان کرمان 
دوز اول واکسن خود را تزریق کنند، البته به شرط آنکه همه 
حد  به  ما  باشند،  کرده  دریافت  را  اول  دوز  باید،  که  افرادی 

مطلوب یعنی واکسیناسیون ۸۵ درصدی خواهیم رسید.
وضعیت  درباره  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  سخنگوی 
به  داریم  قرار  ثابت  وضعیت  در  اکنون  گفت:  استان  کرونایی 
گونه ای که وقتی پیک پنجم را پشت سر گذاشتیم، روند ابتال 
به کووید ۱۹ در استان کاهشی بوده و اکنون در وضعیت تقریبا 

ثابتی قرار داریم.
وی با خطرناک دانستن عادی انگاری که در جامعه رخ داده، 
پروتکل های  رعایت  مقداری  اینکه  به  توجه  با  کرد:  اظهار 
بهداشتی کاهش یافته و متاسفانه تا حدودی مردم سهل انگار 
شده اند و برخی نیز با تصور اینکه تزریق واکسن برای آن ها 
مصونیت ایجاد کرده، رعایت دستورالعمل های بهداشتی را زیاد 
جدی نمی گیرند، بنابراین اگر همین رویه پیش رود، وقوع پیک 

ششم دور از انتظار نخواهد بود.
صحبتی تاکید کرد: اگر مردم مسائل بهداشتی را رعایت نکنند 
و سهل انگار باشند احتمال وقوع پیک ششم وجود دارد. وی 
از  نیمی  تقریبا  اینکه  به  توجه  با  که  سوال  این  به  پاسخ  در 
به  پیک ششم  اگر  اند،  شده  واکسینه  کرمان  استان  جمعیت 
بپیوندد، چند درصد آمار بستری ها و فوتی ها نسبت به  وقوع 
پیک های قبلی تفاوت خواهد داشت؟ گفت: با توجه به اینکه 
بیش از ۷۰ درصد دوز اول و بیش از 4۰ درصد دوز دوم واکسن 
اند، پیش بینی می کنیم شدت  کرونای خود را دریافت کرده 
موارد بستری و مرگ و میر به اندازه پیک های قبلی نباشد و 

کاهش محسوسی خواهیم داشت.

  خبر

۵۰۰هزارنفردیگربایدواکسنبزنند
تااستانکرمانایمنشود



ویترین آخر

آفتاب  نیوز: چند ساعت پس از آنکه الله افتخاری گفت »روش 
رئیسی برای اداره کشور سیره ائمه معصومین )ع( است«، فرزندش 
به عنوان مدیرعامل مؤسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان 
فوالد انتخاب شد. این اولین انتصاب پرحاشیه در دولت سیزدهم 
انتصاب های فامیلی،  از زمان شروع به کار دولت جدید،  نیست و 
گروهی و جناحی بدون درنظرگرفتن تخصص و تجربه الزم با چنان 
سرعتی انجام می شود که گویا شعار شایسته ساالری و ممنوعیت 

فامیل بازی اصولگرایان در زمان انتخابات اصال مطرح نشده است.
رقابت  در  اصولگرای خود  رقبای  برای  دولت  رئیس  سو  یک  از 
نمایندگان  سهم خواهی  دیگر  سویی  از  و  می زند  حکم  انتخاباتی 
مجلس و فعاالن جناح راست زمان انتخاب کابینه با نقد تند برخی 
از اصولگرایان مواجه می شود. در این بین فارغ التحصیالن دانشگاه 

امام صادق هم یک به یک در حال سمت گرفتن هستند.
انتخاب شهرداران  قوانین مصرح  انتصابش خالف  شهرداری که 
نماینده  دختر  برای  نفت  وزیر  می زند،  حکم  دامادش  برای  بوده 
مجلسی که زمان بررسی صالحیت وزرا حامی اش بوده در نامه ای 
از گعده  وزرا  و معاونان  استخدام می زند، مشاوران  محرمانه حکم 
دوستان و هم جناحی هایی انتخاب می شوند که کمترین تجربه را 

در کارنامه خود ندارند.
این روز ها بحث استخدام های سفارشی بسیار زیاد شده و حتی به 
صداو سیما که مدعی و نقاد در بسیاری از امور است، رسیده است. بر 
این اساس سعید عینی اللهی، مدیر تأمین نیروی انسانی صداوسیما 
به صورت محرمانه درخواست کرده تا دختر ۲۱ ساله اش با مدرک 
دیپلم تجربی به عنوان کارشناس پیراپزشکی استخدام شود. در این 
بین قانون و منافع عمومی قربانی مصلحت جناحی و گروهی شده 

است.
در رابطه با زاکانی نیز بعد از لغو حکم دامادش که دلیل آن را 
نه تصمیم خالف قانون خود، بلکه ناراحتی مردم عنوان کرد، شاهد 
ادامه انتصاب های خالف قانون در شهرداری هستیم. مجتهدزاده، 
وکیل دادگستری، دراین باره گفته است که در روز های گذشته نیز 
مجددا آقای زاکانی، آقای حسین اوجاقی را به عنوان رئیس سازمان 
مسلما  هم  انتصاب  این  که  کرد  منصوب  تهران  ورزش شهرداری 
و  شهر  شورای  مصوب  دستورالعمل های  و  آیین نامه ها  برخالف 

شهرداری تهران است.
جا به جایی گسترده مدیران در شهرداری و انتصاب های پرحاشیه 
در  او  اظهارات  یادآوری  با  مردم  که  است  داده  رخ  حالی  در 
نمی گوییم  دروغ  مردم  »به  اینکه  بر  مبنی  انتخاباتی  مناظره های 
مدیران  گردش  به جای  نمی کنیم.  اداره  تورم  محل  از  را  دولت  و 
از شایستگان استفاده خواهیم کرد و از فامیل خود در پست های 
فامیلی در دولت  انتصاب های  به مرور  بهره نمی گیریم«  مدیریتی 

سیزدهم می پردازند..

شورای  مجلس  ماه  آبان   ۱۱ سه شنبه  روز  علنی  جلسه  ادامه  در  مهر: 
اسالمی، گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در مورد عملکرد رئیس وقت 
ستاد ملی کرونا )رئیس جمهور سابق( در اجرای ماده ۲۳4 آیین نامه داخلی 
با  اسالمی  نمایندگان مجلس شورای  و  قرائت شد  اسالمی  مجلس شورای 
»حسن  تخلف  پرونده  درباره  درمان  و  بهداشت  کمیسیون  گزارش  ارسال 
روحانی« و سوءمدیریت وی در ستاد ملی کرونا به قوه قضائیه موافقت کردند.

       گوناگون

ارسال پرونده تخلف »حسن روحانی« 
در ستاد کرونا به قوه قضائیه

عصر ایران؛ مهرداد خدیر- هفتم آبان 
امسال هم که به نام روز کورش شناخته 
می شود، سپری شد بی این که بازتابی در 

رسانه های رسمی داشته باشد.
   مخالفت یا ممانعت از برگزار شدن 
مراسم هم احتماال به خاطر ادامۀ بیماری 
کرونا توجیه خواهد شد اما پای هر سه 
مطلب ما به این مناسبت در روز جمعه 
با  و گفت و گو  یکتا پرستی  بودن،  )ایرانی 
ناسزا  تنها  ثابتی  افراد  جلیلیان(  دکتر 
حال  عین  در  و  جالب  و  گذاشتند 
جمله ای  هیچ  دربارۀ  که  این  تأسف بار 
نظر و نقد نداشتند و فقط با خود کورش 
شنیدن  از  نمی دانم  البته  دارند  مشکل 
تبلیغات یک فروشگاه زنجیره ای که این 
صورت  به  هم  آن  نهاده  خود  بر  را  نام 
چه  ارزشی  سیمای  و  صدا  در  و  مکرر 

حالی پیدا می کنند!
اما به راستی، کورش چه هیزِم تری   
مورد  حد  این  تا  که  فروخته  برخی  به 
چنانچه  که  حالی  در  است؟  غضب شان 
اشاره شد تابوی اولیۀ استفاده از این نام 
شکسته و بر عنوان یکی از فروشگاه های 

زنجیره ای مشهور هم نشسته است.
 ۲۹ یا  آبان  هفتم  نام گذاری  مناسبت 
عنوان  به  که  است  آن  سبب  به  اکتبر 
 ۵۳۹ در  بابِل  به  کورش  ورود  روز 
روز  شود؛  می  یاد  آن  از  میالد  از  پیش 
بابِلی  استوانۀ  نگارش  و  بردگان  آزادی 
عنوان  به  والبته  هخامنشی  پادشاه  این 

شناسۀ اختصاصی ایرانیان.
و  حساسیت  که  است  این  واقعیت 
به  کورش  یادکرد  با  علنی  مخالفت 

فروکاسته  انقالب،  اول  سال های  نسبت 
این  به  بدگمانی  نوعی  با  همچنان  اما 
ادبیات  با  و  می شود  نگریسته  مناسبت، 
به  اصول گرایان،  عالقۀ  مورد  سیاسی 
آید  نظر  در  »فرصت«  که  آن  جای 
آن که  حال  می شود.  تلقی  »تهدید« 
و  توریسم  رونق  برای  فرصتی  می تواند 
نغمه های شوم  ایرانیان در میان  وحدت 

مخالف تمامیت ارضی باشد.
 در این گفتار به برخی دالیل احتمالی 
یا  کورش پرهیزی  یا  کورش ستیزی  در 
موجب  که  پردازم  می  کورش ناپسندی 
آن  به  ایرانی  رادیکال  اصول گرایی  شده 
تأیید  ُمهر  و  ندهد  نشان  خوش  روی 
تلویحی مرحوم عالمۀ طباطبایی بر نظر 
را  کورش  که   - را  آزاد  ابوالکالم  موالنا 
نیز  دانسته-  قرآن  »ذوالقرنین«  همان 

کافی ندانند:
باستان گرایی؛ در سال های  - گفتمان 
گفتمان   4 اسالمی،  انقالب  از  پیش 
سنتی،  اسالم  می کردند:  رقابت  هم  با 
دیدگاه های سوسیالیستی، اسالم انقالبی 
با  نهایت  در  و  پهلوی  باستان گرایی  و 
اولیه  تأثیر گذاری سه گفتمان  یا  ائتالف 
مغلوب  چهارم  گفتمان  هم  بر  یا  هم  با 
شد و بعد از انقالب، هم نام فروشگاه های 
یافت  تغییر  قدس  به  کورش  زنجیره ای 
دکتر  به  کبیر  کورش  خیابان  نام  وهم 
پرسپولیس  تیم  اسم  و  شریعتی  علی 
)شهر پارسه( هم شد: پیروزی. البته قبل 
از پیروزی مدت کوتاهی آزادی و چمران 
به  قدر  آن  که  نامی  پیروزی.  بعد  و 
رسمیت شناخته نشد تا نام پرسپولیس 

بازگشت.  
بی تردید  کورش  ملی گرایی؛  نماد   -
و  ملی گرایی  نمادهای  از  یکی 
رهبر  چون  و  است  ایرانی  ناسیونالیسم 
فقید انقالب در آغاز دهۀ ۶۰ و به خاطر 
ماجراهای بنی صدر و رویکرد جبهۀ ملی 
است«  اسالم  خالف  »ملی گرایی  گفتند 
کورش هم در نقطۀ مقابل اسالم تصویر 
از آن کلمۀ »ملی« چنان  می شود. پس 
ذنب الیغفر شد که نه تنها نام دانشگاه 
بهشتی  شهید  دانشگاه  به  ایران  ملی 
سازمان  از  را  ملی  واژۀ  که  یافت  تغییر 
ویال  خیابان  در  ایران  خون  انتقال  ملی 
ایران  ملی  هواپیمایی  و  برداشتند  هم 
هواپیمایی  شد:  هم  »هما«  سرواژۀ  با 
رانی  کشتی  و  ایران  اسالمی  جمهوری 
ملی ایران هم شد کشتی رانی جمهوری 
هم  ملی  ارشاد  وزارت  و  ایران  اسالمی 
تیم  و  ملی  بانک  تنها  و  اسالمی  ارشاد 
بانک  به  آنان  نام  چون  ماند.  باقی  ملی 

اسالمی و تیم اسالمی قابل تغییر نبود.
و سیمای جمهوری  اما صدا  اکنون    
ملی«  »رسانۀ  را  خود  ایران  اسالمی 
ملی« سخن  »امنیت  از  همه  و  می نامد 
می گوید. به این ترتیب دیگر ملی مغایر 
اسالمی نیست و به این اعتبار از کورش 

هم باید رفع اتهام یا ابهام شود.
با  کورش  متمدنانۀ  رفتار  یهودیان؛   -
یهودیان نیز باب میل منتقدان نیست و 
احتماال یکی از هیزم های تر همین است 
قبل،  سال   ۲۵۰۰ اگر  معتقدند  البد  و 
همه را به دریا می ریخت مشکالت قرن 

بیستم میالدی پدید نمی آمد!

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

 چاپ :  مهدویکرمان
نشانی: سیرجان،بلواردکترصادقیروبرویداروخانهآریاکدپستی: 7813713599

تلفن: 42231335
تلفن سفارش آگهی: 09133475191

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

حفاظ در مقابل آفتاب!

روسیه اجازه برداشت از ۸ چاه گازی خزر را به ایران نمی دهد
داشت: طبق  اظهار  انجمن صنفی سی ان جی  رییس  دادرس  اردشیر  ایلنا: 
معاهده و توافق ایران و روسیه تا زمانی که تراز گاز ایران مثبت است و تولید به 
نسبت مصرف داخلی جوابگو است، ما حق استخراج منابع گازی دریای خزر را 
نداریم، ضمن اینکه توجیه اقتصادی هم ندارد که از این منابع برداشت داشته 

باشیم. وی افزود: بنابراین ما فعال نباید به فکر منابع گازی دریای خزر باشیم.

ایسنا: سازمان هواشناسی با صدور هشدار زردرنگ آورده است: سامانه بارشی 
با بارش باران به همراه وزش باد شدید در برخی استان ها همراه است. همچنین 
در مناطق جنوبی این استان ها بارش باران و وزش باد توام با رعدوبرق خواهد 
بود. در ارتفاعات و مناطق سردسیر نیز بارش برف پیش بینی می شود. هشدار 
زرد رنگ به معنای این است که پدیده ای جوی رخ خواهد داد که ممکن است 

در سفرها و انجام کارهای روزمره اختالالتی را ایجاد کند.

زوم

کورش، چه هیزِم تری به بعضی ها فروخته است؟! 

مجردهای باالی ۱۸ سال می توانند در مسکن دولتی ثبت نام کنند
وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: تمام موانع برای ثبت نام مجردان برداشته 
شده و متقاضیان باالی ۱۸ سال سن می توانند در سامانه نام  نویسی کنند. رستم 
قاسمی درباره تعیین تکلیف مجردها، فارغ از جنسیت برای ثبت نام در مسکن 
دولتی اظهار داشت: طبق تصمیمی که گرفتیم تمام مجردها چه مرد و چه زن 
می توانند در سامانه ثمن ثبت نام کنند تمام موانع برای ثبت نام مجردان برداشته 

شده و متقاضیان باالی ۱۸ سال سن می توانند در سامانه نام نویسی کنند.

سازمان هواشناسی: ورود سامانه بارشی به کشور
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جریمه های سنگین در انتظار پرمصرف های برق
مدیرعامل شرکت توانیر گفت: طبق پیشنهاد ارائه شده به دولت، مشترکان 
پرمصرف در تابستان ۱4۰۱ قیمت تمام شده برق و حتی تا سه برابر آن را پرداخت 
خواهند کرد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، محمد حسن متولی 
زاده با اشاره به اینکه این طرح در هیئت دولت در حال بررسی است، افزود: گفت: 
طبق پیشنهاد ارائه شده به دولت، مشترکان پرمصرف در تابستان ۱4۰۱ قیمت 

تمام شده برق و حتی تا سه برابر آن را پرداخت خواهند کرد.

جنجال انتصاب های فامیلی در دولت رئیسی

آگهی فراخوان شناسایی و ارزیابی شرکت ها
 به شماره 99/3/ف )نوبت سوم(

شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد پروژه »تامین تجهیزات، عملیات پیاده سازي، اصالح 
و استقرار تجهیزات زیرساخت مرکز داده« خود را از طريق برگزاري مناقصه به پیمانكار واجد شرايط واگذار 
نمايد. لذا از كلیه پیمانكاران واجد شرايط و دارای گواهی شورای عالی انفورماتیك در رشته های مرتبط 

جهت شركت در فرآيند پیش ارزيابی دعوت به عمل می آيد.
محل اجراي كار: سیرجان-كیلومتر 50 جاده شیراز- مجتمع معدني و صنعتي گل گهر می باشد.

متقاضیان شركت در فراخوان می توانند اسناد فراخوان شناسايی و ارزيابی شركت ها را با مراجعه به وب 
سايت اين شركت به نشانی www.geg.ir از بخش مناقصه و مزايده دانلود نمايند و پاكات خود را حداكثر 
تا تاريخ يكشنبه 1400/08/16 به نشاني دفتر مركزي اين شركت واقع در تهران- خیابان دكتر فاطمي- 
روبروي هتل الله- ساختمان نگین، پالک 273 – دبیرخانه مركزي و يا به نشاني دفتر كمیسیون معامالت 
شركت معدني و صنعتي گل گهر واقع در كیلومتر 50 جاده سیرجان - شیراز ارسال نمايند. ضمنأ شركت در 

فراخوان حاضر هیچگونه حقی را برای دعوت به مناقصه ايجاد نمی نمايد.
                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

آگهي مناقصــه عمومــي 
شمــاره 1400/50/ع

شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد »راهبری و اجراي عملیات نقشه برداري 
هوایي در محدوده پیت معدن و دپوهاي اطراف و تعمیر، نگهداری و تأمین قطعات یدکي 2 فروند 
پهپاد ملکي« خود را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پیمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. لذا 
پیمانكاران مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الكترونیكي WWW.GEG.IR  مراجعه  و 
اسناد مذكور را از بخش مناقصه و مزايده دانلود نمايند. مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز 
شنبه  مــورخ 1400/8/22 در محــل دفتركمیسیون معـامالت مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مركزی 
تهران مي باشد. ضمناً بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه روز شنبه مورخ 1400/8/15 مقرر 
شده است و الزامی می باشد. شركت معدني و صنعتي گل گهر در رد يا قبول هر يك از پیشنهادات 

بدون نیاز به ذكر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد.

                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 
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کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس  درگاه سامانه تدارکات 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1400/08/12 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار مناقصه در سایت تا ساعت 18:00 روز پنج شنبـــه 
تاریخ 1400/08/20

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز یکشنبه  تاریخ 1400/08/30
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 15:00 روز دوشنبه  تاریخ 1400/09/01 

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 41325077 - 034

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
دمرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان مرکز تماس: 41934-021     دفتر ثبت نام: 85193768-88969737

فراخوانمناقصهعمومییکمرحلهایتهیهمصالحواحداثدیوار
واتاقکنگهبانیمجتمعسازمانیوترمیمدیوارسطحشهر

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

شماره  به  شهر(  سطح  دیوار  ترمیم  و  سازمانی  مجتمع  نگهبانی  اتاقک  و  دیوار  احداث 

2000005674000084 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
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کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس  درگاه سامانه تدارکات 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1400/08/12 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار مناقصه در سایت تا ساعت 18:00 روز پنج شنبـــه 
تاریخ 1400/08/20

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز یکشنبه  تاریخ 1400/08/30
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 14:35 روز دوشنبه  تاریخ 1400/09/01 

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 41325077 - 034

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
دمرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان مرکز تماس: 41934-021     دفتر ثبت نام: 85193768-88969737

فراخوانتجدیدمناقصهعمومییکمرحلهای
تهیهمصالحواجرایکارهایفوالدیسطحشهرسال1400

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات )شرح مختصر:تهیه مصالح و اجرای 

کارهای فوالدی سطح شهر سال 1400( به شماره 2000005674000083 را از طریق سامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.


