هفتهنامه
خبــری ،تحلیلــی ،فرهنگــی
اجتماعــی ،ادبــی ،ورزشــی

سال شانزدهم
چهارشنبه  10آذر 1400
 6صفحه
شماره 672
 2000تومان

گزارشی پیرامون تقویت و تعویض روشناییهای برخی معابر شهری:

در انتظـار نـور

«در پروژه ی شهر نور» بیش از  8هزار چراغ ال ای دی در  120بلوار و خیابان سطح شهر ،تعبیه میشود که در حال تعویض و تقویت
روشناییهای سطح شهر است و توقفی صورت نگرفته».
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ضایعه درگذشت همکار گرانقدرمـان؛ شــادروان علی اکبر نشـاط
را خدمت شما بزرگواران تسلیت و تعزیت عرض نموده ،از درگاه ایـــزد متعـال بـرای آن
فقیدِ سعید ،رحمت و مغفرت الهی و برای عموم بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت داریم.

هیات دمریه و کارکنان رشکت تعاونی پسته سیرجان

آگهي مناقصه عمومي تجدید شده (نوبت دوم)
شمــاره /1400/43ع

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد «طراحی ،تامین ،نصب و راه اندازی سه

عدد سیستم حفاظت کاتودیک جریان مستقیم برای مجموعه تیکنرهای بازیابی آب»مجتمع خود را از
طريق برگزاري مناقصه عمومي به پیمانکار واجد شرایط واگذار نمايد .لذا متقاضيان ميتوانند جهت
اخذ اسناد مناقصه به آدرس الكترونيكي  WWW.GEG.IRمراجعه و اسناد مذکور را از بخش
مناقصه و مزایده دانلود نمايند.
مهلت تحويل پاكات ساعت  9الي  14روز شنبه مــورخ  1400/9/20در محــل دفتركميسيون
معـامالت مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد .ضمنا ً بازديد از محل اجراي موضوع
مناقصه روز شنبه مورخ  1400/9/13مقرر شده است .شركت معدني و صنعتي گل گهر در رد يا
قبول هر يك از پيشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار ميباشد.

کمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر

آگهی فراخوان شناسایی شرکت های دانش بنیان به شماره /1400/7ف (نوبت سوم)

فراخوان شناسایی شرکت های دانش بنیان دارای صالحیت بومي سازي سيستم  FMSدامپتراک
شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) بعنوان بزرگترين شركت توليدكننده مواد اوليه فوالد كشور ،در نظر دارد
به منظور ارتقاء سيستم مديريت ناوگان خود و «بومی سازی سیستم دياگ آنالين دامپتراكها ( »)FMSاقدام به شناسایی شرکت های دانش بنيان
توليدي در زمینه مذکور نماید.
مدارك مورد نياز :
)1اساسنامه و اظهارنامه ثبتي شركت (مرتبط با موضوع فراخوان)
)2آگهي تأسيس شركت در روزنامه رسمي با آگهي آخرين تغييرات شركت حاوي معرفي صاحبان امضاهاي مجاز
)3مدارك شرکت دال بر دانش بنيان نوع توليدي و داراي خط توليد قطعات الكترونيكي
)4سوابق کاری در زمینه تولید سیستم های مشابه
)5مدارك دال بر دارا بودن رزومه هوشمندسازي سيستم حمل و نقل و دياگ آنالين خودرو
)6مدارك دال بر دارا بودن توان مالي مناسب
)7مدارك دال بر برخورداری از نيروي انساني متخصص و ارائه لیست پرسنل تماموقت شرکت همراه با مشخصات كامل (سوابق تحصیلی و کاری)
و چارت سازمانی
)8مدارك دال بر دارا بودن سامانه هاي نرم افزاري موردنياز وب و اپليكيشن و سایر تجهیزات مورد نیاز
)9مدارك دال بر توانائي پياده سازي سيستم  FMSبر روي دامپتراكهاي بالز  ،كاترپيالر  ،كوماتسو و تركس و با قابليت هاي زير:
الف) خواندن تمامي اطالعات سنسوري موجود در تراك شامل سطح سوخت  ،دماي آب  ،سطح روغن و  ...و ارسال به سرور
ب) دياگ و عيب يابي خودكار تراك و ارسال نتايج عيب يابي بصورت برخط به سرور
شركت كنندگان در فراخوان ميبايد مدارك فوق را ممهور به مهر و امضای صاحبان امضای مجاز شرکت و به فراخور برابر با اصل نموده و در پاكت
دربسته و مهر و موم شده قرار داده (روي پاكت نام شركت ،شماره و موضوع فراخوان قيد شود ) و حداكثر تا روز شنبه مورخ  1400/09/20به
نشاني دفتر مركزي شركت معدني و صنعتي گل گهر واقع در تهران -خيابان دكتر فاطمي -روبروي هتل الله -ساختمان نگين ،پالك  – 273دبيرخانه
مركزي و يا به نشاني دفتر كميسيون معامالت شركت معدني و صنعتي گلگهر واقع در سیرجان كيلومتر  50جاده شيراز ارسال نمايند.
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن  03441424126تماس حاصل فرمایید.

کمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (شرح مختصر:تهیه مصالح و تکمیل
دیـوار (نما) و اتاقک نگهبانی مجتمع سازمانی و ترمیم دیوارهای سطح شهر) به شماره

 2000005674000088را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق

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

انجام خواهد شد و الزم است

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

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه :تاریخ  1400/09/03می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :از تاریخ انتشار مناقصه در سایت تا ساعت  18:00روز شنبـــه
تاریخ 1400/09/13

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز سه شنبه تاریخ 1400/09/23

زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  14:35روز چهارشنبه تاریخ 1400/09/24

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

دفتر ثبت نام85193768-88969737 :

دمرییت ارتباطات شهرداری سیرجان

تجدید مناقصـه شهرداری سیرجان ( نوبت دوم )

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه مصالح و تکمیل دیـوار (نما)
و اتاقک نگهبانی مجتمع سازمانی و ترمیم دیوارهای سطح شهر

سخن همشهریان:
ِ

انعکاس

من چند روز پیش رفتم بنزین بزنم جایگاه.........کنار  ......پمپ چی رو صدا زدم اومد واسم بنزین
زد بعد گفت 10تومن انعام بده گفتم چه خبره اینقد انعام؟ به زور 5تومن ازم گرفتگفتم نقدی ندارم بدم
بهت کارتخوان در آورد از جیبش گفت کارت بکش! دوباره رفتم بنزین زدم پیش همون طرف بعد
رسید چک کردم دیدم 5تومن بدون اطالع و اجازه من روی مبلغ بنزین کشیده واسه خودش! اعتراض
کردم گفت خانم میباس خودت پیاده بشی بزنی وگرنه من پول میگیرم کلی هم به من بی احترامی کرد
خب اگر شرایط اش را داشتم خودم پیاده میشدم مگه وظیفشون نیست خودشون بنزین بزنن؟ مگه انعام دل به
خواهی نیست؟ چرا بدون اجازه من از کارتم پول کشیده و آیا دوست داره کسی با خواه خودش اینجور صحبت
#انتقادحق مردم است  #پاسخگویی وظیفه مسووالن
کنه سخن تازه لطفا منتشر و پیگیری کنید ممنونم.

سالم خدمت مخاطبان سخن تازه ما در فاز سوم
نجف شهر زندگی می کنیم اینقدر وضع اینترنت داغونه
مدرسه بچه ها هم آنالين به خاطر اینترنت باید موقع تدریس بریم
منزل یه نفر دیگه مزاحم بشیم فاز سوم خط تلفن نداره وای فای
بخریم بخدا کالفه شدیم هیچ کس هم کاری نمیکنه خواهش میکنم
از مسئولین مخابرات لطفا به مشکل ما رسیدگی کنند.

#انتقادحق مردم است  #پاسخگویی وظیفه مسووالن

مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان:

خبر ورزشی

دربی بانوان در استان،
خاتون بم ،شهرداری سیرجان
در هفته چهارم لیک برتر بانوان تیم مدعی شهرداری سیرجان پس
از کسب نتایج خوب در فصل قبل حاال هم خود را یک مدعی معرفی
کرده است و این را در بازی های چهارجانبه غرب اسیا به خوبی نشان
داد .گفتنی است تیم شهرداری سیرجان در اولین حضور خود در
مسابقات برون مرزی عملکرد خوبی داشت ،و در دو بازی اول لیگ هم
برای رقبا خط نشان کشید تا باز هم خود را یک مدعی معرفی کند.
این بازی هم فردا پنجشنبه در بم برگزار می شود.

برد پر گل نوجوانان گل گهر از مس کرمان

از هفته اول مسابقات لیگ برتر نوجوانان کشور تیم گل گهر سیرجان
موفق شد در یک بازی پر گل و تماشایی تیم قدرتمند مس کرمان را
مغلوب کند .این بازی در نهایت با نتیجه  4بر 3به سود یاران مجتبی
شول به پایان رسید تا نوجوانان گل گهر خط نشان خود را برای
رقبا بکشند .در این بازی برای گل گهر ابوالفضل کاربخش و مهدی
مطهری هر کدام یک گل و ایلیا نگهداری دو گل به ثمر رساندند.

حضور سه بازیکن سیرجانی در تیم ملی

حضور سه بازیکن سیرجانی تیم نوجوانان گل گهر در اردوی دوم
تیم ملی نوجوانان کشور قطعی شد .پویا زیدآبادی نژاد ،ابوالفضل
یاراحمدی ،مهدی مطهری نسب از سیرجان و ابوالفضل کاربخش
از کرمان که این بازیکن هم عضو تیم نوجوانان گل گهر می باشد،
۴بازیکنی هستند که از تیم نوجوانان گل گهر به اردوی تیم ملی
نوجوانان مرحله دوم دعوت شدند.

مس کرمان ،آرمان گهر سیرجان

در ادامه رقابت های لیگ دسته اول کشور در هفته هشتم این
مسابقات فردا پنجشنبه دو تیم مس کرمان و آرمان گهر سیرجان
راس سات  14در ورزشگاه باهنر کرمان به مصاف هم می روند .هر دو
تیم تا اینجای رقابت ها از تیم های باالی جدول و با کیفیت لیگ نام
رفته اند و یاران قاسم شهبا که در این فصل یک برد خوب خارج از
خانه آورده اند و در خانه هم به هیچ تیمی رحم نکردند با بازیکنان با
کیفیت خود به کرمان می رود تا در مقابل تیم جوان و با سرمربیگری
فرزاد حسینخانی جوان در امر مربیگری قرار بگیرد.
تیم مس کرمان هم در این فصل پوست اندازی کرده است و از
بازیکنان جوان و بومی بیشتری در ترکیب خود استفاده کرده است و
تا کنون روند رو به رشد خوبی داشته است .گفتنی است تیم آرمان
گهر سیرجان هم اکنون با  13امتیاز در رده دوم جدول قرار دارد
و تیم مس کرمان با  12امتیاز در رده ششم جدول  18تیمی قرار
دارد .این بازی راس ساعت  14به صورت پخش زنده از شبکه استانی
کرمان پخش می شود.

گذاری اجتماعی همراه با گروهبندی
دانشآموزان و همچنین رعایت
دستورالعملهای بهداشتی در مدارس
لحاظ میشود و به خانوادهها هم
توصیه میکنیم دانشآموزان را حتما
با ماسک به مدرسه بفرستند.
مدیر کل آموزش و پرورش استان
کرمان با بیان اینکه بعضی از والدین
برای حضور دانش آموزان در مدارس
مقاومت میکنند ،بیان کرد :روزانه
مدارس استان کرمان با کمک مراقبین
سالمت ادارات و تیمی متشکل از
ارزیابی عملکرد اداره کل آموزش و
پرورش ،علوم پزشکی مورد ارزیابی

قرار میگیرند تا نگرانی برای خانوادهها
و دانشآموزان ایجاد نشود.
اسکندری نسب در پاسخ به اینکه
آیا حضور در مدرسه اختیاری
است؟ گفت :الگوی حضور و اینکه
دانشآموزان یک روز ،دو روز یا سه
روز در مدرسه باشند در اختیار منطقه
و مدرسه است؛ اما به طور کلی حضور
دانشآموزان براساس شرایط مدارس
است و در واقع تفاوتی بین آموزش
حضوری و مجازی به لحاظ الزام برای
شرکت در کالس نیست و در این میان
اگر دانشآموزی بیمار شد و عالئم
سرماخوردگی داشت میتواند تا زمان

گروه ورزش :تیم فوتبال گل گهر
سیرجان که در سه هفته متوالی بر
روی نوار تساوی ها قرار گرفته بود ،
دوشنبه موفق شد تیم پیکان تهران را
با یک گل شکست بدهد .تیم گل گهر
سیرجان که پس از جدایی احمد زنده
روح و مصدومیت یونس شاکری با
معضلی در خط حمله اش مواجه شده
بود با گرفتن چند بازیکن خارجی قصد

دارد این کمبود را رفع کند .اما تاکنون
که از یکی از این بازیکنان رو نمایی شده
است «اریک بایناما» اهل کشور گابن
هنوز مشخص نیست که در تیم ملی
کشورش بازی کرده یا خیر باعث به
وجود آمدن ابهاماتی شده که اگر باشگاه
گل گهر نتواند مدارک این بازیکن را به
طور کامل ارایه دهد به دردسر خواهد
خورد .ازطرفی این بازیکن هم نتوانسته

 10آذر1400

مستند بیبیجان ساخته شد

بهبودی در مدرسه حضور نیابد.
وی بیان کرد :تمام شرایط مدارس
استان در سامانه جامع فرهنگیان
مدارس ارزیابی شده و تمام مدارس
مجوز بازگشایی را دریافت کرده اند.
اسکندری نسب با بیان اینکه ۹۸
درصد دانش آموزان  ۱۲تا ۱۸ساله
علیه ویروس کرونا واکسینه شده
اند ،گفت :حدود  ۹۸درصد معلمین
نیز واکسن کرونا را دریافت کرده اند و
تمام مدارس بر اساس شرایط مدارس
باز هستند.
وی با بیان اینکه به مدارس توصیه
شده که جلسات اولیا و مربیان را
تشکیل دهند و با رویکرد اقناعی
خانوادهها ،کار را دنبال کنند ،گفت:
رویکرد ما بازگشایی آرام و تدریجی
است و باید تالش کرد نگرانی
خانوادهها نیز برطرف شود.
مدیر کل آموزش و پرورش استان
کرمان با بیان اینکه دانش آموزان
برای آموزش حضوری استقبال خوبی
کرده اند ،گفت :به هم ه دانشآموزان
و همکاران توصیه میشود که برای
دریافت واکسن کرونا هر چه زودتر
اقدام کنند.

پیروزی گل گهر پس از سه تساوی متوالی

در دو بازی اخیر خود نظرات را
جلب کند و جای یونس شاکری
را برای گل گهری ها پر کند .
گل گهر دوشنبه برنده بازی
با پیکان شد اما باز هم از روی
یک ضربه ایستگاهی و توسط
یک هافبک «امین پورعلی» به
گل رسید .گل گهری ها با این برد به
رده دوم جدول رسیدند تا خود را برای
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اخبار کوتاه

حفظ سالمت دانش آموزان مهم ترین اولویت آموزش و پرورش است
مدیر کل آموزش و پرورش استان
کرمان در حاشیه بازدید سرزده از
مدارس شهر کرمان گفت :حفظ
سالمت دانش آموزان مهم ترین
اولویت آموزش و پرورش در فرآیند
یاد دهی و یادگیری است.
به گزارش کرمان نو و به نقل از اداره
اطالع رسانی و روابط عمومی آموزش و
پرورش استان کرمان ،احمد اسکندری
نسب ،با اشاره به اینکه آموزش در
مدارس استان کرمان صرفا مجازی و
اختیاری نیست ،گفت :دانش آموزان
مدارس پر جمعیت باید بر اساس
تصمیم شورای مدرسه از یک روز تا
 ۳روز در مدارس حضور داشته باشند.
وی افزود :تمامی مدارس فنی و
حرفهای از ابتدای مهرماه آموزش را
به صورت حضوری آغاز کرده اند و
مدارس متوسطه دوره اول از  ۱۵آبان
بازگشایی شده اند و پذیرای حضور
دانش آموزان در مدارس هستند.
اسکندری نسب با اشاره به اینکه از
اول آذرماه ،مدارس ابتدایی و متوسطه
اول با برنامه و الگویی که برای مدارس
تدوین شده است ،به صورت حضوری
بازگشایی شده اند ،تصریح کرد :فاصله

شهر
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یک جدال سخت در هفته آینده در برابر
سپاهان آماده کنند.

گزارش چند سال پیش
سخنتازه از مزار یک دختر
مظلوم افغان که به عنوان
کودک همسر از سوی
شوهرش مورد اتهام قرار
گرفته و در زمینهای مجاور
امامزاده احمد سیرجان به
فجیعترین شکلی کشته شده
بود؛ جرقهی ساخت یک فیلم
مستند شد .قرار است مستند
بیبیجان در بخش مسابقه
ملی جشنواره سینما حقیقت
اکران شود .مستندی به کارگردانی نرگس جودکی و ایمان پاکنهاد و
فیلمبرداری رضا تیموری و عباس کوثری.
نرگس جودکی در همین باره نوشته است« :بیبیجان قصه تلخی داشت.
در این روایت غمناک تالش زنان علیه فراموشی ظلمی که بر آنان میرود ما
را مصمم کرد بر این روایت گواهی دهیم .ساخت این مستند سه سال طول
کشید و اگر دوستان و همراهان ما نبودند این قصه تصویر نمیشد .قدردان
همهی دوستانمان هستیم و سپاسگزار حضور صمیمانه عوامل فیلم که در
این تجربه شریک شدند ».قرار است این فیلم به زودی در سیرجان نیز به
صورت خصوصی اکران شود.

روند کاهشی ابتال به کرونا در استان کرمان

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان از روند کاهش بیماری در سطح استان
خبر داد و گفت :وضعیت استان به مراتب بهتر از هفتههای قبل شده و آثار
آن را در رنگبندی و تعداد بیماران بستری مشاهده میکنیم .علی زینیوند
امروز در ستاد استانی پیشگیری و مقابله با کرونا با اشاره به پایین بودن
درصد میانگین واکسیناسیون در شهرستانهای فهرج ،ریگان ،جیرفت ،راور،
شهربابک ،بافت ،بردسیر ،سیرجان و رابر اظهار داشت :درصد واکسیناسیون
در کل استان باید به  ۹۰درصد برسد .معاون سیاسی استاندار کرمان اظهار
داشت :در رنگبندی جدید کرونایی استان زرند ،سیرجان و شهربابک در
وضعیت نارنجی هستند ۱۱ ،شهرستان کرمان ،راور ،کوهبنان ،رفسنجان،
بم ،جیرفت ،بافت ،ارزوئیه ،عنبرآباد ،رودبار جنوب و قلعهگنج وضعیت زرد و
 ۹شهرستان در وضعیت آبی کرونایی قرار گرفتند.
حمیدرضا رشیدینژاد رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان از روند کاهش
بیماری در سطح استان خبر داد و گفت :وضعیت استان به مراتب بهتر
از هفتههای قبل شده و آثار آن را در رنگبندی و تعداد بیماران بستری
مشاهده میکنیم .وی خاطرنشان کرد :تعداد بیماران کرونایی بستری در
سطح استان ،کاهش حداقل  ۲۰درصدی پیدا کرده است.

با رایزنی روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری سیرجان؛

شهرداری سیرجان بر مدار شبکه جهانی "العالم"
همزمان با روز جهانی شهرهایی برای زندگی
شهرداری سیرجان روی آنتن برنامه صباح
جدید شبکه برون مرزی العالم قرار گرفت.
به گزارش مدیریت ارتباطات شهرداری

سیرجان ،صبح امروز با تاکید شهردار سیرجان
مبنی بر معرفی ظرفیت های شهر در حوزه
فرهنگی ،ورزشی ،اقتصادی و همچنین معرفی
بیشتر تیم فوتبال شهرداری و پتانسیلهای

شهر جهانی گلیم به کشورهای برون مرزی،
سیرجان بر مدار شبکه العالم قرار گرفت.
این برنامه با حضور حمید محمودی ،کارشناس
صنایع دستی،مهدی بهرهمند مدیریت

ن مح
ت
ن
خا واده رم شاط

ارتباطات شهرداری مریم جهان نجاتی،
سرمربی و افسانه چتر نور و سهیال نظام
آبادی بازیکنان تیم شهرداری و با گزارش
طاهره ایران پور به صورت زنده پخش شد.

آگهي مناقصـــه عمومـــي
شمــاره /1400/60ع

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد«ارائه خدمات بررسی و تأیید نقشهها و مدارک ،در زمان:
طراحی ،ساخت و راه اندازی تا اتمام تحویل دائم مخزن  20هزار مترمکعبی مجتمع شماره  2گل گهر ،برنامه ریزی و کنترل

پروژه ،بازرسی فنی  ،نظارت عالیه  ،نظارت کارگاهی  ،نظارت بر راهاندازی و تست عملکرد ،و ارائه سایر خدمات مهندسی

مورد نیاز کارفرما در سايت مجتمع شماره  2گل گهر» را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به شرکت مهندسین مشاور
واجد شرایط و دارای گواهينامه صالحيت ارائه خدمات مشاوره در گروه مهندسی آب -تخصص تاسیسات آب و فاضالب

بدینوسیله درگذشت شادروان علی اکبر نشــاط
شهردار اسبق سیرجان و مدیرعامل سابق شرکت
تعاونی تولید کنندگان پسته سیرجان را حضور
شما بزرگواران تسلیت عرض می نماییم.
روحش شاد و یادش گرامی باد

سخ
هفته انهم ن اتزه

با حداقل رتبه  2از سازمان مديريت و برنامهريزي كشور واگذار نمايد .لذا متقاضيان ميتوانند جهت اخذ اسناد مناقصه
به آدرس الكترونيكي  WWW.GEG.IRمراجعه و اسناد مذکور را از بخش مناقصه و مزایده دانلود نمايند .مهلت
تحويل پاكات ساعت  9الي  14روز شنبه مــورخ  1400/9/20در محــل دفتركميسيون معـامالت مجتمع و يا دبیرخانه
دفتر مرکزی تهران مي باشد .ضمنا ً حضور نماینده مناقصه گران در جلسه پرسش و پاسخ (در محل مجتمع گل گهر) روز
یکشنبه مورخ  1400/9/14مقرر شده است .شركت معدني و صنعتي گل گهر در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات
بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار ميباشد.

کمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر

دریافت رضایتنامه
از والدین برای حضور
دانشآموزان در
مدرسه قانونی نیست

فردای کرمان :مدیرکل ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات وزارت آموزش و پرورش با اشاره به
قانونی نبودن اخذ رضایتنامه از والدین برای حضور دانشآموزان در مدارس ،گفت که این موضوع
وجاهت قانونی ندارد .به گفتهی وی ،هرگونه شکایاتی دربارهی اخذ رضایتنامه از سوی مدارس از
طریق سامانهی  shekayat.medu.irظرف مدت  10روز پیگیری و پاسخ داده میشود.وی افزود:
«با توجه به اینکه ستاد ملی مبارزه با کرونا مخالفتی با بازگشایی مدارس ندارد ،لذا ضرورتی نیز بر
اخذ گواهی و رضایتنامه از والدین نیست».

انتقاد شورا به کندی عملیات بهسازی معابر

شهر
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دستگیری سارق کابل برق شبکه هوایی در سیرجان

خبــر

گروه استان ها -کرمان -سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان سیرجان از دستگیری یک سارق کابل برق شبکه هوایی و کشف  ۱۰فقره سرقت
همراه با توقیف یک دستگاه خودروی پژو در عملیات ماموران پاسگاه انتظامی پاریز این فرماندهی خبر داد .سرهنگ منصور رمضان نژاد در گفت و گو با
خبرنگار پایگاه خبری پلیس اظهار داشت :در پی قطع برق منازل در مناطقی از سطح شهرستان سیرجان ناشی از سرقت سیم و کابل برق شبکه هوایی،
بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت .وی افزود :در این رابطه ماموران پاسگاه انتظامی پاریز با انجام اقدامات اطالعاتی
یک سارق را شناسایی و طی عملیاتی غافلگیرانه هنگام سرقت به همراه ابزارآالت انجام سرقت دستگیر کردند .وی بیان داشت :این سارق که سابقه دار
و گرفتار اعتیاد به مواد روان گردان بود در بازجوئی های انجام شده به  ۱۰فقره سرقت سیم و کابل برق شبکه هوایی معترف شد.

از خاکی که میخوریم
گروه شهر

انتهای خیابان مالک اشتر چندین ماه است که کندهکاری
شده و به حال خود رها شده است! اهالی منطقه به جز اینکه
مشکل رفت و آمد دارند از خاکی که به خاطر گرد و غبا ِر بلند
شده از این حفاریها میخورند گالیه دارند.
همین موضوع روز دوشنبه در شورای شهر مورد نقد و
بررسی قرار گرفت.
امین صادقی در نشست علنی روز دوشنبه شورای شهر
سیرجان از روند کنونی اجرای طرح فاضالب شهری انتقاد
کرد .باقی اعضای شورای شهر هم با او هم نظر بودند .به جز
حمزه صادقی که عضو غایب جلسهی دیروز بود.
انتقاد صادقی به روند کند پروژه در برخی خیابانها بود و
ذکر این نکتهی مهم و اساسی که مرمت آسفالت پس از پایان
حفاری از تعهدات پیمانکار پروژهی فاضالب بوده اما چندان
به آن عمل نمیشود و در واقعیت شاهد رها شدن کانالهای
پر شده از خاک هستیم!
صادقی خواستار این بود که پیمانکار پروژه ،تعهداتش را
اجرا کند و شهرداری بررسی کند که که چرا به این تعهدات
نمایشنامهای که پیش از این با مجوز وزارت ارشاد منتشر
شده بوده و تاکنون در شهرهای مختلف با گروههای بازیگری و
کارگردانهای مختلفی روی صحنهی تآتر به نمایش در آمده،
اجرایش در سیرجان به بنبست رسید!
درحالی که اداره ارشاد سیرجان با موافقت شورای نظارت بر
تآتر برای نمایش خروس مجوز اجرا صادر کرده بود ،اما تنها با
اینستاگرامی کم بازدید ،جلوی اجرای
عیبجویی یک صفحهی
ِ
تآتر را پیس از چند شب اجرا گرفت!
مشخص نیست چرا حافظی رییس اداره ارشاد سیرجان زیر
بار چنین بیمسوولیتیئی در قبال هنرمندان رفته است؟
هنرمندانی که بعد از کلی تمرین و خاک صحنه خوردن و وقت
گذاشتن ،از فیلتر ایرادهای فنی و اخالقی شورای نظارت رد
میشوند و برای چاپ بنر و بلیط و تبلیغاتشان هزیه میکنند
و آنگاه یکباره اداره ارشاد سیرجان این طور سنگ داغی را در
کاسهشان میگذارد.
شاید ایرادهای گرفته شده توسط یک رسانهی کم بازدید

عمل نمیشود .حسن خدامی رییس شورای شهر نیز در
تاید انتقاد صادقی به آخر بلوار مالک اشتر و چند خیابان
دیگر اشاره کرد که چندین ماه است هنوز کار حفاریشان
ادامه دارد.
صادقی در ادامه پیشنهاد داد که یک چارچوب تهیه شود
و طبق آن شهرداری با نامه و تذکر و فرصت مشخص و
اولتیماتوم خواستار ترمیم خیابانها و رعایت بند بند صورت
جلسه توسط پیمانکار شود.
گرچه شاید شورا به این موضوع بیتوجه است که حق مردم
فقط در پی ُکندی حفاری فاضالب و مرمت نشدن بعد از
آن نیست .خود شهرداری نیز در کند پیش بردن پروژههای
عمرانی و رها کردن و موازی کاری در چند خیابان به صورت
همزمان دست کمی از پیمانکاران پروژهی فاضالب ندارد.
شهرداری هنوز خیابان بروجردی را تمام نکرده ،خیابان
قدس را شروع به بهسازی میکند و بعد همزمان از میدان
امام (ره) به سمت سهراه قریب را هم برای شروع عملیات
عمرانی میبندد .به جز اینکه سرعت کار کاهش پیدا میکند،
نوسازی همزمان دو خیابان نزدیک به هم ،چه بار ترافیکی
را در آن منطقهی شلوغ و پر تردد شهری ایجاد میکند؟!

در کنار این چقدر از زمان شهروندان به هدر میرود و در
کنار آن اعصاب و روان مردم تحت تاثیر قرار میگیرد و این
موضوع در این میان به کنار که چه هزینهای بعدها برای
زیربندی خودروها تراشیده میشود.
مشکل چهاراه مکیآباد نیز از دیگر موضوعات مطرح شده در
شورا بود با اشارهی به این موضوع که شهردار یک ماه گذشته
قول برطرف کردم مشکل به صورت ضرباالجلی داده بود
اما از آن هنگام یک ماه گذشته است و هنوز مشکل به قوت
خودش باقیست.
مصطفا اسفندیارپور نیز از وضعیت بد آسفالت بلوار عباسپور
انتقاد کرد و خواستار رسیدگی شد.
حسن خدامی به پروژهی عمرانی در حال انجام در خیابان
غفاری اشاره کرد و انتقاد مردمی را گوشزد کرد .اینکه
چرا اول سنگفرش پیادهرو انجام میشود درحالی که هنوز
تیربرقهای قدیمی جمعآوری نشدهاند! خدامی همچنین
از بیتوجهی به درختان هنگام تعویض جدولها انتقاد کرد
و خواستار این شد که شهرداری هنگام نوسازی جدول هر
خیابان از کارشناسان کشاورزی و فضای سبز بهرهی الزم
را ببرد.

عکسها :سید محسن فروزنده

وقتی اداره ارشاد سیرجان خودش هم مجوز خودش را قبول ندارد!

خـروسپـر

در اینستاگرام درست یا نادرست باشد ،اما یک انتقاد از سوی
رسانهای که هویتش هم مشخص نیست ،چقدر مهم بوده که
رییس اداره ارشاد را مجبور به عقبنشینی کرده است؟! اگر
خود ارشاد قانون خودش را قبول نداشته باشد و برای مجوزهای
خودش تره خرد نکند که دیگر هرج و مرج میشود و دیگر
سنگ روی سنگ هنر بند نمیشود .در چنین فضایی در تولید
آثار هنری و فرهنگی در سیرجان به کلی تخته میشود چون
ریسک باالیی دارد .آیا اداره ارشاد سیرجان هم نیتش همین
است؟ در این صورت اگر شهری با این همه پیشرفت صنعتی

و رشد جمعیت دچار فقر فرهنگی و توسعهی نامتووازن بشود،
کدام نهاد پاسخگوست؟
آیا دیالوگهای تآتر آن قدری نامناسب بودهاند که فضای
نمایش را برای خانوادهها و حضور کودکان و نوجوانان در
صندلیهای تماشای آن ،ناموجه میکرد؟ در این صورت چرا
خود شورای نظارت -که اتفاقا کارشناس مذهبی هم دارد-
متوجه این نکته نشده بود؟! و در این صورت آیا حتا امکان
نداشت به جای لغو اجرا ،برای تماشاگران آن شرط سنی
گذاشت؟

آیا نمایشی که داستان معضالت اجتماعی یک گروه پرآسیب
را در جامعه نشان میدهد ،میتواند برای واقعگرایی از ادبیات
خاص آن طبقهی خاص استفاده نکند؟ فقط برای اینکه چهارتا
آدم هنرنشناس و متعصب ناراحت نشوند؟
جالب آنکه پیج مورد نظر در پاسخ به کامنتهای اهالی تآتر،
پشت نقاب انتقاد هم پنهان میشود و هنرمندان را متهم به
انتقادناپذیریمیکند!
آخر این چه انتقادی است که با داغ و درفش حذف اثر تولید
شده همراه است و به خود اجازه میدهد به جای کل مخاطبان

تصمیم بگیرد و یک تنه به قاضی برود و دیگران را از تماشای
نمایش محروم کند؟!
مشکل لغو اجرای این نمایش فقط گویای این نیست که چه
نگاه تنگ و تعصب آلودی بر فرهنگ و هنر سیرجان حاکم
شده است بلکه گویای این نکته هم هست که امنیت برای کار
و تالش هنرمندان وجود ندارد وگرنه از اول مجوز ندادن بهتر
از مجوز دادن و سپس پس گرفتنش است که فالن گروه تندرو
را خوش نیامده است .مگر قانون به خوش آمد و خوش نیامد
یک اقلیت است؟
به همین بهانه سیل انتقادات هنرمندان و فرهیختگان به
عملکرد بد رییس اداره ارشاد در این باره متوجه حافظی شده
است .موضوعی که خود نشان میدهد که رییس و برخی
کارمندان خود ادارهی ارشاد سیرجان نیز در باطن با گروههای
فشار هم نظرند و اگر کلیات سعدی و مثنوی موالنا را هم
جلوشان بگذاری ،بسیاری از ابیات را به اتهام سخیف بودن از
این دو مجموعه حذف و سانسور میکنند!

فروش ،نصب ،سرویـس،شــارژ گـــاز و

لولـه کشی زیرکار

نق
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کولرهای گـازی اسپلیت
خیابان وحید  -روبروی فروشگاه افق کوروش

فروشگاه اسپلیت صالحی
42338788 - 09164458335

دکتــر سعدالـه صمدی

(عضو انجمن جراحان پالستیک و زیبایـی ایران)

انجام کلیه جراحی های پالستیک شامل رینوپالستی( جراحی بینی)

جراحی پیشانی

ماموپالستی ( کوچک ،بزرگ  ،باال کشیدن و پروتز پستان )

پروتز باسن  ،فیلر ( ژل و چربی)

برداشت چربی پهلوها وایجاد فرم ساعت شنی

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

سپتوپالستی ( جراحی انحراف بینی )

ابدومینوپالستی ( برداشتن چربیهای شکم ،تامی تاک )

پروتز چانه و گونه

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

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

لیزر موهای زاید

بلفاروپالستی ( جراحی پلک ها )

زاویه سازی و رفع عیوب فک و چانه و شکستگی فک

براکی پالستی ( جراحی بازو  ،اصالح شلی پوست بازو )
باال بردن ابروها

اتوپالستی ( زیبایی گوش )

کلیه جراحی های ترمیمی شامل پیوند اعضا و ناهنجاریهاری مادرزادی

کرمـــان ،بلــوار جمهوری  ،بعد ار سه راه هوا نیـــروز ،برج اول  ،طبقه  ، ۷واحد ۱
تلفــن۰۹۱۳۱۴۱۰۱۲۹ - 3 2 6 5 8 3 1 6 :

افتتاح سامانه
هاي قابل حمل
خورشيدي مدارس
عشايري

معاون برنامه ريزي و مهندسي شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان گفت :در راستاي تفاهم
نامه مشترك سازمان عشايري و شركت توانير و از محل اعتبارات بند ج تبصره  6قانون بودجه 1400
كشور ،تعداد  406مولد خورشيدي قابل حمل ويژه عشاير كوچ رو با اعتباري بالغ بر  36ميليارد ريال تهيه
و تحويل اين عزيزان ،گرديد وي همچنين افزود :تعداد  44مولد خورشيدي براي مدارس عشايري نيز
تخصيص يافت كه تاكنون تعداد  26مولد با اعتباري معادل  2300ميليون ريال در شهرستان هاي بافت،
سيرجان ،بم و ريگان تحويل شده است شيخ شعاعي تصريح نمود 10 :درصد از بهاي مولدهاي مذكور
توسط استفاده كننده و مابقي نيز توسط شركت توزيع تامين شده است.

شماره 672
 10آذر1400

گفتارنو :سازمان هواشناسی ناپایداریهای جوی از ظهر دوشنبه تا بعد از ظهر سه شنبه در برخی مناطق استان کرمان پیشبینی کرد .به گزارش
فارس بنا به اعالم سازمان هواشناسی از ظهر امروز دوشنبه  ۸آذرماه تا بعد از ظهر فردا افزایش ابر ،بارش باران ،رعد و برق ،وزش تندبادهای موقت در
پارهای از نقاط استان بهویژه نیمه جنوبی ،مرکز و غرب استان پیشبینی میشود .همچنین برای ارتفاعات و مناطق سردسیر و کوهستانی بارش برف
پیشبینی شده است .آبگرفتگی معابر عمومی ،احتمال جاریشدن رواناب ،لغزندگی سطح جادههای کوهستانی ،یخزدگی سطح معابر دور از انتظار
نیست .به همراه داشتن تجهیزات کافی جهت ترددهای جادهای ،سرویس و آما دهسازی وسایل گرمایشی ،عدم صعود به ارتفاعات و انجام اقدامات الزم
برای کاهش خسارات احتمالی توصیه میشود.

گزارشی پیرامون تقویت و تعویض روشناییهای برخی معابر شهری:

خبر
رییس کل دادگستری استان کرمان:

 70رسانه استان کرمان در جشنواره رسانه و عدالت
استان کرمان شرکت کردند

رییس کل دادگستری استان کرمان ضمن قرائت پیام ریاست قوه قضاییه به
سومین جشنواره رسانه و عدالت از رشد  ۷۰درصدی مشارکت رسانهها در
این جشنواره خبر داد و گفت :درسومین دوره جشنواره رسانه و عدالت شش
هزار و  ۲۹اثر به دبیرخانه این جشنواره رسیده و مورد داوری قرار گرفته است.
یداهلل موحد در آئین اختتامیه سومین جشنواره رسانه و عدالت استان کرمان
افزود :در مجموع  ۷۰رسانه استان کرمان ،شش هزار و  ۲۹اثر خود را به
دبیرخانه جشنواره رسانه و عدالت ارسال کردند.
وی ادامه داد :طرح جشنواره مطبوعات برتر استان کرمان با عنوان «رسانه و
عدالت» از مصوبات شورای قضائی و ستاد گرامیداشت هفته قوه قضائیه استان
کرمان میباشد و در سال  ۱۳۹۵فراخوان آن در اختیار رسانهها قرار گرفت.
رییس کل دادگستری استان کرمان بیان کرد :این جشنواره با هدف بهره
مندی از فرصت و ظرفیت رسانههای محلی (مکتوب ،الکترونیکی ،برخط،
دیداری ،شنیداری استان کرمان) و مشارکت آنان به انتشار مطالب و اخبار
دستگاه قضائی و نیز تولید محتوا در قالبهای (خبر ،گزارش ،مصاحبهای و )..و
ایجاد رقابت در تولید مطالب با کیفیت توسط رسانهها برگزار شد.
موحد تصریح کرد :جشنواره رسانه و عدالت با هدف ایجاد یک رقابت سالم
و اصولی در بین اصحاب مطبوعات در حوزه قضایی و حقوقی ،توسعه اطالع
رسانی و آگاهی بخشی از رویدادهای حوزه قضایی استان برای جلب اعتماد
عمومی ،ایجاد زمینه آموزش و باال بردن آگاهیهای حقوقی و قضایی مردم،
ایجاد انگیزه و رغبت در بین اصحاب رسانه در حوزه قضا و تالش برای ارتقاء
سطح علمی و حرفهای اصحاب رسانه در حوزه قضائی و حقوقی برگزار شده
است.
وی ادامه داد :کشف و شناسایی استعدادها و پتانسیلهای خبری و رسانهای
استان ،حمایت از خبرنگاران ،روزنامه نگاران و نویسندگان حوزه قضایی و
حقوقی ،فعال سازی رسانهها و استفاده بهینه از فرصتهای رسانهای در
کاهش ورودی پروندهها به محاکم ،انتخاب و معرفی رسانه ،خبرنگار ،روزنامه
نگار و نویسنده برتر در حوزه قضایی و ارج نهادن به تالشها و خدمات صاحبان
رسانه در استان از دیگر اهداف سومین دوره جشنواره رسانه و عدالت به شمار
میرود .رییس کل دادگستری استان کرمان یادآور شد :در نخستین جشنواره
رسانه و عدالت ،آثار مطبوعات محلی ،نمایندگی روزنامههای سراسری ،دفاتر
خبرگزاریها و پایگاههای خبری استان از  ۳۰خردادماه  ۱۳۹۵الی  ۱۵تیرماه
ماه  ۱۳۹۶مورد سنجش و داوری قرار گرفت.
موحد بیان کرد :در این دوره تعداد  ۵۷رسانه در این جشنواره شرکت کردند
و یک هزار و  ۹۲۹اثر به دبیر خانه جشنواره ارسال شد.
وی گفت :دومین جشنواره رسانه و عدالت نیز در مجموع  ۴۱رسانه استان
کرمان ۹۲۰ ،اثر به دبیرخانه جشنواره قلم و عدالت ارسال کردند که در نهایت
با نظر هیات داوران از  ۵۹رسانه و خبرنگار تقدیر شد.

شهر
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هشدار هواشناسی درباره ناپایداریهای جوی دراستان کرمان

خبــر

لیال گلزاری

انتظار برای اتمام نورانی شدن سیرجان

پروژهی «سیرجان ،شهر نور» که با هدف
ایجاد چشماندازهای زیبا در فضاهای
عمومی ،تامین آرامش روحی و روانی
شهروندان ،حفظ امنیت در تردد شهری
کلید خورده ،وعدهی پایان آن تا پایان
فروردین  1400داده شده بود ،اما هنوز
به پایان نرسیده و برخی شهروندان اعتقاد
دارند که گاه اعمال سلیقههایی در اجرای
آن دیده میشود.
بنرها و تبلیغات سطح شهر ،بیانگر
این موضوع هستند که شهر سیرجان به
عنوان پایلوت شهر نور در کشور انتخاب
شده است .بر همین اساس ،نوسازی
و بهینهسازی روشنایی سطح شهر در
اولویت کاری قرار گرفت و جلسات
مختلفی تشکیل که مهمترین آن
جلسهای در محل استانداری و با حضور
شهردارسیرجان ،نماینده شرکت گلگهر
و مدیران برق جنوب استان جهت اجرای
طرح نوسازی و بهسازی روشنایی سطح
شهر سیرجان برگزار شد .
این جلسه تشکیل شد و در این مراسم
معاون عمرانی استاندار کرمان ،از اتمام
این پروژهی اجرایی شهر سیرجان ،تا
پایان سال  99و نهایتا پایان فروردین ماه
 ۱۴۰۰خبر داد.
بنا به گزارش مدیریت ارتباطات شهرداری
سیرجان؛ معاون امور عمرانی استانداری
کرمان با اشاره به هماهنگيهاي انجام
شده ،افزود :تمامي بلوارها و خيابانهاي
اصلي شهر ،توسط ادارهی برق ،طراحي و
برآورد هزينه شده است كه مقرر شد با
حمايت شوراي شهر و بودجه شهرداري
و همکاری گل گهر و شرکت برق و
استانداری ،تمامي سطح شهر با روشنایی

ال اي دي روشن شود.
پس از برآورد هزینه در
این زمینه ،شهردار وقت
سیرجان گفت :برآورد هزينه
تغییر و تقویت روشنايي شهر
سيرجان  ٢٢ميليارد تومان
انجام شده كه  ١٠ميليارد
آن توسط شهرداري سیرجان،
 ۷میلیارد توسط گل گهر و
 ۵میلیارد توسط برق جنوب
استان هزينه میشود.
کورسوی معابر شهری

هم اکنون به پایان پاییز
نزدیک می شویم و برخی
از معابر و خیابانهای
شهری هنوز با کورسوی
عکس :سید محسن فروزنده
روشناییهای بی نور قدیم،
آرامش را از محل ،گرفته اند.
مثال این خیابانها در شهر ،می توان به ناگفته نماند که بسیاری از مشکالت
خیابان ابومسلم ،خیام ،فردوسی و تعدادی شهری در مناطقی که روشناییهای ال ای
دی نصب و به بهره برداری رسیده ،رفع
دیگر از خیابانهای شهر اشاره کرد.
در این پروژه که عالوه بر ایجاد چشم
اندازهای زیبا در فضاهای عمومی ،با هدف
«در پـروژه ی شـهر نـور قرار
تامین آرامش روحی و روانی شهروندان،
اسـت بیـش از  8هـزار چـراغ
حفظ امنیت در تردد شهری کلید خورده
ال ای دی در  120بلـوار و خیابـان
بود ،گاه اعمال سلیقههایی دیده می
شود .به طوری که نیمی از معبری با
سـطح شـهر ،تعبیه شـود که این
روشناییهای ال ای دی ،تعویض و نیمی
طـرح در دو فـاز تعریـف شـده
دیگر بدون تغییر مانده است.
اسـت و همچنان در حـال تعویض
هر چند که شهرداری سیرجان در
و تقویـت روشـناییهای سـطح
نیمههای تیرماه  1400به خرید بیش از ۵
برندهای
هزار عدد چراغ  LEDاز بهترین
شـهر هسـتیم و توقفـی صـورت
کشور و با بهترین کیفیت و نور استاندارد
نگر فته » .
در راستای اجرای شهر نور سیرجان اشاره
نمود ،اما دلیل پایان نیافتن این پروژه در
موعد موقر و به تعویق افتادن آن چیزی گردیده و همین باعث شده که ساکنین
سایر نقاط شهر خواستار تقویت و تعویض
بیان نشد.

از یک فروشنده خانم
برای همکاری در یک
فروشگاه لوازم خانگی
بصورت دو شیفت
(واقع در مهیاشهر)
دعوت به عمل می آورد
0921 113 8220

روشناییهای خیابانهای محل زندگی
شان شوند .به خصوص مناطق حاشیهای و
حادثه خیز ترافیکی.
روشنایی پیاده روها در دست اقدام

تماسهای متعدد همشهریان و این سوال
که چرا این روشناییها موجب روشن
شدن پیاده روها نمی شود و این تعویضها
چندان تاثیری در روشن نمودن معابر
ندارد .این عوامل موجب شد این موضوع
را از سوی مدیریت اداره برق پیگیر شویم.
همچنان در حال تعویض المپها هستیم
مدیر برق شهرستان سیرجان در این
رابطه که دلیل وقفه ای که در تعویض
روشناییهای برخی نقاط شهر رخ داده
است ،چیست و آیا این پروژه متوقف
شده؟ چنین پاسخ داد« :در پروژه ی شهر
نور قرار است بیش از  8هزار چراغ ال ای
دی در  120بلوار و خیابان سطح شهر،
تعبیه شود که این طرح در دو فاز تعریف

شده است .وی در این رابطه که آیا این
طرح متوقف شده یا خیر باید گفته شود
که همچنان در حال تعویض و تقویت
روشناییهای سطح شهر هستیم و توقفی
صورت نگرفته».
سلمانی در پاسخ به این سوال که چرا
در راستای یک بلوار ،نیمی از روشناییها
ال ای دی شده اند و نیمی دیگر بدون
تعویض ،آیا در این امر سلیقه ای عمل می
شود؟ گفت« :نه به هیچ عنوان سلیقه ای
عمل نمی شود و همهی شهر در دستور
کار ماست .ممکن است در برخی قسمتها
مشکالتی پیش آمده باشد که باید ابتدا
رفع و سپس اقدام به تعویض روشناییهای
آن کرد».
از مدیر اداره برق سیرجان پرسیدیم:
چرا برخی خیابانها همانند خیابان
ابومسلم ،سعدی و  ....تعویض روشناییها
صورت نگرفته ،چرا که این خیابانها
جزو خیابانهای پرتردد شهر محسوب
میشوند .وی پاسخ داد« :برخی
خیابانهای شهر ،روشناییها به صورت
آویز هستند به همین دلیل نیاز به قطعاتی
دارند که سفارش داده شدهاند اما هنوز به
دستمان نرسیده و به محض اینکه رسید
سفارشات ،تعویض روشنایی این خیابانها
هم در دستور کار قرار خواهد گرفت.
اما برخی نقاط دیگر در شهر به این دلیل
که برخی قطعات آن خراب می باشند و یا
سرقت کابل در این مناطق صورت گرفته
در نتیجه زمانبر شده و نیاز به تعمیرات
اساسی دارد که در این رابطه هم باید
شهروندان کمی صبر کنند تا اقدامات الزم
در این زمینه صورت گیرد .البته دلیل
عمدهی به تاخیر افتادن این پروژه همین
موارد می باشد و دلیل دیگر وجود ندارد».

از یک منشی خانم

برای همکاری در یک
کلینیک ساختمانی در خیابان
نصیری بصورت دوشیفت
دعوت به عمل می آید
تماس :از  ۱۰صبح الی ۲
و عصر از  ۵تا ۹

0913 347 7754

پالک سواری به شماره انتظامی

۴۶ب۴۴۹ایران ۷۵
در حوالی محمودآباد
گم شده یابنده با شماره
۰۹۱۳۸۴۵۴۸۹۹
تماس حاصل نموده و
مژدگانی دریافت نماید

جوشکـاری سیــار

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

09135320842 -09132794372

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

سی و سومین
جشنواره تئاتر استان
کرمان آغاز بهکار
کرد

تسنیم :آیین افتتاح سی و سومین جشنواره تئاتر استان کرمان در جوار مرقد مطهر شهید سپهبد
قاسم سلیمانی سیدالشهدای جبهه مقاومت در گلزار شهدای کرمان برگزار شد .محمدرضا علیزاده
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان اظهار داشت :امروز آغاز سی و سومین جشنواره تئاتر استان
کرمان را داریم .وی با بیان اینکه این جشنواره تا پنج شنبه  12آذر ماه ادامه دارد گفت :آیین اختتامیه
این جشنواره جمعه دوازدهم آذرماه به میزبانی شهرستان سیرجان برگزار خواهد شد .وی بیان کرد :این
دوره از جشنواره با شعار تئاتر؛ داستان همیشه جاری در شهرستانهای کرمان ،زرند ،سیرجان ،رفسنجان
و شهربابک به مدت سه روز و به صورت غیر متمرکز برگزار میشود.

جامعه
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 ۶میلیارد ریال کتاب در طرح پاییزه «کتاب کرمان» فروخته شد

خبــر

ن تا چهارشنبه سوم آذر ماه به مدت پنج
تسنیم :محمدرضا علیزاده با اشاره به اینکه طرح پاییزه کتاب در استان کرمان از بیست و نهم آبا 
روز در کرمان برگزار شد اظهار داشت :این طرح در شهرهای کمتر برخوردار  10روزه بوده و تا روز گذشته هشتم آبانماه ادامه داشت .علیزاده از
فروش شش میلیارد ریالی طرح پاییزه کتاب در کرمان خبر داد و گفت :کتابفروشیهای عضو طرح پاییزه کتاب در استان کرمان  7هزار و 861
جلد کتاب به ارزش بیش از شش میلیارد ریال را به فروش رساندند .مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان با بیان اینکه میزان یارانه
خرید کتاب در این طرح  15تا  20درصد در نظر گرفته شده بود افزود :این طرح با یارانه  20درصدی برای کتابهای تالیفی و  15درصدی
برای کتابهای ترجمه شده به مخاطبان برگزار شد.

نگاهی به نقش پندارهای تربیتی در تربیت نسل آینده؛

ِ
هدف تربیتی صحیح را انتخاب کنید

هدی رضوانی پور

چگونگی رفتار هر فرد ریشه در نگاه او نسبت
به خودش دارد .اگر نگاهی که اجتماع و خانواده
به فرزند دارند؛ صحیح شکل بگیرد ،یک
خودپنداره و نگاه سالم در ذهن کودک و نوجوان
ایجاد میشود تا بتواند به واسطه آن مسیر
صحیح زندگی خود را تعیین و برای رسیدن
به آن تالش کند .این پنداره یا خودآگاهی با
کمک روشهای صحیح تربیتی ایجاد میشود.
خود پنداره درواقع تصویری است که کودک
و نوجوان از خود دارد و در شکلگیری آن
عوامل مهمی دخیل هستند .پندارهای تربیتی
اگر بهدرستی در وجود کودک شکل بگیرند
میتوانند مسیر زندگی او را مطابق با پتانسیل
وجودی و استعدادهای فردی کودک و نوجوان
رقم بزنند.
پندارها ،نقش بنیادی در تربیت فرزند دارد

فاطمه پورشهسواری دکترای روانشناسی و
پژوهشگر؛ در خصوص چگونگی شکلگیری
پندارهای تربیتی در ذهن کودک و نوجوان
میگوید :اگر منظور ما از پندارهای تربیتی،
باورها و نگرشهای فرد نسبتبه تعلیم و تربیت
و باورهایی که فرد نسبتبه خودش دارد باشد ،یا
به تعبیر بهتر ،خود پندارهای باشد که فرد کسب
میکند؛ میتوان گفت در بررسی ویژگیهای
انسانی ،یک هسته مرکزی در شخصیت انسانها
وجود دارد به اسم خود پنداره که همان باور
و برداشتی است که فرد نسبتبه خودش دارد.
قضاوت باطنی و درونی است که نسبتبه خودش
دارد .معموالً دیگران نسبت به افراد قضاوتهایی
دارند که به آن کاری نداریم .خودپنداره یعنی
اینکه فرد خودش را چگونه توصیف میکند.
وی به دو نوع خودپنداره اشاره کرده و اضافه
میکند :این خود پندارهای که از آن صحبت
میکنیم میتواند مثبت یا منفی باشد .یعنی
فرد میتواند یک باور مثبت نسبتبه خودش

داشته باشد ،تواناییهای خودش را قبول کند،
خودش را بهعنوان یک انسان توانمند که
میتواند اهدافی داشته باشد و برای آنها تالش
کند تعریف کند ،یا یک پنداره منفی نسبت
به خود داشته باشد و خود و تواناییهایش را
قبول نداشته باشد و به این نتیجه برسد که آدم
تالشمندی نیست و شکست میخورد .اینها
اساسیترین ساختارهای شخصیت هستند که
در روی نحوه رفتار ،تصمیمگیری و بهطورکلی
سرنوشت فرد اثر میگذارند.
آدمها برای موفق شدن ،سالم و مفید بودن
و کسب سالمت روانی نیاز به آن خودپنداره
مثبت نسبتبه خود دارند .بنابراین پندارهای
تربیتی نقش بنیادی در تربیت فرد دارند .اگر
این بنیاد در شخصیت فرد درست شکل بگیرد،
بقیه جنبههای زندگی او هم مثبت خواهد بود.
اما اگر این بنیاد اولیه شکل نگیرد طبیعی است
بقیه رفتارها و سرنوشت آن فرد به سمت مثبتی
پیش نخواهد رفت.
اساس خودپنداره در خانواده شکل میگیرد

این پژوهشگر و استاد دانشگاه به منابع
شکلگیری خود پنداره هم اشاره کرده و
میگوید :خود پنداره بخش اصلی شخصیت
انسانی است و اساس آن در خانواده شکل
میگیرد و اگر بخواهیم بگوییم خود پنداره از
کجا میآید و چگونه شکل میگیرد ،باید بگوییم
تجاربی که کودک در محیط خانواده کسب
میکند؛ نوع رابطهای که والدین با او دارند؛
قضاوتهایی که نسبتبه او میشود؛ تجاربی
که در مدرسه کسب میکند و قضاوت معلمین
از او؛ همگی اساس خودپنداره فرد را تشکیل
میدهند.
تعلیموتربیت درواقع علم و هنر است
پورشهسواری معتقد است پندارهای تربیتی اگر
به شکل ناصحیحی در وجود فرد شکل بگیرند
قابلتغییر هستند و در این خصوص تصریح

میکند :خوشبختانه پندارهای تربیتی چون از
محیط آموخته شدهاند قابلتغییر و بروزرسانی
هستند .مهمترین راهکار تغییر آنها هم آموزش
دادن است .افراد میتوانند در این زمینه آموزش
ببینند و خود را به پندارهای تربیتی مدرن
مجهز و اطالعات تربیتی درست را کسب کنند.
اما مسئلهای که ما امروز داریم این است که
به دلیل گسترش فضاهای ارتباطی و شبکههای
مجازی ،افراد بمباران اطالعاتی میشوند و شاید
نتوانند اطالعات صحیح را بین آنها تشخیص
دهند .توصیه اکید ما این است که اطالعات
تربیتی را از منابع علمی ،دقیق و جایگاه اصلی
خود که همان روانشناسان و منابع علمی معتبر
هستند کسب کنند تا بتوانند تاثیر آن را در
تربیت فرزند خود شاهد باشند.
ارتباط سالم ،مهمترین رکن در تربیت فرزند

عالوهبر نگاه روانشناسی به بحث پندارهای
تربیتی در تربیت نسل کودک و نوجوان؛
میتوان یک نگاه جامعهشناسی هم به این مساله
داشت .علی سوندرومی دکترای جامعهشناسی،
آگهی فقدان سند مالکیت

خانم مریم سجادی راد قیم آقای محمد هادی بداک با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره  78سیرجان
مدعی است که سند مالکیت  28سهم مشاع از ششدانگ پالک  1فرعی از  234اصلی واقع در بخش  39کرمان بنام
آقای محمد هادی بداک ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است که به علت جابجایی مفقود گردیده است لذا به
دستور تبصره یک اصالحی ماده  120آیین نامه قانون ثبت ،مراتب جهت اطالع مردم آگهی می شود تا هر کس مدعی
انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد می تواند ظرف مدت  10روز از تاریخ انتشار روزنامه ،گواهی اعتراض
خود را به این اداره تسلیم دارد .در غیر این صورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی ،سند مالکیت المثنی
بنام مالک صادر خواهد شد 1330 .م الف تاریخ انتشار :روز چهارشنبــه 1400/09/10
محمد آرمانپور -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت

آقای سید محمود علوی با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره  67سیرجان مدعی است که سند مالکیت
ششدانگ پالک  2فرعی از  4896اصلی واقع در بخش  36کرمان بنام آقای سید محمود علوی ثبت و سند مالکیت
صادر و تسلیم گردیده است که به علت جابجایی مفقود گردیده است لذا به دستور تبصره یک اصالحی ماده  120آیین
نامه قانون ثبت ،مراتب جهت اطالع مردم آگهی می شود تا هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد
خود می باشد می تواند ظرف مدت  10روز از تاریخ انتشار روزنامه ،گواهی اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارد .در
غیر این صورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی ،سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد .نام
مالک از نصرت آبادی به علوی نسب اصالح گردیده است  1328م الف تاریخ انتشار :روز چهارشنبــه 1400/09/10
محمد آرمانپور -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت

آقای کامبیز صابری با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره  123سیرجان مدعی است که سند مالکیت
ششدانگ پالک  16212فرعی از  5087اصلی واقع در بخش  36کرمان بنام آقایکامبیز صابری ثبت و سند مالکیت
صادر و تسلیم گردیده است که به علت جابجایی مفقود گردیده است لذا به دستور تبصره یک اصالحی ماده  120آیین
نامه قانون ثبت ،مراتب جهت اطالع مردم آگهی می شود تا هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود
می باشد می تواند ظرف مدت  10روز از تاریخ انتشار روزنامه ،گواهی اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارد .در غیر این
صورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی ،سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد.
 1327م الف تاریخ انتشار :روز چهارشنبــه 1400/09/10
محمد آرمانپور -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

اطالعیــه اتاق اصنـاف سیرجـان

نمايشگــاه فروش پاییـزه و عرضه کاال
عرضه انواع؛ پوشاك  -كيف وكفش  -موادغذايي  -خواربار -لوازم بهداشتی و ...

زمـان 11 :لغایــت  20آذر مــاه 1400

مكـان :بلوار عباسپور ،ابتدای شهرک صنعتی  ،جنب اتوبوسرانی
ورود بدون کارت واکسیناسیون ممنوع

ورود بدون ماسک ممنوع

ت
با رعایت حداکثری رپو کل اهی بهداشتی

اتاق اصناف شهرستان سیرجان

پژوهشگر و محقق در این خصوص به نقش
کنترلگرایی در شکلگیری پندارهای تربیتی
اشاره کرده و میگوید :اکثر والدین دوست دارند
دیگران را تغییر دهند و این کنترلگرایی اول
به خودشان و بعد به فرزندانشان صدمه میزند.
بایستی مراقب باشند تا در شکل دادن پندارهای
تربیتی کودک و نوجوان ،سراغ کنترلگرایی
نروند.
وی اضافه میکند :انسانها دو دسته هستند؛
دست ه اول افرادی که راهنمای بقیه در رسیدن
به رستگاریاند و دسته دوم انسانهای دارای
پتانسیل حرکت هستند که باید هدایت شوند.
برای رشد این انسان تازه متولد شده باید
فرصت رشد و تکامل ،آزمون و خطا و قاعده
هزاربار تکرار فراهم شود تا به دسته اول که
راهنما هستند برسد .در مسیر تربیتی نباید وارد
بازی مقایسه با دیگران شویم .چراکه عزتنفس
فرزندان را از آنها میگیریم.
تشویقها و تنبیههای نابجا هدفهای نوجوان
را جابهجا و او را از هدف متعالی خودش دور

میکنند .وی اعتمادبهنفس باال را عامل مهمی
در شکلگیری پندارهای تربیتی مثبت دانسته
و خاطرنشان میکند :برای دادن اعتمادبهنفس
باال به نوجوان باید از رقابت و مقایسه در تربیت
او دوری کرد .باید والدین به ارزشهای تربیتی
توجه کنند و ویژگیهای مشخصی داشته باشند
تا بتوانند پنداره کودک و نوجوان را بهدرستی
در مسیر رشد قرار دهند.
سوندرومی به شروط مورد نیاز برای داشتن
پنداره تربیتی سالم اشاره کرده و میگوید :اولین
شرط این است که تصویر کلی از این پنداره
ساخته شود .هنر تربیت والدین این است که
پندارههای فرزندانشان را بهصورت تصاویر سالم
شکل بدهند و او را در مسیر درست هدایت
کنند .برای این کار باید به سراغ قاعده بینهایت
تکرار بروند .یعنی برای اینکه تصویر سالمی از
یک پنداره در ذهن کودک ایجاد شود ،باید هزار
بار تکرار ،آزمون و خطا انجام شود تا در نهایت
به تصویر مطلوب و درست برسد و یک انسان
سالم تربیت شود.

انسان باید با دو ابزار توجه و تمرکز ،تصویر
درستی از پنداره تربیتی را در ذهن فرزند
شکل دهد و پساز آن در مسیر اصلی که
رشد صحیح و درست پنداره را رقم میزند
قرار گیرد .این پژوهشگر به شرط دیگری هم
اشاره کرده و میگوید :شرط دیگر این است
که بایستی احساس مطلوبیت در فرزند شکل
بگیرد .خیلی مهم است که بهعنوان والد چطور
قدم برداریم که فرزندمان با تشویق ،تنبیه،
خشم ،غم و ...حالت تدافعی نگرفته و جای آن
با احساس مطلوبیت عوض شود .بنابراین هرچه
کنترلگرایی والدین بیشتر باشد فشار روی
فرزند بیشتر بوده و پندارهای تربیتی در او به
شکل صحیح جایگزین نخواهد شد .والدین باید
در مسیر تربیت با فرزندشان هم موج شوند تا
بسیاری از اختالالت تربیتی را بتوانند حلوفصل
و این اختالالت را از پنداره آنها پاک کنند .برای
اینکه فرزند در مسیر رشد تربیتی صحیح قرار
گیرد والدین باید به آنها فرصت آزمونوخطا
بدهند؛ برای آنها چالش ایجاد کنند؛ در مسیر
تربیتی خود چارچوب داشته باشند و...
سوندرومی به یک نکته مهم هم در شکلگیری
پندارهای تربیتی کودک و نوجوان اشاره کرده
و خاطرنشان میکند :نکته مهم در شکل دادن
پندارهای تربیتی کودک و نوجوان و تنها ابزاری
که میتواند تاثیر بسزایی در این مسیر داشته
باشد برقراری ارتباط سالم از سوی والدین با
آنهاست .اگر این ارتباط سالم را به بهانه ترس،
تهدید و ...خراب کردیم کودکان و نوجوانان از
ما دور شده و در دامهایی گرفتار میشوند که
باعث تغییر مسیر آینده و زندگی آنها میشود.
بنابراین در شکل دادن پندارهای تربیتی نسل
آینده بایستی اختالالت احتمالی را حذف کرد.
اگر قصد ما تربیت فرزند سالم با پنداره درست
و سالم است ابتدا باید هدف درست را انتخاب
کرده و پساز آن در مسیر درست حرکت کنیم.
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مه ر :شرکت ای ران خودروی تبریز که از سال  ۸تأسیس شده ،در پی تداوم
اعتصابات کارگ ران خود تعطیل شد .گروهی از کارگ ران این شرکت یک بار در
آبان ماه و بار دیگر در دوم آذرماه به علت تعویق در پرداخت ماهانه ،دست به
اعت راض صنفی زده و اعتصاب کردند .طبق گفته کارگ ران معترض طی دو سال
گذشته می زان حقوق دریافتی پرسنل تغییری نداشته و همچنین اختالف حقوقی
دریافتی بین م راکز تولیدی ای رانخودرو در ته ران و تبریز باالست.
۱۵

۵۰

فردایکرمان :رییس انستیتو پاستور ای ران اعالم کرد« :کمیته ملی واکسن کرونا
مصوب کرد که واکسن پاستوکووک پالس ،بهعنوان ُدز یادآور به فعاالن حوزه درمان
که واکس نهای اسپوتنیک و آست رازنکا زدهاند ،تزریق شود».دکتر علیرضا بیگلری
افزود« :از لحاظ تئوری ،واکسن پاستوکووک پالس را م یتوان ب رای همه واکس نها
استفاده کرد اما فعال به عنوان دز یادآوز برخی از واکس نها در نظر گرفته شده است».

۰۰

«پاستوکووک پالس» واکسن یادآو ِر
اسپوتنیک و آسترازنکا

کفگیر آبهای زیرزمینی به ته دیگ خورده است
به گزارش ایلنا ،مصطفی فداییفرد
درباره بحران آب در کشور و از جمله
اصفهان اظهار داشت :وقایع ناگوار مرتبط
با بحران آب که پیش از این در خوزستان
و در روزهای اخیر در اصفهان و در چهار
محال و بختیاری به وقوع پیوست ،از
چندین سال قبل توسط کارشناسان
حوزه آب و محیط زیست و همچنین
سازمانهای معتبر بینالمللی پیشبینی
شده و درباره آن هشدار داده شده بود .ولی
وقوع ترسالیهای مقطعی و به خصوص
 1تا
بارشهای فراگیر اسفندماه
 1و همچنین امکان
اردیبهشت ماه
تداوم برداشتهای بیرویه از آبهای
زیرزمینی ،باعث شد که این هشدارها
توسط مسئولین مورد توجه قرار نگیرد.
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آفتابنیوز :سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت خارجه کشورمان در پاسخ به سوالی
مبنی بر اینکه با توجه به اینکه دور جدید مذاکرات وین از امروز آغاز خواهد شد آیا احتمال
دارد گفت وگوهای دوجانبه ای بین هیاتهای ایرانی و آمریکایی برگزار شود ،گفت :هیات
مذاکره کننده ایران با عزم و اراده جدی برای رسیدن به اصول یک توافق وارد وین شده
است .اما هیچ گفت وگوی دوجانبه ای با هیات های آمریکایی صورت نخواهد گرفت.

بدون تعارف!
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هیچ گفتوگوی دو جانبهای با
هیات آمریکایی در وین نخواهیم داشت

۰۰

محدودیت کرونایی سینماها لغو شد

بهارنیوز :به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان سینمایی ،محمد خزاعی
رییس سازمان با اشاره به افزایش ظرفیت بسیاری از مشاغل و مطالبه خانواده
سینما و مردم گفت :در جلس های با معاون فنی سالمت محیط وزارت بهداشت
توضیح دادیم که بسیاری از مردم ،مدی ران سالنهای سینما و صنوف تقاضا کردند
با توجه به فروکش کردن کرونا در پی واکسیناسیون ش رایطی ف راهم شود تا
محدودیت ظرفیت درصدی ب رای بلیت فروشی در سینما برداشته شود.

۰۰

عصر ای ران :بر اساس شنیدههای موثق وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در
نامهای به قالیباف پیشنهادات اصالحی مورد نظر وزارت ارتباطات درباره طرح
صیانت را اعالم کرده است .ماهیت پیشنهادها و ایدههای وزارت ارتباطات درباره
بررسی طرح صیانت از کارب ران در فضای مجازی نشان م یدهد ،وزارت ارتباطات
موضوع پلتفرمهای بومی در این طرح را نه به عنوان یک مساله که به عنوان یک
راه حل در نظر گرفته و نقش مهم و برجستهای به آنان داده است.

عصر ایران -عضو مجمع نمایندگان استان اصفهان با
اشاره به مشکل کشاورزان در بحث تامین آب در استان
اصفهان گفت :متاسفانه ما در موضوع آب بیمدیریتی
زیاد داشتیم و داریم ،نتوانستیم به صورت ملی مسائل
آب را نگاه کنیم و از منطقه ای که آب شرب ،صنعت
و کشاورزی اش دچار مشکل است مجوز انتقال آب به
۷کیلومتر آن طرف تر دادیم.
اصغر سلیمی در گفت وگو با عصر ایران با بیان این
مطلب گفت :در زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی
که آقای جهانگیری استاندار اصفهان بود ،مجوز
انتقال ۲میلیون مترمکعب آب از بروجن و ونک به
۷کیلومتر دورتر یعنی رفسنجان در استان کرمان را
داده اند در همین اواخر دولت آقای روحانی به دنبال این
بودند که مجوز محیط زیستی آن را بگیرند.
وی افزود :این در حالی است که این دو منطقه یعنی
بروجن و ونک خودشان به آب شرب نیاز دارند .این
سیاست غلطی است که انتقال آب بین حوزه ای برای
کشاورزی در نظر گرفته شود .وقتی مردم اصفهان و
چهارمحال بختیاری خودشان برای تامین آب شرب دچار
مشکل هستند نباید مجوز انتقال آب به ۷کیلومتر آن
طرف تر برای کشاورزی تر داده می شود.
وی گفت :آب شرب شهر اصفهان که پایتخت
گردشگری کشور است اگر دچار مشکل شود چه کسی
باید پاسخگو باشد یا بحث آب کشاورزی کشاورزان
استان که حقابه های زمان شیخ بهایی را داشتند چگونه
باید حل شود ،اگر این مسایل حل نشود کنترل مسایل
امنیتی شان سخت است.
نماینده مردم سمیرم در مجلس خاطر نشان کرد :اگر
حقوق همه دیده می شد این مشکالت ایجاد نمی شد در
مناطقی که احتیاج نبوده است کشت برنج در خوزستان
داشته باشیم کشت انجام شده است این در حالی است
که می توانستیم در این مناطق مارچوبه کشت کنیم که
یک دهم آب مورد نیاز برنجها الزم داشت.
وی افزود :در حوزه آبخیزداری و آبخوان داری ما به
خوبی عمل نکردیم انتظار داریم بر این بحث ها کار
کنیم و بحث کشت های نوین را جدی بگیریم تا مسایل
امنیتی و سیاسی پیش نیاید.
۰۰

همکاری وزارت ارتباطات با مجلس
برای اصالح طرح صیانت

عکس :سید محسن فروزنده

ایران خودروی تبریز تعطیل شد

مشکالت کنونی استان اصفهان نتیجه
انتقال آب به  700کیلومتر آن سوتر است

بارگذاری  5برابر ظرفیت ،طاقت
زایندهرود را طاق کرد

وی افزود :هر چند که خشکسالیها
در وقوع بحران آب بیتاثیر نیستند
ولی تاثیرات سوءمدیریت طی چهار
ده ه گذشته که منجر به توسعه ناپایدار
گستردهای در حوضههای آبریز کشور و
به خصوص حوضه آبریز پیچیده و خاص
رودخان ه زاینده شامل اجرای پروژههای
سازهای و بارگذاری مصارف جدید در
بخشهای مختلف و به خصوص کشاورزی
که تا حدود پنج برابر بیش از ظرفیت و
طاقت حوضه آبریز است ،بسیار بیشتر و
گستردهتر است .چرا که این رودخانه در
چند صد سال گذشته نیز با دورههای
خشکسالی روبهرو شده است ولی توسعه
بیرویه و مداخالت گسترده انجام پذیرفته

سبب شده تا در دو ده ه اخیر ،کمبود آب
به خشکی طوالنی و مستمر رودخانه و
همچنین خشک شدن تاالب گاوخونی
بیانجامد.
کفگیر آبهای زیرزمینی هم به ته دیگ
خورده است

مدیر سابق طرح جامع آب کشور تصریح
کرد :بنابراین علیرغم اینکه خشکسالیهای
اخیر مشکالت و مصیبتهای فراوانی را
برای مردم ایران ایجاد کرده است ،ولی
وقوع آنها را باید مغتنم دانست چراکه
باعث آشکارتر شدن تبعات و خسارات
شدید توسعه ناپایدار و سوءمدیریت در
طی این چهار دهه شد .با توجه به این که
دیگر از آن برف و بارانها خبری نیست،
کفگیر آبهای زیرزمینی هم به تَ ِه ِ
دیگ
سوراخشده خورده است و طاقت مردم نیز
طاق شده است ،مسئولین قادر نخواهند
بود توپ را به زمین دیگری بیاندازند
و برای عبور از بحران عمیق آب ،زمان
خریداری کنند .وی ادامه داد :باید تا دیرتر
از این نشده است ،با پذیرش گستردگی
و بزرگی مشکل و قبول این که صدور
دستور به تنهایی ،خواندن نماز باران،
صدور مصوبههای استانی غیر کارشناسی
و بدون پشتوانه ،رهاسازی از سر اجبار
و غیرکارشناسی از سدهای مخزنی،
طرحهای سازگاری با کمآبی و بیآبی و
سایر مسکنهای موقتی از این دست کاری
از پیش نخواهند برد ،و با تغییر بنیادی
رویه نامناسب مدیریت چهار دهه گذشته،
از تبدیل یک بحران اقتصادی و اجتماعی
به بحرانهای سیاسی و امنیتی جلوگیری
کرد.

فرونشست زمین میتواند تداوم زندگی را
ناممکنکند

فداییفرد گفت :الزم به ذکر است که
مشکالت و بحرانهای اقتصادی و اجتماعی
در حوضه آبریز زایندهرود ،به مشکالت و
بحرانهای عدم تامین حقابه کشاورزان محدود
نخواهد ماند بلکه بحرانهای بسیار شدیدتر و
عمیقتر و جدیتر ،شامل مشکالت در تأمین
آب شرب جمعیتی بالغ بر شش میلیون نفر در
استانهای اصفهان و یزد ،گرفتاریهای تأمین
آب مورد نیاز و رو به رشد صنایع و عدم امکان
تأمین نیازهای زیستمحیطی تاالب گاوخونی
و در نهایت تهدید تبدیل شدن تاالب به کانون
تولید ریزگرد و صد البته ،تبعات و خسارات
جبران ناپذیر مرتبط با فرونشست زمین را
در پیش رو خواهیم داشت .فرونشست زمین
میتواند به تنهایی باعث نابودی آبخوانها شده
و تداوم زندگی در منطقه را ناممکن کند.
به بهانه ایجاد اشتغال مردم از آب هم
محروم شدند

پژوهشگر حوزه آب و محیط زیست
بیان کرد :ریشه همه این بحرانها را باید
در وضعیت نامناسب اقتصادی و معیشتی
مردم و دولتهای مختلف جستجو کرد .به
دلیل نبود اعتبارات و زمینههای مورد نیاز
برای ایجاد اشتغال پایدار و غیرآبمحور،
دولتهای مختلف گذشته مجبور بودهاند با
استفاده بیرویه و نادرست از منابع آب محدود
کشور ،شغل ایجاد کنند که کافی نیز نبوده
است .از طرفی مردم نیز به دلیل بیکاری و
فقر مجبور شدهاند با برداشتهای غیرمجاز از
منابع آب سطحی و زیرزمینی به کشاورزی
ناپایدار ،کمراندمان و با بازده اقتصادی اندک
روی آورند.

