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آگهی مناقصــه 
شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد

رشکت کشاورزی سیرجان بنیاد

2 به صفحه  رجوع شود 

 پیام مدیرعامل شرکت سنگ آهن گهرزمین
به مناسبت روز ملی صنعت و معدن

در شرایط کنونی صنعت و معدن نبض اقتصادی کشور و یکی از شاخص های مهم رشد و توسعه محسوب 
 می شود. دو بازویی که سنگ محک توانمندی هر سرزمینی در تحقق اهداف متعالی آن به شمار می آید. 
خوشبختانه شرکت سنگ آهن گهرزمین در تدوین و عملیاتی نمودن برنامه های خود توانسته دستاوردهای 
بی نظیری را به نمایش بگذارد و چشم اندازی از یک تکنولوژی پویا، مدیریت کارآمد و سرمایه گذاری 
 بهینه را در مقابل خود قرار دهد که همگی آنها ذیل افتخارات صنعتی و معدنی کشور جمع بندی می شود.
بی تردید؛  دستاوردهای حوزه صنعت و معدن وامدار دستان پینه بسته کارگران و زحمات و تالش های 
بی دریغ  کارکنان و مهندسان این عرصه است که در سال تولید مانع زدایی ها، پشتیبانی ها منظومه ای 

از تعهد و خودباوری را به منصه رساندند.
دهم تیرماه؛ روز ملی صنعت و معدن فرصتی است ارزنده تا با مرور بر مجموعه دستاوردهای کشور در این 
حوزه اهمیت آن را به همگان یادآور شویم و به تک تک پویندگان این عرصه خسته نباشید بگوییم و از 

خداوند بزرگ عزت و سربلندی آنها را مسئلت داریم.

محمد فالح- مدیر عامل شرکت سنگ آهن گهرزمین

آگهــي استعالم  عمومــي
 شماره 400/11/س

تدارکات  سامانه  راهبری  و  منابع  چندگانه  دارد»ارزیابی  نظر  در  عام(  )سهامي  گهر  گل  صنعتي  و  معدني  شرکت 

الکترونیک )ستاگ(« را از طریق برگزاري استعالم عمومي به شرکت پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا کلیه 

متقاضیان مي توانند جهت اخذ اسناد استعالم به آدرس الکترونیکي WWW.GEG.IR  مراجعه و اسناد مذکور 

و دستورالعمل ارزیابي کیفي و فني  را به همراه فرم پرسشنامه ارزیابي تأمین کنندگان از قسمت - مناقصه و 

. مهلت تحویل پاکات ساعت 9 الي 14 روز چهارشنبه مــورخ 1400/04/16 در محــل  مزایده  دانلود نمایند 

دفترکمیسیون معـامالت مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. ضمناً بمنظور بازدید از محل پروژه و 

پاسخ به سواالت احتمالی روز شنبه مورخ  1400/04/12 براي متقاضیان پیش بینی گردیده است  ، الزم به ذکر 

است شرکت معدني و صنعتي گل گهر در قبول و یا رد هر یک یا تمام پیشنهادات واصله بدون نیاز به ذکر دلیل و 

بدون جبران خسارت مختار مي باشد .

                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

استخدام سرپرست اجرایـی و کارشنـاس دفتر فنـی
یک شرکت پیمانکاری فعال در منطقه گل گهر جهت تکمیل کادر اجرایی خود در سیرجان 

از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید:

متقاضیان واجد شرایط رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند و جهت کسب اطالعات با شماره همراه  

تماس حاصل نمایند.  0913  145  2389

*سرپرست اجرایی دارای مدرک عمران یا مکانیک 
با 7  سال سابقه کار در زمینه مدیریت اجرایی پروژه های عمرانی و صنعتی

*کارشناس دفتر فنی ، مدرک تحصیلی مهندسی )عمران، مکانیک،صنایع( 
با حداقل 5 سال سابقه کار در زمینه دفتر فنی

jsp_nm@yahoo.com

گواهینامه پایه یک بنام اکبر بخشی و کارت ماشین و 
بیمه نامه تویوتا هایلوکس در خیابان خواجو کوچه سوم 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشند. 
یابنده با شماره 9865 476 0916 

تماس حاصل نموده و مژدگانی دریافت نماید.

به سراغ من اگر می آیید، 
پشت هیچستانم

نگاهی به وضعیت نابسامان بهشت زهرای قدیم؛



کیفیت نان، قوت غالب مردم ،همیشه و به خصوص در 
سال های گذشته مورد بحث و ایرادات زیادی بوده است 
خصوص  در  گذشته  دولت های  ادعای  که  این  وجود  با 
آورده  وجود  به  را  توقع  این  گندم  تولید  در  خودکفایی 
کنندگان  مصرف  مناسِب  نان  کیفیت  و  قیمت  که  بود 
با رشد  اما عماًل نه تنها قیمت نان ثابت نماند بلکه  شود 
از  بسیاری  نان   باالی  قیمت  شد  روبرو  زیادی  بسیار 
خانواده هایی که از لحاظ مالی با مشکل مواجه بودند را 

تحت فشار قرار داد. 
با افزایش قیمت نان بحث باال رفتن کیفیت و جلوگیری 
با  مقایسه  در  نان  کیفیت  اگر  که  بود  آن  ریز  دور  از 
افزایش قیمت، رشد داشت بحثی درست و منطقی بود 
اما با وجود وعده های زیاد در مورد باال رفتن کیفیت نان 
این وعده ها هیچ کدام  آرد عماًل دیده شده است که  و 
معموالً  که  است   این  بر  کار  روال  است  نشده  محقق 
وجود  هم  نظارتی  نشود  نانوایی ها  از  شکایتی  وقتی  تا 
تامین  منبع  عنوان  به  نانوایی ها  که  صورتی  در  ندارد 
مستمر  و  دایمی  نظارت  تحت  باید  مردم  عمده  غذای 
مسوولین مربوطه باشند به خصوص از زمان شیوع کرونا 
و ممنوعیت اخذ وجه  نقد از مشتریان، با این حال دیده 
می شود اغلب نانوایی ها این موارد را رعایت نکرده و با 
نان  توزیع  به  بهداشت  رعایت  بدون  نقد  وجه  دریافت 

می پردازند.
نانوایی ها  از  بعضی  از  کردن  گذر  با  می توان  حتی   
استفاده  نان  توزیع  برای  کودکان  از  که  کرد  مشاهده 
می کنند که با توجه به عدم صدور مجوز بهداشتی برای 
استفاده  افراد تخلف محسوب می شود.  بحث  این گونه 
از مواد ممنوعه که سالمتی افراد را به مخاطره می اندازد 
گیرد.  قرار  مسووالن  دایمی  بررسی  مورد  باید  که 
می گیرد  قرار  آنها  روی  بر  نان  که  میزهایی  همچنین 
حیوانات  هجوم  مورد  نانوایی ها  از  بودن  بیرون  علت  به 
ولگرد گرسنه قرار گرفته که این موضوع می تواند برای 
افزایش  و  رفتن  باال  با  باشد  مضر  بسیار  مردم  سالمتی 
با سالمت  و  با کیفیت  نان  نان، مردم حق دارند  قیمت 

کامل از نانوایی ها مطالبه کنند که اغلب اعتراض مردمی 
در مورد این موضوع با پاسخ تند صاحبان نانوایی مواجه 
می شود نانوایی ها علت بی کیفتی نان را در چیز دیگری 

می دانند و بزرگترین مشکل را کیفیت پایین ارد عنوان 
می کنند گزارش ها و اعتراض های بسیاری به دفتر هفته 
نامه  ارسال می شود که به همین دلیل به سراغ رییس 

اتحادیه نانوایان رفتیم و با ایشان صحبتی داشتیم.
اداره های  از  از طرف  هر کدام  افشاردوست می گوید: 
و  دارد  ویژه وجود  بازرس  اصناف یک  بهداشت، صمت، 
همچنین بنده به عنوان رییس اتحادیه نانوایی ها بازرس 
نانوایی های شهر و اطراف  بار  هستم که هفته ای چهار 
رصد  و بازرسی می شود هر کدام از همشهریان هرگونه 
به  دارند  نانوایی ها  با  رابطه  در  گزارشی  یا  و  اعتراض 
ناتوایی  و  رسیدگی  لحظه   همان  برسانند  بنده  اطالع 
باید  نان ها  کیفیت  مورد  در  اما  می شود  جریمه  خاطی 
آرد  کارخانه  نه  و  اتحادیه  نه  و  نانوایی ها  نه  که  بگویم  
هیچکدام تقصیری ندارند مشکل اصلی آردی  است که 
به کارخانه فرستاده می شود این موضوع  را فرماندار باید 
بارها در جلسات گفتم  که گندمی  پیگیری کنند بنده 

است.  بی کیفیت  گندم  می شود،  آورده  کارخانه  به  که 
پیشنهاد من این است که گندم باکیفیت و بی کیفیت 
نان  کیفیت  و  قاطی شود  این سه  تا  بیاورید  متوسط  و 

باال رود . 
مواجه  مشکل  این  با  همیشه  ما  سال  فصل  این  در 
نیست  مناسب  فصل  این  در  گندم  کیفیت  می شویم 
از  باید  و  است  زیاد  گنجایش  با  سیلو  دارای  سیرجان 
این پناسیل در مواقعی که گندم با کیفیت موجود است 
کیفیت  با  گندم  سال  طول  در  اگر  شود  بهینه  استفاده 
مواجه  مشکل  این  با  فصل  این  در  دیگر  شود  وارد  باال 
کارخانه  گندم  همیشه  کیفیت  لحاظ  از  شویم  نمی 
رفسنجان جزو عالی ترین گندم ها بوده است چه فرقی 
میان سیرجان  و  رفسنجان وجود دارد که اینقدر تفاوت 

کیفیت است 
با  و  رفتیم  شهر  سطح  نانوایی های  از  یکی  سراغ  به 

ایشان هم صحبتی داشتیم 
را  آرد  گفت  باید  نان  کیفیت  بحث  با  رابطه  در  وی 
دولت پخش می کند که فاقد کیفیت مرغوب است نانوا 
داشته  حضور  نانوایی  در  مقرر  ساعات  در  است  موظف 
باشد و خمیر را به موقع آماده کرده و نان را به دست 
مردم بدهد بارها اعتراض کرده ایم که کیفیت ارد پایین 
این  به  رسیدگی  مسئول  نیست  جوابگو  کسی  اما  است 
دست  از  است  تعزیرات  و  فرمانداری  و  اتحادیه  مشکل 
آزمایش  را  آرد  دولت  اینکه  مگر  آید  نمی  بر  کاری  ما 
این  از  دهند  دستور  پایین  کیفیت  به  توجه  با  و  کرده 
آرد نان تهیه نشود فرماندار و تعزیرات سالی یک بار هم 
سر نزده و پیگیری نمی کند قبال بازرسی ها بیشتر بود 
بازرس  فقط  االن  اما  شد  می  رسیدگی  شکایت ها  به  و 
رفسنجان  آرد  مثال  برای  میزند  سر  ما  به  بهداشت 
روز  به  و  پیشرفته  دستگاه های  با  کارخانه هایی  توسط 
است  کیفیت  دارای  خاطر  همین  به  و  شود  می  تهیه 
سطح  نانوایی های  و  مربوطه  مسئول  صحبت های  از   .
شهر چنین بر می آید که کیفیت نان مصرفی منوط به 
پیگیری فرماندار و تهیه گندم مرغوب در زمان مناسب 

و همچنین پیگیری و بازرسی مداوم از نانوایی ها است

گزارشی از کیفیت نامطلوب نان در شهر 

»قوت غالب« یا زور قالب ؟!
استاندار کرمان هشدار داد؛

ورود موج سهمگین کرونا به استان کرمان 
علی زینی وند در جلسه ستاد استانی مدیریت کرونا گفت: 
و  گرفته ایم  قرار  کرونا  شیوع  از  سابقه ای  بی  وضعیت  در 
شاهد ورود موج سهمگین کرونا از استان های همجوار به 
ادامه  وی  است.  شکننده  بسیار  شرایط  و  هستیم  کرمان 
جزئی  کاهش  باعث  کرونا  واکسن  که  است  درست  داد: 
از  جلوگیری  باعث  ولی  است  شده  میر  و  مرگ  آمار  در 
مردم  که  شود  باعث  نباید  واکسیناسیون  نمی شود.  ابتالء 

پروتکل های بهداشتی را رعایت نکنند.
استاندار کرمان با بیان اینکه هیچ چیز واجب تر و مهم تر 
باید  انتظامی  نیروی  گفت:  نداریم،  مردم  جان  حفظ  از 
سختگیرانه ورودی های استان را کنترل کند و حتی یک 
استان  و  بلوچستان  و  سیستان  استان های  از  هم  خودرو 
و در صورت مشاهده  نشوند  استان کرمان  وارد  هرمزگان 
تاالرها  تعطیلی  بر  تاکید  با  کنند.زینی وند  برخورد  آنها  با 
مردم  تاالرها  تعطیلی  با  بگوییم  اینکه  گفت:  مراسمات  و 
دلیل  می کنند  برگزار  منزل  در  را  خود  ازدواج  مراسم 
موجهی نیست و نیروهای انتظامی باید در صورت مشاهده 

داماد و پدر داماد را به مراجع قضائی معرفی کند.
رعایت  عدم  جریمه  مورد  در  همچنین  کرمان  استاندار 
رعایت  عدم  صورت  در  افزود:  شبانه  تردد  ممنوعیت های 
هیچ  و  شوند  جریمه  باید  افراد  بهداشتی  پروتکل های 
جریمه ای بخشیده نمی شود تا بعد از گذر از این شرایط 
بحرانی جلسه ای گذاشته و در موردش تصمیم گیری شود.

وی با اشاره به تجمعات زیاد در نمازهای جمعه گفت: از 
در  را  جماعت  نمازهای  که  خواهشمندم  نماز  اقامه  ستاد 
فضای باز و مشجر اقامه کنند و در صورت مناسب نبودن 

شرایط در مناطق نارنجی و قرمز آن را تعطیل کنند.
در  جماعت  نمازهای  در  مصوبات  طبق  افزود:  زینی وند   
مناطق قرمز حداکثر ۷۰ نفر و در مناطق نارنجی حداکثر 
گزارش ها  طبق  اما  کنند  پیدا  حضور  می توانند  نفر   ۱۰۰
کرمان  استان  نمازهای  در  تعداد  این  از  بیشتر  خیلی 

شرکت می کنند.
تقاضا  احمر  هالل  و  بسیج  گروه های  از  افزود:  زینی وند 
تر  اجرای هر چه سختگیرانه  به  فرمانداران  کنار  در  دارم 
را مورد  پروتکل های بهداشتی کمک کنند و همه اصناف 
و  بازارها  حتماً  تجمعات  صورت  در  و  دهند  قرار  بازرسی 
مغازه ها را تعطیل کنند تا شاهد بدتر شدن اوضاع نباشیم.
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سخِن همشهریان:انعکاس
چطور  رو  می گیره  صورت  که  ظلم ها  بعضی  نمی دونم  ندارد  وجود  کنه  گوش  دل  درد  که  شنوایی  گوش  یعنی  نمی رسه  شنوایی  گوش  هیچ  به  صداش  که  کشاورز  یه  دل  درد  بخیر  روز  سالم 
هست  دیماند  از  فراتر  شما  برق  مصرف  اینکه  بهانه  به  خود  سر  رو  کشاورزی  های  چاه  موتور  برق  میان  داره  وجود  کشور  در  که  برقی  کمبود  به  توجه  با  اخیرا   ولی  میدن  قانونی  رنگ  بهش 
سال  رو  بازی  همین  دوباره  و  کنن  وصل  رو  برقت  بیان  دوباره  دوندگی  روز  دو  یکی  از  بعد  و  کنی  خرج  پول  کلی  و  بگیری  مجوز  برق  اداره  و  آبیاری  اداره  از  دنبالش  بری  باید  حاال  و  می کنن  قطع 
نمیکنن ولی  کنند  قطع  رو  میکنن  تولید  دیجیتال  ارز  تولیدی،کشاورزی    ، صنعتی  مجوز  اسم  به  دارن  که  آنهایی  برق  های  قبض  توی  بررسی  یه  با  میتونن  که  صورتی  در  کنند  تکرار   دیگه 
زده  فلک  کشاورز  این  به  میبندن  رو  هست  که  قالبی  کود  و  سم  چی  هر  ور  اون  از  و  زده  سرما  رو  سالش  دو  پسته  که  بیچاره  کشاورز  از  تر  مظلوم  چون    

حال شما بگید واقعا این ظلم ها رو چطور باید تحمل کرد واقعا که به غیر از اینکه به خدا واگذار کنیم چاره دیگه ای نیست .  
  انتقادحق مردم است  و پاسخگویی وظیفه مسئوالن

فروش، نصب، سرویـس،شــارژ گـــاز و 

نقد و اقساطلولـه کشی زیرکار

کولرهای گـازی اسپلیت
خیابان وحید - روبروی فروشگاه  افق  کوروش

فروشگاه اسپلیت صالحی
4 2 3 3 8 7 8 8 - 0 9 1 6 4 4 5 8 3 3 5  
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آگهی مناقصه  عملیات کاشت و داشت

 گلخاهن 20 هکتاری واحد ارباهیم آباد و گلخاهن 5 هکتاری واحد سیدان

واحد  گلخانه 20  هکتاری  داشت  و  کاشت  عملیات  دارد  نظر  در  بنیاد  شرکت کشاورزی سیرجان 

ابراهیم آباد واقع در استان کرمان، شهرستان ارزوئیه، روستای وکیل آباد و گلخانه 5 هکتاری واحد 

سیدان واقع در استان فارس، شهرستان مرودشت را از طریق مناقصه عمومی به متقاضیان واجد 

شرایط واگذار نماید.

جههت  دارند  را  مذکور   مناقصه  موضوع  انجام  توانایی  که  حقوقی  و  حقیقی  اشخاص  کلیه  از  لذا 

شرک در مناقصه دعوت به عمل می آید. متقاضیان محترم می توانند جهت دریافت اسناد شرکت 

در مناقصه به وب سایت  www.pistachio-Tooka.ir  و یا به آدرس: سیرجان، بلوار سید جمال 

بنیاد  سیرجان  کشاورزی  شرکت  کرمان،  راهی  سه  و  قاآنی  چهارراه  حدفاصل  اسدآبادی،  الدین 

مراجعه نمایند.

حداکثـــر مهلت تحویـل پیشنهــادات: به دبیرخانــــه شرکـــــت واقع در سیرجـــان، 

کشاورزی  شرکت  کرمان  راهی  سه  و  قاآنی  چهارراه  حدفاصل  اسدآبادی،  الدین  جمال  سید  بلوار 

سیرجان بنیاد ساعت 11 صبح  روز دوشنبه 1400/04/14 

زمان برگزاری مناقصه: ساعت 11 صبح روز سه شنبه مورخ 1400/04/15 می باشد.
جهت کسب اطالعات بیشتـــر:  با شماره: 4403 4230 )034( واحد بازرگانی و یا 

شماره همراه : 7822 760 0912  کارشناس بازرگانی شرکت تماس حاصل نمائید.

ضمنا برگ شرایط شرکت در مناقصه در تاریخ 1400/04/09 در سایت شرکت درج می گردد.

    رشکت کشاورزی سیرجان بنیاد

شرکت مهندسی برتــر رهــا
جهت تکمیل منابع انسانی خود از افراد واجد شرایط 

دعوت به همکاری می نماید )محل فعالیت استان کرمان می باشد(

تعدادجنسیتتخصصعنوان شغلی
2 نفرخانمآشنا به مباحث فروشکارشناس فروش

آشنا به نرم افزار حسابداری کارشناس حسابداری
سپیدار و محک

2 نفرخانم

آشنا به - شبکه- دوربین کارشناس  فنی
مداربسته

2 نفرآقا

ساعت مراجعــه : 16:30 الی 19:30 ) بجز پنج شنبه ها ( 

آدرس : میدان امام حسین)ع( – ابتدای طالقانی  جنوبی – نبش کوچه اول – پالک 214

شماره واتساپ جهت ارسال رزومه : 09901042090

      سحر لشکری

   مـردم حـق دارند نان بـا کیفیت و با 
سـالمت کامل از نانوایی هـا مطالبه کنند 
کـه اغلب اعتـراض مردمی در مـورد این 
موضـوع با پاسـخ تنـد صاحبـان نانوایی 
بـی  علـت  نانوایی هـا  مواجـه می شـود 
کیفتی نـان را در چیز دیگـری می دانند 
و بزرگترین مشـکل را کیفیـت پایین ارد 

کنند مـی  عنوان 

  عکس: سید محسن فروزنده



شماره 652
9 تیر 1400 شهر

3
خبــر

مهر: رئیس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی استان کرمان گفت: دمای کرمان از فردا افزایش پیدا 
می کند و در گرم ترین ساعات به ۳۶ درجه سانتیگراد خواهد رسید. وی با اشاره به اینکه مجدداً شاهد افزایش 
دمای هوا طی هفته جاری در استان کرمان خواهیم بود، اظهار کرد: دمای کرمان از فردا افزایش پیدا می کند 
و در گرم ترین ساعات به ۳۶ درجه سانتیگراد خواهد رسید. گرمای هوا تا پایان هفته ادامه دارد. حبیبی با بیان 
اینکه وزش باد نسبتاً شدید به همراه گرد و خاک در شرق استان پدیده غالب جوی  است، ادامه داد: بقیه مناطق 
استان جو آرامی خواهند داشت و از اواخر وقت امروز به تدریج از شدت وزش باد در شرق استان کاسته خواهد شد.

هوای  استان 
کرمان گرم 

می شود

 ۵ مجتمع قضایی تخصصی در استان کرمان راه اندازی شد 
رئیس کل دادگستری استان کرمان از راه اندازی پنج مجتمع قضایی تخصصی در راستای تحقق اهداف سند تحول قوه قضائیه در استان 
خبر داد. یداهلل موحد  اظهار داشت: شهید بهشتی معمار قانون اساسی و بنیانگذار قوه قضائیه در کشور است. وی با بیان اینکه در گام دوم 
انقالب اسالمی قرار داریم و رهبر معظم انقالب از قوه قضائیه در گام دوم انقالب انتظاراتی دارند افزود: سند تحول دستگاه قضایی کشور 
توسط آیت اهلل رئیسی تنظیم و ابالغ شد و این سند آسیب ها و موانع این حوزه را شناسایی و در حال برطرف کردن این آسیب ها برای اجرای 
عدالت است.وی گفت: در مرکز استان کرمان ظرف سه سال گذشته تاکنون پنج مجتمع قضایی تخصصی خانواده، مواد مخدر، اقتصادی، 

شوراهای حل اختالف و تصادفات تأسیس شده است. 

همین چند سال پیش بود که اعالم شده سیرجان  
کامیون ممنوع شده است. بعد از آن با وجود در 
برای  شهر  از  خارج  پارکینگ  شدن  گرفته  نظر 
خودروی  رانندگان  از  بسیاری  باز  کامیون ها، 
تا  می شدند  کوچه ها  وارد  عادت  طبق  سنگین 

تریلی خود را جلوی در خانه شان پارک کنند. 
آن زمان با اینکه برخورد پلیس قاطع تر از اکنون 
بود اما با این حال سخن تازه در همان فضا از تیتر 
استفاده  شده«  ممنون  کامیون  »سیرجان  طنز 
ممنوعی  کامیون  طرح  اعالم  تاریخ  از  کرد. 
از  سیرجان  حاال  و  گذشته  سال  چند  سیرجان 
برزن  و  کوی  در  شده  رها  کامیون های  فزونی 

تبدیل به شهر واویال شده است!

سیرجان کامیون ممنون شده!! 
به گوشه ی  و گوشه  فضاهای سبز ها  دور  تا  دور 
و  تریلرها  سیرجان  در  خیابان ها  و  کوچه ها 
کامیون ها پارک کرده اند. باالشهر و پایین شهر هم 
ندارد. حتا به صرفا پارک کردن هم اکتفا نکرده 
کامیون ها  این  مالکان  که  می شود  دیده  بارها  و 
خود  سنگین  ماشین  شست وشوی  مشغول 
جلوی در خانه شان مشغول هستند و یا مبادرت 
و  کوچه  در  کامیون  تعمیر  و  روغن  تعویض  به 
فضای مسکونی می کنند! بدون توجه به اینکه چه 
مزاحمت هایی برای همسایه ها و دیگر شهروندان 

ایجاد کرده اند!
در  میرداماد  خیابان  ساکن  همشهریان  از  یکی 
همین باره می گوید: »دل مان خوش است محله ی 
آرام و ساکتی خونه خریدیم و روبروی فضا سبزیم. 

جرات نمی کنیم بچه مان را توی این پارک برای 
تا دورمان را تریلی ها گرفته اند.  بازی ببریم. دور 
مشغول  مرتب  و  نمی کنند.  پارک  که  هم  فقط 
تازگی ها  هستند.  هم  الستیک  و  رینگ  تعویض 
بس  از  شده.  آراسته  نیز  سبزه  به  بوده،  گل  که 
کسی چیزی به شان نگفته تراکتورشان را هم برای 
تعمیر گذاشته اند زیر سایه ی یکی از درخت های 

فضا سبز!«
یافته  عمومیت  طوری  سیرجان  در  مشکل  این 
که مختص شهرک های اطراف و حاشیه ای مثل 
شهرک سی بی جی و مکی آباد و... هم نیست که 
بتوانیم بگوییم حاال چهارگوشه ی شهر از کنترل 
راهنمایی و رانندگی خارج شده و به قولی از دست 
از  و  محله های شهر  بلکه همه ی  است.  رفته  در 
جمله مرکز شهر با این مشکل دست به گریبان 
باره  این  در  هم  رانندگی  و  راهنمایی  و  شده اند 
متاسفانه  که  استیصالی  است.  شده  مستاصل 
راهنمایی  نمانده.  هم  قانون  یک  همین  مختص 
قانون  رعایت  برای  فقط  نه  سیرجان  رانندگی  و 
کامیون ممنوع بودن شهر که برای رعایت بسیاری 
انفعال  به  رانندگی  و  راهنمایی  قوانین  از  دیگر 

دست  روی  دست  گفت  می توان  عمال  و  گرایید 
گذاشته است.

 بی توجهی راهنمایی و رانندگی
چند سال است که راهنمایی و رانندگی سیرجان 
آیت اهلل  و  امام  خیابان  دو  در  را  حضورش  تنها 
دو  در  واقع  در  می گذارد.  نمایش  به  سعیدی 
خیابان پرتردد به مردمی که ناچار به توقف های 
نا به جا و پارک دوبله هستند، تذکر می دهد یا 
جریمه می کند. اما عمال باقی خیابان های شهر به 

امان خدا رها شده اند.
 بی مباالتی در توقف وسط خیابان، عبور خطرناک 
زرد  چراغ شان  که  چهارراه هایی  از  پرسرعت  و 
است، دور دور زدن های همراه با ویراژ و کشیدن 
الیی و دستی همه و همه از جمله مواردی هستند 
که در سیرجان زیاد مشاهده می شوند و برخورد 
رانندگی  و  راهنمایی  سوی  از  هم  قاطعانه ای 
دیده نمی شود. در همین باره یکی از همشهریان 
یک  خریدن  برای  که  بود  شب  »آخر  می گوید: 
داروی ضروری ناچار راهی یکی از داروخانه های 
شبانه روزی شهر شدم. موقع برگشتن چند جوان 
با سه خودروی لوکس، اول ورودی بلوار ولی عصر 

از سمت سیدجمال را بسته بودند و حتا با خیالی 
تخت پیاده شده بودند و مشغول محفل کردن هم 
بودند! وقتی اعتراض کردم که چرا راه را بسته اند، 
با پرخاش به سمت ماشینم دویدند و من هم از 
ترس گریختم. مجبوری پا روی گاز گذاشتم و از 
بزرگی  بخش  گرچه  کردم.   فرار  دیگری  مسیر 
ضعف  به  مربوط  سیرجان  ترافیکی  مشکالت  از 
فرهنگ رانندگی در شهر ما است و کار بنیادین 
رسانه ای می طلبد و کم کاری را متوجه مسووالن 
فرهنگی شهر می کند اما با این حال بار مسئولیت 
و   نظارتی  نقش  و  رانندگی  و  راهنمایی  از  را 

بازدارندگی اش برنمی دارد.
هفته ی پیش برای طرح همین ابهام ها و سواالتی 
موبایل  شماره  با  پالک  تعویض  پیرامون  دیگر 
تماس  سیرجان  رانندگی  و  راهنمایی  فرمانده 

به  را  پاسخگویی  پاک ایزدی  اما سرهنگ  گرفتم 
زمان دیگری موکول کرد. 

پاک ایزدی در آخرین نشست رسانه ای خود، در 
پیرامون همین مشکالت، قول  به سواالت  پاسخ 
حضور پررنگ خودروهای مجهز به دوربین ثبت 
تخلفات را داده بود و حاال مشخص نیست که آیا 
این طرح به اجرا در آمده و اگر آمده چه تعداد 
از این نوع خودروها در سیرجان مشغول شده و 
آیا جوابگوی ثبت تخلفات این حجم از خودرو در 
این تعداد زیاد خیابان تو در توی سیرجان هستند 

یا نه؟
توضیحات  و  دیدگاه ها  تا  است  آماده  تازه  سخن 
محترم  ریاست  و  انتظامی  محترم  فرماندهی 
منعکس  و  دریافت  نیز  را  رانندگی  و  راهنمایی 

نماید.

بافت  از  که  است  خانه ای  تنها  عکس  این 
جا  به  سیرجان  چپقی  بادگیر  اطراف  قدیم 
زیبا  طاق های  با  گنبدی  خانه ای  است.  مانده 
بادگیر  نبش کوچه ی  ویژه درست  آجرکاری  و 

چپقی. 
این خانه متعلق به خانواده ی فاطمی نسب است 
تهران  ساکن  که  خانه  وارثان  شده  شنیده  و 

قیمت  به  را  ملک  این  فروش  قصد  هستند 
کارشناسی شده دارند. 

میراث فرهنگی که مشخصاً برای خانه های ثبت 
شهرداری  که  حاال  اما  ندارد  بودجه  هم  شده 
و  خانه ها  تملک  و  خرید  مشغول  سیرجان 
نبود  بد  است،  بادگیر چپقی   اطراف  زمین های 
بادگیر  که  خانه  ای  اصل  تخریب  جبران  برای 

مجد  دکتر  )خانه  داشته  قرار  آن  در  چپقی 
فاطمی نسب ها  خانه ی  خرید  به  اقدام  رضوی( 

کند. 
خانه ی  ساخت  تاریخچه ی  هرحال  به 
ساخت  تاریخچه ی  با  دوره  هم  فاطمی نسب ها 
و سال  قولی هم سن  به  و  بوده  بادگیر چپقی 
معماری  و  مصالح  بافت  نظر  از  هستند.  هم 

دارد  جا  بنابراین  دارند.   کامل  مشابهت  نیز 
درست  که  خانه   این  سیرجان  شهرداری  که 
تملک  نیز  را  است-  بادگیر  کوچه ی  نبش  سر 
می کرد تا این کوچه از بادگیر تا خانه ی مذکور 
در آینده برای سیرجان تبدیل به یک مجموعه 
دستی  صنایع  و  گردشگری  کامل  محوطه ی  و 

بشود. 

راهنمایی و رانندگی و جوالن کامیون ها در شهر 

سیرجان شهر واویال

       حسام الدین اسالملو

  عکس: سخن تازه

فامیل نزدیک بادگیر چپقی

بیش از 100 مدل انواع مبلمان راحتی، کالسیک، اِل و سلطنتی تولیدی و بازار مبل امام علی )ع(

 میـــز و صندلی هــای باغــــــــی و ویالیـــی

تاب های ریلکسـی و تابهای سه نفره باغی و ویالیــی

میز LCD تمام MDF به قیمـت درب کارخانــــــه

 لطفا و حتما قبل از خرید 

قیمت ها را مقایسه کنید

تعطیل و روزاهی جمعه  باز هستیم
ایام 

 سرویس چوب کامل ویژه جهیزیه عروس شامل؛

رختکن،جاکفشی
پا تختیمیز جلو مبلیمیز ناهارخوری

کمد لباسی

بوفه بزرگ

تشک طبی فنری سرویس خواب
میز آرایش مبـــل

در این شرایط اقتصادی هوای شما را داریم شرایط نقد و اقساط به مدت محدود

 انتهای بلـوار اصلی حجــت آبــاد  
     تلفـن تماس : 

0 9 1 2 4 1 5 8 0 0 همگی یکجا : 24/500/000 تومان1

شرایط فــروش ویــژه

تاسیسات رادین نقـــد
با تخفیف ویژه

اقسـاط
بدون بهره

پکیج، رادیاتور، آبگرمکن، اسپلیت، هود، سینک، گاز، فـر

شیرآالت اهرمــی و چشمـــی، توالت ایرانـــی و فرنگــــی

)B.T.S( لولـــه و اتصاالت پنج الیـه نیوپایپ و بی تی اس

وان، جکـــوزی، روشویـــی، اکسسوری حمــام و سرویـس

Radinstoreبلوار هجرت / تقاطع خیابان وحید، جنب بیمه ایران - 5915  4230

دفتر اصلی شرکت سالمت محور حرکت در کرمان، جهت اعطای نمایندگی در سیرجان نماینده ی فعال  می پذیرد تلفن: 6091 679 0936

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



مهر:  مدیر کل نوسازی مدارس استان کرمان از کلنگ زنی چهار باب مدرسه خیرساز ۱۲ کالسه 
در سیرجان خبر داد. وی اظهار کرد: یک دبستان و هنرستان ۱۲ کالسه که توسط خیر محمد 
حاتمی ساخته خواهد شد. یک باب مدرسه ۱۲ کالسه نیز از طرح آجر به آجر و یک باب مدرسه 
۱۲ کالسه نیز توسط مجمع خیرین شهرستان متقبل شده است که با مشارکت دولت این پروژه ها 
را انجام برسانند. وی ادامه داد: پروژه هنرستان یک هزار و ۳۲۴ متر مربع زیر بنا دارد که خیر ۴۰ 

میلیارد ریال هزینه آن را تقبل کرده و۴۰ میلیارد ریال با مشارکت دولت و خیر انجام می شود.

4 مدرسه خیرساز 
در سیرجان 

کلنگ زنی شد

 استان کرمان در انتقال آب ۱۵ سال عقب تر از دیگر استان ها قرار دارد 
خبــر
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نجف شهر- )محور  مرگ  جاده ي  در  تازه  قرباني  یک 
خواجوشهر( موجب جاري شدن سیل انتقادها به نماینده 
شده است. مردم خواجوشهر از وعدهاي حرف مي زنند که 
و  داده  آنها  به  انتخابات  است در فصل  حسن پور دو دوره 
سپس پشت گوش انداخته و به قولي مصداق ضرب المثل 

»حاجي حاجي مکه« شده است.
سال  چند  شهرمان  چیره دست  سرنانواز  عیساپور؛  سهراب 
جان  که  هم  تازگي  به  شد.  جاده  همین  قرباني  پیش 
و  بودجه  نبود  رفت.  دست  از  جاده  همین  در  جوان  یک 
مختلف  ادارات  مسئوالن  همیشگي  بهانه ي  که  هم  اعتبار 
نصیب  که  اعتباراتي  است.  رنگارنگ  وزارتخانه هاي  در 
نصیب  مي دانند  همه  اما  نیستند  دولت  وزاتخانه هاي 
کجایند. گویي تنها چیزي که در این ملک بي اعتبار است 

است؛ جان آدمیست. 
وعده دوبانده شدن جاده خواجوشهر

پرخطر  محور  کردن  دوبانده  پیرامون  نماینده  وعده ي 
نجف شهر به خواجوشهر. جاده اي تنگ و باریک و ناهموار 
اهالي آن  از  تاکنون جان بسیاري  پرتردد. جاده اي که  اما 
خطه را گرفته و خانواده هاي زیادي را داغدار عزیزان شان 

کرده است. 
با  تماس  در  خواجوشهر  اهالي  از  یکي  همین باره  در 
سخن تازه گفت: »جاده ي خواجوشهر، جاده اي که تجارت 
این درآمد سرشار چیزي  از  اما  پرتردد کرده  را  آن  پسته 
نمي شود  بانده  دو  اگر  کم  دست  تا  نشده  جاده  این  عاید 
الاقل عریض تر شود و از این نمد کالهي هم گیر ساکنان 

واقعي خواجوشهر بیاید!
از گرانتر شدن دوباره ي شن و ماسه هم  تا پیش  هرچند 
از  احداث  درحال  جاده هاي  زیرسازي  براي  راه  وزارت 
استفاده  ارزان  جایگزیني  عنوان  به  ساختماني  نخاله هاي 
بر سر  این سهل انگاري چه  بعدها  مي کرد و معلوم نیست 
نماینده  از  منطقه  اهالي  ما  حال  هر  در  اما  بیاورد!  مردم 

گالیه داریم. 
به  راي  براي جمع کردن  است که  انتخابات  دو  حسن پور 
خواجوشهر مي آید و وعده ي دوبانده شدن مسیر را مي دهد 
میرود  یادش  میرود.  یادش  بعدي  سال  چهار  تا  بعد  و 
اینجا شهري ست که رنج زنان بافنده اش در پاي دار گلیم 
آوازه ي سیرجان را جهاني کرده است و حاال رنج این زنان 
صدچندان مي شود براي پسران و پدران و مردانشان پاي 

دار این جاده.«
و  جاده سازي  که  مي شوم  متذکر  شهروند  این  به  وقتي 
زیرسازي آسفالت در حیطه ي مسوولیت نمایندگان مجلس 
نیست و آنها فقط قانون گذار هستند، پاسخي مي دهد که 
براي آن جوابي ندارم. میگوید: »اگر وظیفهي نماینده نیست، 

پس چرا وعده اش را مي دهد؟! اگر هست و او مي تواند از 
طریق رایزني با وزیر راه نقشي در تامین بودجه و توجه 
وزارتخانه به این محور داشته باشد، نماینده بیاید، توضیح 

دهد که چرا وعده اش را عملي نکرده؟«
براي پرسیدن این سوال و ابهام اهالي خواجوشهر با هر 
دو شماره موبایل حسن پور تماس مي گیرم و حتا پیامک 

مي گذارم اما پاسخي دریافت نمي کنم!
خط خوردن نمره 20 نماینده در ماجراي انتقال آب دریا

فکر  اتاق  و  حسن پور  شهباز  است  بهتر  که  بعدي  ابهام 
انتقال آب خلیج  پیرامون  باشند؛  آن  رفع  ایشان در پي 
طرحي  است.  سیرجان  در  فوالد  کارخانه هاي  به  فارس 
و  داشت  آن  روي  بر  زیادي  تبلیغاتي  مانور  نماینده،  که 
آن را به منزله ي دستاورد مهم خود در تحقق وعده ي آب 

آوردن از کره ماه اعالم کرد. 
اما در همین باره یک منبع آگاه به سخن تازه از عقیم ماندن 
آب  قیمت  این که  گفت.  آب  پرهزینه ي  انتقال  این  هدف 

خرید  برابر  چندین  معادن  و  کارخانه ها  براي  شده  تمام 
همین میزان لیتر آب از تانکرهاي مجاز و غیرمجازي است. 
تانکرهایي که مشغول تاراج منابع آب زیرزمیني شهرستان 
و فروش ارزان آن به این معادن هستند. یعني اگر قیمت 
معادن  براي  یا چاه  قنات  لیتر آب  تمام شده ي خرید هر 
فرضاً ۱۰ تومان باشد. همین قیمت براي خرید هر لیتر آب 
تصفیه شده و انتقال یافته از دریا ۱۰×۳ است. و این یعني 
فاجعه. یعني اینکه آب منتقل شده از دریا حتا براي مصارف 
صنعتي هم صرفه ي اقتصادي ندارد چه رسد به اینکه بتوان 
به مصرف خانگي آن در سال هاي خشکسالي فکر کرد.  این 
یعني پس از این همه هزینه ي میلیاردي براي انتقال آب 
و  نمي روند  این آب  زیربار خرید  دریا، شرکت هاي معدني 

برایشان صرفه ي اقتصادي ندارد.  
خرید  مشغول  همچنان  معدني  شرکت هاي  یعني  این 

آب  سفره هاي  کردن  تهي تر  و  شهرستان  زیرزمیني  آب 
هستند.  نزدیک  آینده ي  در  فرزندانمان  و  ما  زیرزمیني 
آینده ي نزدیکي که وقتي برسد و ما مردمان سیرجان آب 
میاني  و  باالدستي  مدیران  همه ي  بسا  چه  باشیم  نداشته 
اضافه ي  به  گل گهر  منطقه ي  کالن  و  خرد  سهامداران  و 
کشور  از  خارج  به  زندگي  براي  دیگر  پسته،  بزرگ مالکان 
بازخواست شان کرد و پرسید که چرا  نتوان  باشند و  رفته 
گوهرهاي گران بهاي خاک و آب این سرزمین را سرمایه ي 
اندوخته ي فرزندان تان در کشوري دیگر کردید و دست 

محرومان این سرزمین را در پوست گردو گذاشتید؟
صنایع  ایجاد  و  فوالدسازي  هم  اول  همان  از  یعني  این 
آبخور در کویر با توهم و تصور تامین آب به هر قیمتي، 
ادامه ي  در  مهلک  اشتباهي  است.  بوده  محض  اشتباه 
اشتباِه مهلک تر تشویق پسته کاري و حفر چاه بیرویه در 
گذشته. خطایي فاحش که رسانه هاي مستقل شهرستان 
بارها متذکر گشتند اما نه تنها گوش شنوایي نبود که حتا 
از سوي رسانه هاي حامي نماینده متهم به نواختن ُسرنا از 

سر گشاد آن شدند! 
نیاز به برگزاري نشست پرسش وپاسخ رسانه اي با نماینده

شهباز  نمایندگي  جدید  دوره ي  از  سال  یک  بیشتر 
حسن پور گذشته است. دورهي جدیدي که با ریزش باالي 
نمایندهي 5۱ درصدي  را یک  تا وي  بود  او همراه  راي 

کرده باشد. 
تازه اي  ابهام هاي  تاکنون  گذشته  سال  یک  از  اینکه  با 
محدودهي  هم  و  مجلس  در  او  کارنامه ي  درباره ي 
به  تن  تاکنون  هنوز  او  اما  داشته  وجود  نمایندگي اش 
برگزاري یک نشست خبري نداده است! حال آنکه سال 
98 در ماه هاي منتهي به انتخابات مجلس، دست نشست 
برگزار کردنش روان شده بود و همین طور به راحتي براي 

خبرنگاران در دسترس بود. 
شاید کرونا را مزید بر علت بدانیم که باعث شده در مدت 
این یک سال و چند ماه هیچ نشست خبریئ ي از سوي 
نشست  یک  اینکه  کما  نشود  دیده  تدارک  نماینده  دفتر 
موج  رسیدن  دلیل  به  و  شود  برگزار  بود  قرار  نیز  خبري 
جدید کرونا لغو شد. با این حال در طول همین یک سال 
حسن پور خود بارها در جلسات پرجمعیت معادن دیده شد.

دهنده ي  سرایت  خبرنگاران  و  عادي  مردم  فقط  انگار   
ویروس باشند و گویي کووید ۱9 هم اهل تبعیض و شکاف 
بگیریم  آن  بر  را  فرض  اگر  حتا  اینکه  کما  است!  طبقاتي 
که نماینده تنها به خاطر رعایت محدودیت هاي بهداشتي 
نشست پرسش و پاسخ خبري برگزار نمي کند، باز هم این 
تلفني رسانه ها  تماس  بي پاسخ مي ماند که پس چرا  ابهام 

بي پاسخ مي ماند!؟
یا مگر امکان برگزاري یک نشست پرسش و پاسخ مجازي 

وجود نداشته و ندارد؟!

سکوت حسن پور در برابر چند ابهام

هزار وعده ی حاجی...
    حسام الدین اسالملو

 شـاید کرونـا را مزیـد بـر علـت بدانیـم که 
باعـث شـده در مـدت ایـن یـک سـال و چند 
مـاه هیـچ نشسـت خبری ئـی از سـوی دفتـر 
نماینـده تـدارک دیـده نشـود کمـا اینکه یک 
نشسـت خبری نیـز قرار بـود برگزار شـود و به 
دلیـل رسـیدن مـوج جدید کرونـا لغو شـد. با 
ایـن حـال در طول همین یک سـال حسـن پور 
خـود بارها در جلسـات پرجمعیت معـادن دیده 

. شد

اینم باند دوم 
همون طور که 
وعده داده بودم

خواجو شهر
ولی  6 کیلومتر بلوار  در  واقع  دارالقران سیرجان،  در 

تاریخی  موزه ی  عنوان  تحت  موزه ای  عصر، 
و مردم شناسی سیرجان وجود دارد که به 
از شهروندان  بسیاری  می توان گفت  جرات 
بی خبر هستند  این مساله  از  سیرجانی هم 

چه رسد به مسافرین و گردشگران!
میراث مهم شهر 

را  قدمت  با  و  اشیایی خاص  که  موزه  این 
مهم  میراث  جزو  داده  جای  خود  در  نیز 
شهر تلقی می شود اما آنقدر در انزواست که 
نام و آوازه ای هم از آن به گوش نمی رسد. 
در  ابتدا  موزه  مسوول  با  صحبت  از  پیش 
این مکان خاص بازدیدی داشتم و از وجود 
در  بومی  فرهنگی  و  تاریخی  عناصر  برخی 

سیرجان شگفت زده شدم!
از آثار خطاطان به نام سیرجانی و کاتبان 
تاریخی  مختلف  اشیای  تا  گرفته  مشهور 
این موزه گردآوری  از طرق مختلف در  که 
باعث  شواهد  و  موارد  این  تمام  و  شده اند 
شد تا بیشتر کنجکاو شوم که چرا اصال در 
یا  نشانه  تابلو،  سیرجان  شهر  به  ورود  بدو 
عالمتی مبنی بر وجوده موزه در شهر جهت 

بازدید وجود ندارد؟
از  پیش  تا  چرا  می آید؛  پیش  سوال  این 
ما حتی  مدارس شهر  کرونا  و شیوع  وجود 
برای کسب  مکان  این  از  تفریحی  بازدیدی 

دانش بیشتر برگزار ننموده اند؟
بی توجهی به موزه 

و  تاریخی  موزه ی  مسوول  حسینی،  وحید 
مردم شناسی سیرجان گفت: موزه ی مردم 
تاسیس  جهت  همین  به  سیرجان  شناسی 
قدمت  با  اشیایی  و  نمود  فعالیت  به  آغاز  و 
تاریخی مختلف را در خود جای داده است 
معنای حقیقی جزو سرمایه  به  موزه  این  و 

 تسنیم : طاهری در نشست خبری با اصحاب رسانه استان کرمان با بیان اینکه شرکت آب و فاضالب استان از یکم تیرماه سال گذشته 
تشکیل و آب و فاضالب روستایی و شهری ادغام شده است اظهار داشت: میزان بارش استان کرمان در سال آبی زراعی امسال حدود 5۰ 
میلی متر بوده که کمتر از یک سوم بارندگی در سال گذشته است. وی با اشاره به اینکه این عدد گویای آن است که با یک تابستان بسیار 
کم آب روبه رو هستیم و باید با صرفه جویی آن را پشت سر بگذاریم گفت: دمای هوا نیز در استان کرمان افزایش یافته و به همین نسبت 
استفاده از آب در کولر و استحمام بیشتر شده است. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان کرمان با بیان اینکه هر کولر بین ۲۰۰ تا ۶۰۰ 

لیتر آب مصرف دارد افزود: مصرف آب در استان کرمان به شدت افزایش پیدا کرده اما منابع آبی ما بسیار محدود است.          
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فردای کرمان: استاندار کرمان با تاکید بر اینکه شرکت های بزرگ صنعتی و معدنی در راستای 
مسئولیت های اجتماعی به حوزه ی میراث فرهنگی ورود کنند، گفت: »برای واگذاری مرمت و احیای 
بناهای تاریخی به بخش خصوصی آمادگی کامل در استان وجود دارد«.  زینی وند از آمادگی استان 
برای واگذاری مرمت و احیای بناهای تاریخی به بخش خصوصی خبر داد و گفت: »استان کرمان 
بناهای تاریخی و میراثی فراوانی دارد که با ورود سرمایه گذار می توان آن ها را احیا کرد و رونق 

صنعت گردشگری استان را رقم زد«.              

 ورود شرکت های 
صنعتی و معدنی به 
حوزۀ گردشگری و 

میراث فرهنگی

 واگذاری بزرگترین خانه خشتی جهان
بزرگترین خانه خشتی جهان در روستای قاسم آباد حاجی از توابع بخش مرکزی رفسنجان همچون نگینی درخشان در کویر خشک و 
سوزان خودنمایی می کند. خانه ای که همواره پذیرای مسافران از شهرهای دور و نزدیک و گردشگران خارجی  بوده و قرار بود پس از مرمت 
و تبدیل به هتل سنتی به این نقطه از کویر رونق ببخشد. اما پس از هزینه های میلیاردی و حواشی که برای آن ایجاد شد، رها شده و قرار 
بود مدتی در اجاره شهرداری قرار بگیرد، این موضوع هم بنا به دالیلی محقق نشد و طی حضور رزم حسینی وزیر صمت تفاهم نامه ای با مس 
و اوقاف به امضا رسید که این خانه به شرکت مس واگذار شود، که هنوز وارد فاز عملیاتی نشده است.  بنای خانه حاج آقاعلی بزرگترین خانه 

خشتی جهان با ۱۴ هزار متر مربع عرصه و هفت هزار متر مربع اعیان بنا شده است.

ولی  بلوار  در  واقع  دارالقران سیرجان،  در 
تاریخی  موزه ی  عنوان  تحت  موزه ای  عصر، 
و مردم شناسی سیرجان وجود دارد که به 
از شهروندان  بسیاری  می توان گفت  جرات 
بی خبر هستند  این مساله  از  سیرجانی هم 

چه رسد به مسافرین و گردشگران!
میراث مهم شهر 

را  قدمت  با  و  اشیایی خاص  که  موزه  این 
مهم  میراث  جزو  داده  جای  خود  در  نیز 
شهر تلقی می شود اما آنقدر در انزواست که 
نام و آوازه ای هم از آن به گوش نمی رسد. 
در  ابتدا  موزه  مسوول  با  صحبت  از  پیش 
این مکان خاص بازدیدی داشتم و از وجود 
در  بومی  فرهنگی  و  تاریخی  عناصر  برخی 

سیرجان شگفت زده شدم!
از آثار خطاطان به نام سیرجانی و کاتبان 
تاریخی  مختلف  اشیای  تا  گرفته  مشهور 
این موزه گردآوری  از طرق مختلف در  که 
باعث  شواهد  و  موارد  این  تمام  و  شده اند 
شد تا بیشتر کنجکاو شوم که چرا اصال در 
یا  نشانه  تابلو،  سیرجان  شهر  به  ورود  بدو 
عالمتی مبنی بر وجوده موزه در شهر جهت 

بازدید وجود ندارد؟
از  پیش  تا  چرا  می آید؛  پیش  سوال  این 
ما حتی  مدارس شهر  کرونا  و شیوع  وجود 
برای کسب  مکان  این  از  تفریحی  بازدیدی 

دانش بیشتر برگزار ننموده اند؟
بی توجهی به موزه 

و  تاریخی  موزه ی  مسوول  حسینی،  وحید 
مردم شناسی سیرجان گفت: موزه ی مردم 
تاسیس  جهت  همین  به  سیرجان  شناسی 
قدمت  با  اشیایی  و  نمود  فعالیت  به  آغاز  و 
تاریخی مختلف را در خود جای داده است 
معنای حقیقی جزو سرمایه  به  موزه  این  و 

های شهر ماست که متاسفانه نسبت به آن 
می توان  بسیاری  کارهای  می شود.  توجهی 
گردشگر  جذب  و  موزه  تبلیغ  زمینه ی  در 
داشت و برخی برنامه ها در همین زمینه هم 
سرانجام  به  کرونا  شیوع  دلیل  به  متاسفانه 
نزدیک  آینده ای  در  امیدواریم  و  نرسید 
و  دهد  رخ  زمینه  این  در  خوبی  اتفاقات 
سازمان های  بیشتر  توجه  با  امیدواریم 
مرتبط به این بخش مهم از تاریخ و فرهنگ 
زمینه ی  در  مثبتی  اتفاقات  شهرستان، 
تاریخی و گردشگری انجام پذیرد؛ همچنین 
و  دارند  کهن  اشیایی  اگر  عزیز  همشهریان 
شرایط نگهداری از آن برایشان میسر نیست 
می توانند اشیا را به موزه سپرده تا هم بهتر 
از آن ها مراقبت شود و هم به گسترش این 

مکان کمک ارزشمندی کنند.
بیان داشت:این موزه  این خصوص  وی در 
کنون  تا  دارد  هم  گسترش  پتانسیل  که 

مورد توجه نبوده و با شیوع ویروس کرونا و 
پیش  از  بیش  گردشگری  چشم گیر  کاهش 
مهجور مانده و متاسفانه توجه درخوری هم 
که باید از سوی ارگان های مربوطه از جمله 
نشده  آن شود،  به  فرهنگی  میراث  سازمان 
و  گرفته  خاک  که  مدت هاست  موزه  این  و 

بی نام و نشان مانده است.
یک  موزه  بنده  نظر  از  گفت:  حسینی 
عنوان  به  بلکه  نمی شود  محسوب  مکان 
شناسنامه ی یک منطقه و یا سرزمین برای 
در  امروز  می باشد .  خودش  اثبات  و  معرفی 
دنیا و به خصوص بعد از جنگ جهانی دوم و 
خرابی های زیادی که به بار آورد، شهرهای 
بزرگ تصمیم گرفتند که هویت و پیشینه ی 
اثبات  با داشتن موزه های غنی  را  خودشان 
کنند و حتی دست به غارت اموال تاریخی 
ناگفته  زدند.  دیگر  کشورهای  و  شهرها 
در  گذشته  قرن های  در  امر  این  که  نماند 

کشورهایی مانند انگلستان و فرانسه مرسوم 
راه  را  عتیقه بازان  بنام  انجمن هایی  و  بود 
انداخته بودند که یا اموال و اشیای مختلف 
تاریخی و هنری را در حراجی ها می خریدند 
و جمع آوری می کردند و یا در مستعمرات 
خود چپاول می کردند این امر آنقدر مرسوم 
موزه ها  اکثر  می بینیم  امروزه  که  شد 
و  تمدن  از  آثاری  از  برگرفته  دنیا  بزرگ 
هم  دنیاست. سیرجان  مختلف  فرهنگ های 
بی نهایت به تقویت این موضوع برای ارائه و 

اثبات پیشینه تاریخی خود نیاز دارد.
زودی،  به  افزود:  سیرجان  موزه  مسوول 
مکان  این  بیشتر  معرفی  به  برنامه هایی  در 
بحث  و  موزه  این  از  بهتر  بهره  برداری  و 
بارکددار کردن اشیا را داریم که هر شخص 
خارجی  بتواند  یا  ایرانی  کننده  بازدید  و 
حداقل به دو زبان رایج شناسه اثر را داشته 
باشد و در بحث معرفی موزه در سطح وسیع 

با همکاری شهرداری، امکان پذیر است.
میراث  اداره  همکاری  با  رابطه  در  وی 
فرهنگی  میراث  رییس  با  گفت:   فرهنگی 
دیدگاه  با  که  داشتیم  جلساتی  سیرجان 
دادند  را  جانبه  همه  همکاری  قول  مثبت، 
پیشینه ی  و  گستردگی  به  توجه  با  و  
دوران  از  آثاری  دارد،  که سیرجان  تاریخی 
را در حوزه ی  امروز  تا عصر  اسالم  از  پیش 
آثار  مثال  برای  داریم  سیرجان  شهرستان 
این  که  تاریخ  از  پیش  دوره ی  از  معروف 
نقوش  چوپانی  کنده ی  نقش  آثار  موارد 
صخره ی سیاه شاه فیروز هستند که از این 
آثار در کتاب های دانشگاهی دنیا به عنوان 
آثار مهم و ارزشمند ما قبل تاریخ نام برده 
تاریخی  گستردگی  به  باتوجه  و  است  شده 
که در سیرجان داریم، از شمال تا جنوب و 
از شرق تا غرب تپه ها و محوطه های تاریخی 
در  که  شهرهایی  و  دهکده ها  همین طور  و 
تاریخ نام آن ها برده شده، می طلبید که در 
بقایای  و  آثار  آوری  جمع  با  سیرجان  شهر 
محل  و  موزه  یک  برپایی  درصدد  تاریخی 

ارایه ی پیشینه ی تاریخی سیرجان، برآید.
خواست،  همشهریان  از  پایان  در  حسینی 
و  فرهنگی  مکان  یک  عنوان  به  را  موزه 
عالقه  از  و  بدانند  سیرجان  گردشگری 
مندان دعوت به بازدید کرد تا این موضوع 
موزه  اینکه  با  شود  نهادینه  بیشتر  هرچه 
میراث  و  شهرداری  پشتوانه  با  سیرجان 
است  دهه  یک  از  بیشتر  سیرجان  فرهنگی 
آن  معرفی  به  نسبت  اما  می باشد  دایر  که 
دیدگاه  با  امیدواریم  که  شده  توجه  کمتر 
شهرداری  مدیران  و  مسووالن  بهتر  هرچه 
از پیش  امکان بیش  این  و شورای اسالمی 
جمله  از  سیرجان  موزه ی  که  شود  فراهم 
گردشگران  جاذب  شده  شناخته  موارد 

داخلی و خارجی باشد .

 تسنیم : طاهری در نشست خبری با اصحاب رسانه استان کرمان با بیان اینکه شرکت آب و فاضالب استان از یکم تیرماه سال گذشته 
تشکیل و آب و فاضالب روستایی و شهری ادغام شده است اظهار داشت: میزان بارش استان کرمان در سال آبی زراعی امسال حدود 5۰ 
میلی متر بوده که کمتر از یک سوم بارندگی در سال گذشته است. وی با اشاره به اینکه این عدد گویای آن است که با یک تابستان بسیار 
کم آب روبه رو هستیم و باید با صرفه جویی آن را پشت سر بگذاریم گفت: دمای هوا نیز در استان کرمان افزایش یافته و به همین نسبت 
استفاده از آب در کولر و استحمام بیشتر شده است. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان کرمان با بیان اینکه هر کولر بین ۲۰۰ تا ۶۰۰ 

لیتر آب مصرف دارد افزود: مصرف آب در استان کرمان به شدت افزایش پیدا کرده اما منابع آبی ما بسیار محدود است.          

گزارشی پیرامون تنها موزه ی شهر؛ 

موزه ی از یاد رفته 
     زهرا شهسواری

استاندار کرمان از آمادگی کرمان برای واگذاری مرمت و 
احیای بناهای تاریخی به بخش خصوصی خبر داد.

و  مدیرعامل صندوق حفظ  با  دیدار  در  وند  زینی  علی 
احیای بناهای تاریخی و فرهنگی کشور از آمادگی استان 
تاریخی به بخش  بناهای  برای واگذاری مرمت و احیای 
خصوصی گفت و ادامه داد: استان کرمان بناهای تاریخی 
و میراثی فراوانی دارد که با ورود سرمایه گذار می توان آنها 

را احیا کرد و رونق صنعت گردشگری استان را رقم زد.
مجموعه های  به  تکلیف  از  همچنین  کرمان  استاندار 
بزرگ صنعتی و معدنی استان در راستای مسئولیت های 
تشکیل  با  فرهنگی  میراث  بخش  به  ورود  و  اجتماعی 
شرکت های تخصصی نام برد و عنوان کرد: با شکل گیری 
این هلدینگ ها از سرمایه استان و در کنار آن با کمک 
افراد متخصص، حوزه گردشگری و میراث فرهنگی، پیش 

برده می شود.
با  به احیا و مرمت کاروانسرای وکیل کرمان  زینی وند 
حضور بخش خصوصی اشاره داشت و از پیگیری ها برای 

حل مشکل تأمین آب و برق مجموعه خبر داد.
استاندار کرمان بیان داشت: در کرمان به تناسب ظرفیت 
و سابقه تمدنی آن در حوزه میراث فرهنگی کار نشده و با 

اجحاف مواجه است.
مطالبه  یک  عنوان  به  را  کرمان  گردشگری  افزود:  وی 
در چند ماه اخیر دنبال کرده ایم که بخشی از آن بناهای 

تاریخی است که باید تعیین تکلیف شوند.
فرهنگی  و  تاریخی  بناهای  احیای  و  حفظ  مدیرعامل 
کشور به بازدید خود از مجموعه های تاریخی کاروانسرای 
وکیل، عمارت شترگلو، خانه امینیان در استان اشاره کرد 
اماکن  واگذاری  و  گذاران  سرمایه  شناسایی  با  گفت:  و 
تاریخی به آنها روند مرمت بناهای میراثی رونق و توسعه 
می یابد که نمونه شاخص آن در استان کرمان کاروانسرای 
وکیل  کاروانسرای  افزود:  میرزایی  هادی  است.  وکیل 
کرمان با 95 درصد پیشرفت، عمارت شترگلو با ۶5 درصد 
و خانه امینیان با 9۲ درصد پیشرفت فیزیکی در مرمت 
و احیا فعال هستند و حمایت های استان توسعه صنعت 

گردشگری و حفاظت از ابنیه تاریخی را به همراه دارد.
فریدون فعالی مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری استان کرمان هم از معرفی پروژه های جدید 
استان برای احیا و مرمت به کمک صندوق حفظ و احیای 

بناهای تاریخی و فرهنگی کشور خبر داد.

   خبر

  عکس: سید محسن فروزنده

 آمادگی برای واگذاری مرمت و احیای 
بناهای تاریخی به بخش خصوصی



سرپرست اداره  کل غله و خدمات بازرگانی کرمان گفت: »سال گذشته ۱۶۰ هزار تن گندم از کشاورزان 
خریداری کردیم اما تولید گندم در استان، امسال نسبت به سال قبل به دلیل کاهش بارندگی و خشکسالی به 
میزان یک سوم کاهش پیدا کرده است«. ماهری در عین حال یادآور شد: »در سال جاری تاکنون حدود 9۰ 
هزار تن گندم به صورت تضمینی از کشاورزان استان به ارزش ۴5۰ میلیارد تومان خریداری شده است. «. وی 
با بیان اینکه قیمت خرید هر کیلو گندم امسال پنج هزار تومان مصوب شد، اظهار کرد: »در شمال استان نیز 

تاکنون ۱8 هزار تن گندم به ارزش تقریبی 9۰ میلیارد تومان از کشاورزان این منطقه خریداری شده است.

 تولید گندم استان 
به یک سوم 

کاهش یافت 

زمان قطعی های برق با تماس تلفنی به مشترکین  اطالع رسانی می شود
خبــر

گفتارنو: مدیر امور دیسپاچینگ و فوریت های برق شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان اعالم کرد: زمان قطعی های برق از 
طریق تماس با تلفن همراه به مشترکین اطالع رسانی می شود. وی افزود: پیش از این مشترکین با مراجعه به سایت شرکت به نشانی 
www.nked.co.ir یا از طریق نصب اپلیکیشن برق من بر روی تلفن همراه خود می توانستند از جدول زمان بندی خاموشی ها اطالع 
یابند علیزاده ادامه داد: مشترکین می توانند عالوه بر این سامانه اطالعات قطعی های برق را از طریق پیامک نیز دریافت کنند. برای این 
کار الزم است با مراجعه به سایت این شرکت در بخش خدمات الکترونیکی در قسمت )سامانه دریافت خاموشی از طریق پیامک( کلیلک 

کرده و اطالعات مورد نظر را وارد کنند.
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تومن،  کیلویی چند: »38  انبه  آقا!  رضا)ع(-   امام  بلوار 
انبه ی قلم. البته اگر کارتونی برداری. نصف کارتون رو هم 

به همین قیمت می فروشیم.
هست،  کارتونی   ،34« انبه؟  قیمت  ولیعصر-  خیابان 

کیلویی فروش نداریم.«
کارتونی  قیمت  تومن،   45« چند؟  انبه  خواجو-  خیابان 

هست، کیلویی بخواید، 50 درمیاد«
کیلویی  فروش   ،  43« قیمته؟  چه  انبه  هجرت-  بلوار   
هم نداریم. سه چهار نفر با هم بشید یک کارتون بخرید 
نقطه ی  نقطه  در  میوه  قیمت  کنید.«  تقسیم  هم  بین  و 
قیمت  شهر،  کجای  هیچ  و  است  متفاوت  هم  با  شهر 
همسانی نمی توان یافت. پایین و باالی شهر ندارد. قیمت 
تا 25  آلبالوهای 20  تا 45 هزار تومانی،  گیالس های 35 
نوسانات،  این  از  و شلیل هم  و هلو  تومانی، قیصی  هزار 
وارد  و طالبی هم  مستثنا نشده و حتا هندوانه و خربزه 
شهر  کجای  هر  و  شده اند  قیمت ها  نوسان  معرکه ی  این 

باید قیمت متفاوتی از میوه ها بشنوی.
کرایه از میدان تا مغازه باال رفته وگران می فروشم

از  را  مشترک  میوه های  قیمت  تفاوت  این  دلیل 
شنیدیم:  پاسخ هایی  چنین  و  پرسیدیم  میوه فروشان 
اینه  تره،  بقیه جاها گرون  از  این که میوه ی من  »دلیل 
که باربری جابجا و فاصله ی بارفروشی تا شهر زیاد شده و 
وانتی رو که کرایه کردم تا بار من رو بیاره، دو، سه برابر از 
من پول گرفته. من هم مجبورم که این کرایه بار رو روی 
میوه ها تقسیم کنم تا برای من هم به صرفه باشه وگرنه 

که باید در مغازه رو تخته کنم.«
میوه ها  نرفتن  فروش  نگران  آیا  که  این  به  پاسخ  در  و 
نیستید که به خاطر افزایش قیمت، خریدار نداشته باشند 
که  من  نشن.  خراب  تا  میاریم  »کمتر  شوند؟  خراب  و 
قانع  و  می کنیم  مشتری صحبت  با  کنم.  ضرر  نمی تونم 

می شوند، می برد اما کمتر.«
آیا تا به حال از طرف تعزیرات به خاطر قیمت باال به شما 
کار  بعدش هم مگه  نه؛  داده نشده؟ »هنوز که  اخطاری 
غیرقانونی کردیم، خب بیایند و هزینه هایی که پرداخت 

کردم رو نگاه کنن اگر حرف ناحساب 
بود اخطار بدن  و اصال پلمپ کنن. 
کنم  ضرر  اینجا  که  نیامدم  من 
بیارم.  در  رو  زندگیم  خرج  می خوام 
اصال باید همون تعزیرات فکری برای 
داریم  که  بکنه  فروش ها  میوه  ما 
می دیم.  دست  از  رو  مشتری هامون 
رو  بار  تره  و  میوه  میدان  درسته 
جابجا کرده پس باید به فکر راه حلی 
از  حمل  کرایه ی  موضوع  این  برای 
میدان تا مغازه ها را هم کرده باشن.«
ارزان  و  می زنم  بار  میوه  خودم 

می فروشم
میوه فروشی دیگر علت ارزان تر بودن 
میوه هایش را چنین تحلیل می کند: 
»االن مشکل همه ی میوه فروش ها، 
بار  تره  و  میوه  میدان  شدن  جابجا 
است که به فاصله ی دورتری از شهر 
بار  کرایه  که  مجبورند  همه  و  رفته 
البته فقط  را هم روی میوه بکشند، 
مشکل کرایه از میدان تا مغازه نیست 
قیمت ها  هم  میدان  همان  در  بلکه 
باز آن جا  نرخی هستند چون  چند 

هم به خاطر جابجایی میدان، نرخ کرایه ها متغیر شده و 
هر کس هر قیمتی بخواهد میوه را می فروشد. البته ماشین 
وانت از خودم هست و نباید کرایه ای از بابت حمل بدهم، 
مشتری  تا  می زنم  دیگر  جاهای  از  پایین تر  قیمت  پس 
و  غیرقانونی ست  نه  هم  کارم  این  باشم.  داشته  بیشتری 
نه بی انصافی کرده ام. حتا گاهی برای سود بیشتر، خودم 
شیراز می روم و میوه را شخصا خودم خریداری می کنم 
از  این جا می آورم پس کرایه ی حمل  به  برای فروش  و 

شیراز تا اینجا هم برای من کمتر می افتد.«
هنور نرخ مصوبی نداریم

اداره صنعت و معدن  از  را  این چند نرخی میوه ها  علت 
این رابطه  اداره در  این  و تجارت جویا شدیم. سرپرست 
از  بازرسی  حال  در  مدام  صنفی  واحد  »بازرسان  گفت: 

بابت  این  از  تاکنون مورد شکایتی  سطح شهر هستند و 
روز  از ۱۰  زمانی کمتر  است. مدت  نشده  گزارش  ما  به 
این  بر  قرار  و  شده ام  منصوب  سَمت  این  به  که  است 
بار  تره  و  میوه  نرخ گذاری  بر  مبنی  ای  جلسه  که  است 
تشکیل و قیمت های پیشنهادی را بشنویم و با قیمت های 
شهرستان های اطراف و استان مقایسه و نرخ واحدی را 

تصویب کنیم.
برخورد  موردی  چنین  به  اداره  این  بازرسان  تاکنون  اما 
آن  از  ولی  هستند  شهر  در سطح  روز  هر  چون  نکردند 
تعداد  و  است  زیاد  صنفی  واحدهای  تعداد  که  جایی 
بازرسان اندک، امکان این که همه ی موارد دیده نشوند، 

می رود.
جابجایی  دلیل  به  که  گفتنی ست  هم  نکته  این  البته 

میدان میوه و تره بار که از هفته ی گذشته صورت گرفته، 
 یک شوک به مغازه داران وارد کرده اما به مرور و نظارت 
مستمر این مورد مرتفع خواهد شد و جای نگرانی نیست.

بر  دلیل  می توان  را  متفاوت  نرخ های  دلیل  هم  گاهی 
کیفیت میوه دانست، میوه های با کیفیت قیمت باالتری 
دارند و میوه هایی که تازگی خود را از دست داده باشند 

هم بالطبع قیمت پایین تری خواهند داشت.
و در رابطه با قیمت میوه های خارجی مثل انبه، آناناس، 
فاکتور،  اساس  بر  که  بگویم  باید  هم  موز  و  نارگیل 
نرخ گذاری می شوند و دلیل عمده ی تفاوت قیمت در این 

نوع میوه ها، همین مورد می تواند باشد.
سود  که  هستند  حاضر  فروشندگان  برخی  گاهی  حتا 
زودتر  میوه  که  دیدگاه  این  با  باشند.  داشته  کمتری 

میوه ی  پس  باشد.  داشته  کمتری  خرابی  و  برود  فروش 
این  همه ی  می فروشد.  ارزانتری  قیمت  به  را  نظر  مورد 
باشد.  بر تفاوت قیمت ها  مواردی می تواند دلیل موجهی 
باالتر  فروش  شد،  اعالم  نهایی  نرخ  اینکه  محض  به  اما 
فروشنده  با  و  می شود  گرانفروشی محسوب  نرخ،  این  از 

خاطی برخورد می گردد.«
سبد میوه خانوارها رو به خالی شدن است

و داخل  برمی دارد  دانه دانه سیب زمینی  میانسالی،    زن 
پیاز در آن است؛ کمی جلوتر  نایلونی می ریزد که چندتا 
که  هلو  و  گیالس  سینی  به  ناامیدانه  نگاهی  و  می رود 
روی  را  نایلون  و  می کند  شده،  گذاشته  مغازه  جلوی 
آهسته  بسیار  صدایی  با  و  می گذارد  دیجیتال  ترازوی 
کیف  در  تومن«   هزار   ۱۰« شد؟«  »چند  می پرسد: 
دستی اش را باز می کند و می گوید: »دیگه همون آبگرمو 

هم نمیشه درست کرد.«
نه فقط میوه؛ همه چیز گران شده

پاسخ افصحی در رابطه با گرانی میوه و تره بار چنین بود: 
»افزایش هر محصولی، وابسته به هزینه های جانبی هست 
که باال رفته اند و روی هم رفته باعث این افزایش نرخ ها 
اگر  این همه گرانی همین است.  شده و متاسفانه دلیل 
دیده  اقالم  همه ی  در  گرانی  که  مدتی ست  کنید،  دقت 
می شود و میوه هم از این گرانی ها ارث برده، و نباید آن را 

مختص میوه و تره بار دانست.
سبدهایی خالی از میوه

و  باالست  میوه هایشان  قیمت  که  مغازه هایی  دیدن   
و مگس می پرانند،  نمی رسد  تومان  زیر ۳۰ هزار  به  گاه 
وعده  هر  بین  که  پریده ای  رنگ  خانواده های  دیدن 
میان  این  در  و  است   فاصله  ماه  میوه خوردن شان  یک 
که تنها امید خانواده های قشر متوسط، میوه های جالیزی 
بود، که آن هم به باد رفت تا حتا همین میوه های جالیزی 
هم از سبد میوه خانواده ها حذف شود و تقاضایی برای آن 
هم وجود نداشته باشد، همگی نشان از نابسامانی عجیب 

حاکم بر بازار میوه و تره بار است.
 و همین، سبد مصرفی خانوارها را خالی کرده تا نوسانات 
قیمت در بازار میوه و تره بار رکوردهای جدیدی به ثبت 

برساند.

رکوردهای جدید نوسان قیمت میوه و تره بار در شهر؛

»یک شهر و چند نرخ« میوه و تره بار
     لیال گلزاری

  عکس : سید محسن فروزنده

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

09135320842-09132794372

 25 ثمری  پسته  باغ  هکتار  یک 
کشی     لوله  آب  حبه  یک  و  ساله 

شهر  درخواجو 
پایین  آباد  اهلل  موتور 

و  میلیارد  یک  قیمت   به 
تومان  میلیون  سیصد 
رسد.  می  فروش  به 

09384489171   
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آ   رفاخوان مناقصه عمومی  یک رمحله ای

 آسفالت معبر آرامستان شهر اپرزی - نوبت دوم

روابط عمومی شهرداری اپرزی

)شرح مختصر: تهیه مصالح، حمل و اجرای  شهرداری پاریز در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات 
را از طریق سامانه   2 0 0 0 0 9 3 8 6 6 0 0 0 0 0 آسفالت معبر آرامستـان شهـر پاریـز( به شماره 1

تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایـی پاکت ها
www.setadiran.ir  انجام   از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس 
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 1400/03/24 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت 10:00 روز دوشنبـــه تاریخ 1400/04/14
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 10:00 روز پنج شنبه  تاریخ 1400/04/24

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 10:00 روز یکشنبه  تاریخ 1400/04/27 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

الف- آدرس: استان کرمان، شهرستان سیرجان، شهر پاریز، بــلوار جمهوری، دبیرخانه شهـــرداری پاریــــز

 تلفن 42393211 - 034                                  کسب اطالعات بیشتر:09023457026 - دفتر فنی شهرداری پاریز

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

 مرکز تماس: 41934-021     دفتر ثبت نام: 85193768-88969737

خانم مریم السادات شجاعی احد ورثه اسداله اسعدی با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 45 سیرجان 
مدعی است که سند مالکیت چهارصد و سی و دو سهم از چهارصد و هشتاد سهم ششدانگ پالک 1 فرعی از 1661  اصلی  
واقع در بخش 35 کرمان  بنام  اسداله اسعدی 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 می تواند 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.  1106  م الف    تاریخ انتشار: روز چهارشنبه 1400/04/09
محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت



بهشت  همان  یا  آرامستان  که  است  سال   5 از  بیش 
اش  ُمرده  دیگر کسی  و  اموات شده  خانه  زهرای جدید، 
را در بهشت زهرای قدیم دفن نمی کند. نه اینکه این کار 
نه! مصوبه شورای شهر  باشد،  به میل صاحبان عزا شده 
زهرای  بهشت  از  دل  کرد  مجبورشان  اجبار شهرداری  و 
در  را  تازه شان  اموات  و  بکنند  قبلی خود  اموات  و  قدیم 
پیشرفت  قدیم  زهرای  بهشت  تا  کنند،  دفن  آرامستان 
با خاک یکسان  نکند و به گفته شهرداری سی سال بعد 

و به بافت شهری تبدیل شود.
مکانی مخوف و متروک  

باشید  زده  قدیم سری  بهشت زهرای  به  روزها  این  اگر 
و  مخوف  مکان  یک  شبیه  بیشتر  که  می شوید  متوجه 
را  اموات یک شهر  که  زهرا  بهشت  یک  تا  است  متروک 
و  آنجا می آیند  به  ندرت  به  خانواده ها  گرفته.  آغوش  در 
به  شهرداری  نیروهای  می زنند.  گذشته  اموات  به  سری 
می کشند  جارو  را  قبرها  بین  و  می آیند  آنجا  به  ندرت 
شهر  از  تکه  این  به  کاری  هم  عزراییل  دیگر  حتی  و 

سیرجان ندارد. انگار به حال خود رها شده. 
خشکیده ی  برگ  و  خاک  خروار  خروار  قبرها  بین 

را  قبرها  از  بعضی  سنگ  شده.  جمع  هم  روی  درختان 
تاریک می شود، سیاهی  یک الیه خاک پوشانده. هوا که 
مناسبی  روشنایی  و  می گیرد  بر  در  را  قبرستان  شب 
افراد هم  بعضی  کند.  تلطیف  را  تا کمی فضا  ندارد  وجود 
که فرصت را غنیمت شمرده اند و پل های آهنی و جای 
این روزها  عکس مردگان که از جنس آلومینیوم بوده و 
آرایش  به  تا  اند  بریده  را  دارد  خوبی  مشتری  بازار  در 
آن  از  دیگر  کنند.  بیشتر کمک  مکان  این  بودن  متروکه 
گویی  و  نیست  خبری  دور  سال های  آراستگی  و  رونق 
خود قبرستان هم به این تنهایی و فراموشی عادت کرده 

است.
در  گزارشی  نگین  ماهنامه  که  بود   9۷ ماه  خرداد 
منتشر  اموات  دفن  اجازه  عدم  و  زهرا  بهشت  خصوص 
مقبره های خصوصی گالیه  مالکان  گزارش،  این  در  کرد. 
داشتند از شهرداری برای زمینی که سال ها قبل خریده 
بودند تا به مقبره خانوادگی شان تبدیل شود و حاال باید 

اموات شان را در آرامستان دفن کنند.
از  دست  فعال  که  اند  شده  خسته  هم  آن ها  انگار  اما   
و  کشیده اند  زهرا  بهشت  در  خود  خصوصی  زمین های 
پنجشنبه ها راهی جاده طویل و دراز آرامستان می شوند 
قرائت کنند. درست است که  فاتحه  اموات خود  برای  تا 

در  شهرداری  سوی  از  اموات  دفن  برای  جدیدی  مکان 
می خواهند  که  است  درست  هم  باز  و  شده  گرفته  نظر 
بافت  به  و  تخریب  را  قدیم  زهرای  بهشت  بعد  سال ها 

شهری اضافه کنند. نظارتی وجود ندارد
در حال  آیا  که  است  این  اما سوالی که مطرح می شود 

مکان  این  بر  شهرداری  سوی  از  نظارتی  نباید  حاضر 

وجود داشته باشد تا از گزند دزدی و تخریب طبیعی در 
امان بماند؟ آیا نباید سازمان متوفیات شهرداری از مزار 
بهشت  این  فضای  و  کند  صیانت  شهر  این  مردم  اموات 

زهرا را به امان خدا رها نکند؟
سابقه  آن  با  -البته  آرامستان  بازار  که  است  درست   
تا  نباید  آیا  اما  است  گرم  اشکال-  و  ایراد  از  پر  ساخت 
زمانی که قرار است این مقبره ها در بهشت زهرای قدیم 

تخریب می شوند، شهرداری از آن ها مراقبت کند؟ 
را  درختانش  هوای  کند؟  توجه  محل  این  نظافت  به 
داشته باشد؟ آیا برای شهری مثل سیرجان که داعیه دار 
فرهنگ و تمدن است، وجود چنین قبرستان متروکه ای 
قرار گرفته و  زیبنده است؟ آن هم وقتی در وسط شهر 
خیره  خود  سمت  به  را  خودی  و  غریبه  هر  چشم های 
می کند؟ پس از راه اندازی آرامستان و عدم دفن اموات 
در بهشت زهرای قدیم، طبق مصوبه ای؛ مدیریت بهشت 
سبز  فضای  و  منظر  سیما،  سازمان  به  قدیم  زهرای 

شهرداری سپرده شد.
مسوولین پاسخ نمی دهند  

سازمان  مسوول  سعیدی  صحبت های  که  این  برای 
نه  وضعیت  خصوص  در  را  سبز  فضای  و  منظر  سیما، 
او  با  بارها  شویم،  جویا  زهرا  بهشت  مناسب  چندان 

تماس گرفتیم؛ آن هم پس از طی مراحلی که شهرداری 
روابط  طریق  از  تنها  پرسنلش  کلیه  تا  کرده  مشخص 

کنند. نشریات صحبت  عمومی با 
 اما با این حال باز هم پس از تماس های مکرر، سعیدی 
تلفن خود را پاسخ نداد و قسمت صحبت های شهرداری 

در این مبحث بی جواب ماند.
مساله  این  به  بیشتری  دقت  با  شهرداری  می طلبد 
اینکه  نه  کند؛  مکان جلوگیری  این  تخریب  از  و  بپردازد 
بشود  برنامه هایی  سایر  شبیه  هم  قبرستان  این  سرانجام 
که شهرداری هنوز شروع نکرده، رها می کند و یا پس از 
پایان، به علت عدم نظارت صحیح رو به نابودی می روند.

 هر چه باشد از عزیزان مردم این شهر در این قبرستان 
تاریخی  هویت  قبرستان  این  نوعی  به  اند.  گرفته  آرام 
به  آن  فوت های  تاریخ  برخی  قدمت  و  است  سیرجان 
بیشتر از ۱۰۰ سال می رسد. حداقل به عنوان یک هویت 
کنیم  حفظ  را  آن  گذشتگان  از  یادگاری  یک  و  تاریخی 
که  اند  خفته  خاک  این  در  آدم هایی  نکنیم  فراموش  و 
روح شان  حاال  و  بودند  شهر  این  سامان  و  سر  روزگاری 
هر لحظه مضطرب و نگران است برای تخریب قبرستانی 
به آغوش کشیده  را  بسیاری  آدم های  که خاطره زندگی 

است.

نگاهی به وضعیت نابسامان بهشت زهرای قدیم؛

به سراغ من اگر می آیید، پشت هیچستانم
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فردای کرمان:  مدیرکل استاندارد استان کرمان گفت: »شهروندان در هنگام خرید می توانند 
با ارسال کد ۱۰ رقمی درج شده زیر نشان استاندارد به سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱5۱۷ از صحت 
صورت  در  همچنین  شوند.  مطمئن  شده  خریداری  محصول  کیفیت  و  استاندارد  عالمت 
افزود: »در  امکان شکایت وجود دارد«. عاقلی  نیز  غیراستاندارد بودن کاالی خریداری شده 
صورتی که کاالی مشمول استاندارد اجباری با نشان استاندارد مشکلی داشته باشد، خریدار 
می تواند از طریق سایت سازمان ملی استاندارد یا اداره کل استاندارد یا تماس با شماره ۱5۱۷ 

شکایت خود را مطرح کند«.

 کیفیت محصوالت 
خریداری شده از 

طریق سامانۀ پیامکی 
پیگیری شود 

۲۵۳مین شب خاطره دفاع مقدس برگزار می شود 
جلسه هماهنگی برگزاری ۲5۳مین شب خاطره دفاع مقدس با محوریت گرامیداشت یاد و خاطره شهدای سیرجانی عملیات کربالی 
۱ با حضور جمعی از مسئولین مربوطه برگزار شد به گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی معراج اندیشه؛ در این جلسه پیرامون مسائل 
مختلفی از جمله محل برگزاری مراسم، زمان برگزاری و چگونگی برگزاری این مراسم بحث و گفتگو شد. ۲5۳مین شب خاطره دفاع مقدس 
به مناسبت سالروز عملیات کربالی یک با برنامه هایی چون خاطره گویی سردار حاج عباس ایرانمنش فرمانده تیپ سوم زرهی ذوالفقار و 
همرزم سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و سایر برنامه های متنوع فرهنگی پنجشنبه هفته آینده در تاریخ ۱۰ تیرماه ۱۴۰۰ بعد از نماز 

مغرب و عشا در گلزار شهدای شهرستان سیرجان برگزار می شود.   

      گروه شهر

  عکس ها: سید محسن فروزنده

  بعضـی افـراد هـم کـه فرصـت را غنیمـت 
شـمرده انـد و پل هـای آهنـی و جـای عکـس 
مـردگان کـه از جنـس آلومینیـوم بـوده و این 
روزهـا در بـازار مشـتری خوبـی دارد را بریده 
انـد تـا بـه آرایـش متروکـه بـودن ایـن مکان 
و  رونـق  آن  از  دیگـر  کننـد.  کمـک  بیشـتر 
آراسـتگی سـال های دور خبری نیست و گویی 
خود قبرسـتان هم بـه این تنهایی و فراموشـی 

عـادت کرده اسـت.



ویترین آخر

اول به ما واکسن بزنید
 و بعد به فکر صادرات باشید

این که ما در جمع کشورهایی  عصرایران؛ مصطفی داننده- 
هستیم که واکسن کرونا ساخته اند یک اتفاق بی نظیر است. واقعا 
باید به جوانان و دانشمندانی که در این زمینه گام برداشته اند 
افتخار کرد. برخی از مسووالن از جمله وزیر محترم بهداشت 
تاریخ  طول  در  وزیر  یک  کاری  روزهای  قطعا سخت ترین  که 
ایران را تجربه می کند قبل از اینکه این واکسن ها وارد چرخه 
حرف  دیگر  کشورهای  به  آن  صادرات  از  شود،  واکسیناسیون 
می زدند. این ادبیات کمی ما را از اذیت می کند. به نظرم بهتر 
است از مرحله حرف وارد چرخه عمل بشویم و وقتی از صادرات 

حرف بزنیم که بیش از نیمی از مردم واکسن زده باشند.
که  بگوییم، کشورهایی  بیاییم  بعد  زدند  واکسن  همه  وقتی 
واکسن های  راحتی  به  و  هستیم  ما  دارید،  واکسن  به  احتیاج 

ساخت خودمان را در اختیار شما قرار می دهیم.
کشورهایی که واکسن کرونا ساخته اند، ابتدا مردمان خود را 
واکسن زدند و بعد صادرات را آغاز کرده اند اما به نظر می رسد ما 
اول دوست داریم واکسن را صادر کنیم و بعد به مردم خودمان 
بزنیم. چرا که ما االن در حال ورود به پیک پنجم کرونا هستیم 
ولی وزیر بهداشت همچنان بر این باور است که کشورهای جهان 

باید از سیستم برخورد ما با کرونا درس بگیرند.
زد  زبان  پیران  واکسیناسیون  در  جنابان شان  مدیریت  البته 
شده است. با حدود ۷۰ سال سن در صف می ایستد، گرما را به 
جان می خرد شاید بتواند واکسن بزند. در نهایت هم که توسط 
یک مامور که فقط مامور است و معذور از سکوها به پایین هل 

داده می شود.
این درحالی است که در بسیاری از کشورها، جشن زندگی 
بدون ماسک در حال برگزاری است. همین شب ها هم می بینیم 

که در جام ملت های اروپا، ورزشگاه ها مملو از جمعیت هستند.
شده ایم مثل سرپرست خانواری که به فرزندان خود وعده سفر 
خارج، خرید ماشین برای همه و امکانات بی نهایت می دهد اما 
هنوز در خانه ای کوچک در جنوبی ترین نقطه شهر اجاره نشین 
است. حداقل اول خانه را بخر عزیز من و بعد وعده های بزرگ 

بده.
منتظر آغاز واکسیناسیون سراسری در ایران هستیم و بعد از 
آن انشاهلل با افتخار صحنه هایی را نگاه می کنیم که اهالی فرنگ 
در  وقتی  که  همانگونه  ایرانی هستند.  واکسن  تزریق  در حال 
ایرانی ذوق  با دیدن ماشین های  از جنگ  عراق و سوریه قبل 

می کردیم.
بهتر است مسووالن ذی ربط در این مدت بی خیال میکروفون 
و توییتر شوند و آنها را به کسانی بسپارند که وظیفه شان حرف 
واکسیناسیون  کردن  نهایی  صرف  را  خود  وقت  و  است  زدن 

سراسری در ایران کنند.

آفتاب  نیوز:سردار سید تیمور حسینی جانشین پلیس راهور ناجا در خصوص 
چگونگی اعمال محدودیت های تردد و وضعیت سفرهای بین شهری اظهار داشت: 
با توجه به مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا، محدودیت تردد بر اساس ممنوعیت 
خروج پالک های بومی از شهرهای قرمز و نارنجی و ورود پالک های غیر بومی به 
این دسته از شهرها بوده و جریمه یک میلیون تومانی سفر به شهرهای قرمز و 5۰۰ 

هزار تومانی تردد در شهرهای نارنجی برای متخلفان لحاظ می شود.

       گوناگون

سفر به کدام شهرها ممنوع است؟

واکسیناسیون فعال شامل دانش آموزان نخواهد شد

نخست  زودر،  مارکوس  بهارنیوز - 
وزیر ایالت بایرن آلمان می خواهد نشان 
که  کسانی  به  را  ایالت  این  شجاعت 
گرفتند  را  وورتسبورگ  مهاجم  جلوی 
اهدا کند. یکی از این افراد چیا ربیعی، 
کرد ایرانی است که در آلمان تقاضای 

پناهندگی کرده است.
چیا ربیعی پناهجوی کرد ایرانی حاال 
تبدیل شده  به یک قهرمان  آلمان  در 
به همراه چند  بود که  او کسی  است. 
رهگذر دیگر توانست جلوی مهاجمی را 
که با چاقو سه زن را کشته و هفت نفر 

دیگر را مجروح کرده بود بگیرد.
شهر  در  جمعه  روز  حادثه  این 
وورتسبورگ در شمال ایالت بایرن رخ 
داد. مهاجم ۲۴ ساله سومالیایی در یک 
فروشگاه به قسمت فروش چاقو رفته، 
به  ابتدا  و  برداشته  را  چاقوها  از  یکی 
فروشنده و بعد به بقیه رهگذران حمله 
این حمله سه زن ۲۴،  اثر  می کند.در 
دست  از  را  جانشان  ساله   8۲ و   ۴9
از  شده  منتشر  ویدیوهای  می دهند. 
این حادثه نشان می دهد که یک نفر با 
جدیت و البته شجاعت سعی در متوقف 
کردن مهاجم دارد. این فرد چیا ربیعی 
نام دارد و ۱۷ ماه است که در آلمان 

تقاضای پناهندگی کرده است.
مارکوس زودر، نخست وزیر بایرن به 
محل این حادثه در وورتسبورگ رفت و 
تاج گلی در آنجا قرار داد. او همچنین 
با چیا ربیعی دیدار و از او تشکر کرد: 
خرج  به  که  شجاعتی  برای  »ممنون 
دادید، بدون آنکه ظاهرا موظف به این 

کار باشید.«
نشان  می خواهد  گفته  زودر  
شجاعت ایالت بایرن را به کسانی 
مهاجم  جلوی  کردند  سعی  که 
وورتسبورگ را بگیرند اهدا کند. او 
گفته است: »این افراد درجه باالیی 
از شجاعت مدنی را نشان داده اند.«

یک  بایرن  شجاعت  نشان 
کسانی  به  و  است  دولتی  نشان 

انداختن  خطر  به  با  که  می شود  اهدا 
زندگی خودشان، جان دیگران را نجات 
این  نیست  مشخص  هنوز  می دهند. 
نشان قرار است به چند نفر اهدا شود. 
چیا ربیعی زاده مهاباد و ۴۲ ساله است 
تاکسی  راننده  زادگاهش  شهر  در  و 
بایرن  او به شبکه رادیویی  بوده است. 
اگر  نداشتم.  ترس  اصال  »من  گفت: 
می ترسیدم مثل بقیه یا پنهان می شدم 
گفت: سعی  می کردم.«ربیعی   فرار  یا 
کرده چاقو را از فرد مهاجم بگیرد اما 

موفق نشده است.
گفت:  بایرن  رادیو  به  ربیعی  چیا 
»وقتی به محل حادثه رسیدم زنی را 
دیدم که به پهلو دراز کشیده بود و سه 
چهار نفر کنارش بودند، آمبوالنس هم 
هنوز نرسیده بود. دیدم که از گلوی این 
زن خون می رود و مردم سعی دارند با 
فشار بر روی گردنش خونریزی را بند 
زودتر  که  متاسفم  بسیار  من  بیاورند. 
زودتر  دقیقه  ده  یا  پنج  اگر  نرسیدم. 
می رسیدم شاید این زن زنده می ماند.«

و  نبوده  آسان  چیا  برای  تجربه  این 
بخوابد.  نتوانسته  گذشته  در سه شب 

او  گفت: »نمی خواهم به عنوان قهرمان 
به دالیل  را  کار  این  نامیده شوم، من 

ذهنی خودم انجام دادم.«
نوشته  آلگماینه  فرانکفورتر  روزنامه 
که او در یک کمپ پناهجویان ساکن 
است و در حال یادگیری زبان آلمانی 
را  زندگیم  »من  گفت:  ربیعی   است. 
که  انداختم  به خطر  انسان هایی  برای 

در این کشور به من پناه داده اند.«
صدراعظم آلمان و دولت این کشور 
نیز درباره این حادثه واکنش نشان داده 
و برای آسیب دیدگان آرزوی سالمتی 
اشتفن  کرده اند.  جسمی  و  روحی 
گفته  آلمان  دولت  سخنگوی  زایبرت 
وجود  نیز  تشکر  برای  »دالیلی  است: 
نیروهای  سریع  واکنش  برای  دارد؛ 
شجاعت  و  عمل  سرعت  و  پلیس 
ایستادگی  رهگذران که مقابل مهاجم 
بوده  قهرمانانه  عمل  یک  این  کردند. 

است.«
یک  در  که  سومالیایی  مهاجم 
سکونت  بی خانمان ها  استراحتگاه 
روحی  نظر  از  بار  چندین  داشته 
رفتارهای جلب نظر کننده انجام داده 

بوده است.
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نامهربانی با درختان !!!

فردای کرمان : معاون بهداشت وزیر بهداشت با بیان اینکه خوشبختانه اکنون بعد 
از توقفی که در تحویل واکسن داشتیم، وضعیت بهتر شده است، اظهار کرد: »هیچ  
کمبودی در تزریق ُدز دوم واکسن  ها وجود ندارد و واکسن  به میزان کافی تامین و 

توزیع شده است، حتی در برخی دانشگاه ها درصدی هم بیش از نیاز آن ها است.
رییسی همچنین اظهار کرد: »واکسیناسیون فعال شامل حال دانش آموزان نخواهد 

شد«.

مهر: معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی کرمان از عدم امکان خرید خدمت 
مشموالن تا اطالع ثانوی خبر داد و گفت: مشموالنی که در سال های گذشته اقدام به 
خرید خدمت کردند هرچه سریعتر تعیین تکلیف کنند. سرهنگ  مقصودی در گفتگو 
با مهر با تاکید بر اینکه ابالغیه و قانون جدیدی برای خرید خدمت سربازی نداریم، 
افزود: مراجعین زیادی در این خصوص به مرکز نظام وظیفه استان و شهرستان ها 

مراجعه می کنند ولی هنوز ابالغیه ای اعالم نشده است.

زوم

نشان شجاعت برای پناهجوی ایرانی 

افشای تعداد رای احمدی نژاد در انتخابات
اعتمادآنالین: حمیدرضا ترقی، عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی معتقد 
است که حضور محمود احمدی نژاد در مجمع تشخیص مصلحت نظام نشان از 
استحکام نظام است و وی در این مجموعه نماینده همان ۲ میلیون و ۷۰۰ رای ای 
است که در این دوره با نام وی به صندوق ریخته شده و البته در بین آرای باطله 
بوده است. ترقی افزود: این میزان آرا نشان داد که علی رغم این همه سروصدا و 

دادوفریاد در کل کشور طرفداران ایشان چه تعداد هستند.

بنزین نه گران می شود و نه سهمیه بندی جدید
ایلنا: فریدون عباسی درباره برنامه های ساماندهی یارانه های پنهان اظهار داشت: 
چند طرح در مجلس درباره یارانه پنهان انرژی مطرح است؛ نخست اینکه بنزین به 
هر نفر اختصاص داده شود. طرح دیگر اینکه چگونه کسی که بنزین بیشتری مصرف 
می کند هزینه بیشتری بپردازد و در مقابل این اضافه پرداخت بین کسانی خودرو 
نداشته و از سوخت استفاده نمی کنند، توزیع شود و دیگری طرح وان )جایگزین 

سهمیه بندی بنزین( است، البته قرار نیست قیمت و میزان سوخت تغییر کند.

خرید خدمت سربازی تا اطالع ثانوی امکان پذیر نیست
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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 1400/04/02 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار مناقصه در سایت تا ساعت 18:00 روز پنج شنبـــه 
تاریخ 1400/04/10

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز یک شنبه  تاریخ 1400/04/20
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 18:00 روز دوشنبه  تاریخ 1400/04/21 

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 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

فراخوان تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای انجام عملیات تنظیف و
 ُرفت و روب معابر و جمع آوری زباله در محدوده منطقه 2 شهرداری سیرجان
شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات )شرح مختصر: انجام عملیات تنظیف 

و ُرفت و روب معابر و جمع آوری زباله در محدوده منطقه 2 شهرداری سیرجان( به شماره 

2000005674000046 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

آگهي مناقصــه عمومــي
 شماره 1400/17/ع

شرکت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد  پروژه » طراحي، خرید، ساخت و بهره برداري از آبشار، رودخانه 
  EPC مصنوعي ، خطوط انتقال آب  و برق و احداث سیستم پمپاژ تغذیه و پمپاژ سیستم بسته در پارک گردشگري« خود را به روش
واقع در کیلومتر 20 جاده سیرجان-شیراز، از طریق برگزاري مناقصه عمومي به پیمانکار واجد شرایط و دارای گواهینامه 
صالحیت طرح و ساخت با رتبه حداقل 3 در رشته آب از سازمان مدیریت و برنامه ریزی و یا پیمانکار دارای رتبه حداقل 5 
در رشته آب یا تأسیسات ) با مشارکت مهندسین مشاور دارای رتبه حداقل 2 در رشته آب و یا دارای واحد طراحی( مطابق با 
اسناد مناقصه، واگذار نماید. لذا متقاضیان مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به صورت حضوری و به نشانی: دفتر کمیسیون 
معامالت گل گهر واقع در کیلومتر 50 جاده سیرجان-شیراز و یا به نشانی: دبیرخانه دفتر مرکزی شرکت واقع در تهران- خیابان 
دکتر فاطمی- مقابل هتل الله- ساختمان نگین پالک 273 مراجعه و اسناد مذکور را دریافت نمایند . مهلت تحویل پاکات ساعت 
9 الي 14 روز یکشنبه مــورخ 1400/4/20 در محــل دفترکمیسیون معـامالت مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي 
باشد. ضمناً بازدید از محل اجراي موضوع مناقصه روز شنبه مورخ 1400/4/12 مقرر شده است و الزامی می باشد. شرکت 

معدني و صنعتي گل گهر در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد.

                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 


