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نگاهی گذرا به سهل انگاری که در حفظ آثار تاریخی سیرجان می شود؛

زخم بر چهره فرهنگ و تاریخ شهر
  شرایط مرمتی و کاربری و محیطی یخدان های کرمان با سیرجان را مقایسه کنید یا گنبد جبلیه را با بنای میرزبیر سیرجان، تا متوجه بشوید چه بی عدالتی ئی در اداره کل میراث در جریان است    

      که انگار تعمدی در نابودی تاریخ سیرجان به عنوان کرسی سابق والیت کرمان دارند!

  اگر سازه ی بلندمرتبه ای جلو یخدان ها ساخته شود و یخدان ها را پشت یک سازه ی جدید پنهان کند که دیگر گل ها چه گل می شود و مقصرش جز میراث فرهنگی جای دیگری نیست.
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صفحه  3 

آگهــي مناقصــه عمومـــي 
شمــاره  1400/92/ع

»عملیات اجرایی معماری داخلی و تاسیسات  شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد 
الکتریکی و مکانیکی تاالر پارک کودک« خود را واقع در شهر سیرجان كیلومتر 30 جاده شیراز از طريق 
برگزاري مناقصه عمومي به پیمانکار واجد شرايط و دارای گواهینامه صالحیت پیمانکاری با رتبه حداقل 3 در 
رشته ابنیه و رتبه حداقل 4 در رشته تأسیسات )توأمأ(  از سازمان مديريت و برنامه ريزی كشور واگذار 
نمايد. لذا متقاضیان مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الکترونیکي WWW.GEG.IR  مراجعه و 
اسناد مذكور را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمین كنندگان از بخش مناقصه و مزايده دانلود نمايند . 
مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز چهارشنبه مــورخ 1401/1/17 در محــل دفتركمیسیون معـامالت 
مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مركزی تهران مي باشد. ضمناً بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه روز دوشنبه 
مورخ 1400/12/23 مقرر شده است و الزامی می باشد. شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول يا رد 

هر يك از پیشنهادات بدون نیاز به ذكر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد.

                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

آگهــي مناقصــه عمومــي 
شمــاره  1400/79/ع

و راه  اجرا  تأمین،  پروژه»طراحی،  دارد  نظر  در  عام(  )سهامي  گهر  گل  و صنعتي  معدني  شركت 
اندازی نوار نقاله ۳00 متری بین خطوط سنگ شکنی شماره 2 گل گهر و خطوط کنسانتره گهرزمین « 
خود را بصورت EPC از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پیمانکار واجد شرايط واگذار نمايد. لذا 
  WWW.GEG.IRمتقاضیان مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به وبسايت اين شركت به نشانی
بخش مناقصه و مزايده مراجعه و اسناد مذكور را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمین كنندگان 
از بخش مناقصه و مزايده دانلود نمايند. مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز يکشنبه مــورخ 
1401/01/21 در محــل دفتركمیسیون معـامالت مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مركزی تهران مي 
باشد. ضمناً بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه روز چهارشنبه مورخ 1400/12/25 مقرر شده 
است و الزامی می باشد. شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول يا رد هر يك از پیشنهادات 

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

                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 



سخِن همشهریان؛ انعکاس
چرا مدیریت و کارمندان اداره پست ککشان هم  نمی گزد با وجود این همه عدم رضایت مردم!!! بنده کاری 
مربوطه به انتفال سند داشتم که اداره ثبت گفت مبلغ ۳۰ هزار تومان به حساب اداره پست واریز کنین تا مامور 
پست سند مربوطه را درب منزل به شما تحویل دهد، از ۲۷ بهمن سند من در اداره پست ماند و کسی درب 
منزل تحویل نداد تا اینکه خودم حضوری رفتم و تحویلش گرفتم! حاال واریز اون ۳۰ هزار تومان برای چی 
بود؟  دوباره بسته دیگری داشتم از تاریخ۷ اسفند در اداره پست مونده، دیروز رفتم اداره پست شماره پستچی 
را بهم دادند که ایشون فرمودند خودتون شنبه تشریف بیارین اداره بسته را ببرید!!!به خدا شهر ِهرت هم، اینقدر 

مشکالت پُستی نداره!    #انتقاد#حق#مردم#است 

سخِن همشهریان؛ 
وضعیت خیابان فرعی شادی در خیابان اصلی گلخانه شمالی انتهای بلوار قاآنی 
، همچنین پیاده روهای جنب اداره محیط زیست بعد از گذشتن۴ سال آسفالت 
معاونت  آقای  وجناب  یک  منطقه  محترم  شهردار  کنید  رسیدگی  خواهشا 
خدمات شهرداری منطقه یک ، علیرغم اینکه کتبا وحضورا هم گزارش دادیم 
بازهم درخواست می کنیم که در برنامه نظافت نوروزی این منطقه را از یاد نبرید. 
باتشکر ، جمعی از ساکنین این محله             #انتقاد#حق#مردم#است

گل گهر در زیباسازی شهر با شهرداری 
مشارکت کرد

جشنواره دیوارنگاری سیرجان با هدف زیباسازی فضای 
شهری توسط شرکت گل گهر و شهرداری سیرجان برگزار 
شده که طی این جشنواره پس از داوری آثار رسیده، 

طرح های منتخب روی دیوارهای در حال اجراست.
شرکت  بین الملل  امور   و  عمومی  روابط  گزارش  به 
گل گهر، این جشنواره اکنون در مرحله اجرای طرح های 
رسیده بر روی دیوار مناطق مختلف شهر در مکان هایی با 

قابلیت اجرا قرار دارد.
گفتنی است پس از اعالم فراخوان این جشنواره، ۱۵۰  
اثر از ۳۸ هنرمند به دبیرخانه رسید که پس از داوری این 
آثار، ۳۰ طرح از ۱۶ هنرمند به منظور اجرا انتخاب شدند.

با  زیباسازی شهر سیرجان  با هدف  جشنواره مذکور 
استفاده از هنرهای تجسمی برگزار شده و قرار است از 
بین آثار اجرا شده همزمان با روز شهر پاک، سه اثر به 

عنوان آثار برگزیده نهایی انتخاب و تقدیر شوند.
شایان ذکر است این طرح ها در نقاط مختلف شهر در 
حال اجرا هستند و مردم می توانند از نزدیک با روند کار 

آشنا شوند.

تعامل و همکاری شرکت گل گهر 
در توسعه و ترویج فرهنگ رضوی

شرکت معدنی و صنعتی گل گوهر با اختصاص اعتبار 
در  رضوی  سامانه سالمت  ایجاد  برای  نقدی  و کمک 
سیرجان و توسعه و ترویج فرهنگ رضوی نقش موثری 

خواهد داشت.
سعید کاظمی پور دبیرکانون های خدمت رضوی استان 
کرمان در دیدار با بهاء الدینی فرماندار ویژه سیرجان با 
بیان اینکه، خادمیاران رضوی به عنوان شاگردان مکتب 
حاج قاسم با شعار خدمت خالصانه و گره گشایی به رسم 
اهل بیت علیه السالم به محرومین و نیازمندان خدمت 

رسانی می کنند.
دبیر کانون های خدمت رضوی استان کرمان با تقدیر از 
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر سیرجان برای تامین 
اعتبار و کمک نقدی بخشی از هزینه های توسعه سامانه 
سالمت رضوی در استان گفت: خیرین استان یا موسسات 
و شرکت ها که به لحاظ مالی توان دارند می توانند به اسم 
حضرت رضا علیه السالم به کمک نقدی به توسعه سامانه 

سالمت به بیماران نیازمند خدمت رسانی کنند.
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جاده ای  حمل ونقل  و  راهداری  مدیرکل 
ترددهای  تعداد  کرد:  بیان  کرمان  استان 
قبل  سال  به  نسبت  سال ۱۴۰۰  نوروزی 
۸۷ درصد افزایش یافته است و پیش بینی 
می شود نوروزی پیش رو حدود ۱۲۰ درصد 

افزایش سفرهای نورزی داشته باشیم.
احسان عراقی زاده به تشریح تاثیر فرهنگ 
پرداخت  ها  جاده  در  ایمنی  و  رانندگی 
فرهنگ  ترویج  امر  در  ها  رسانه  گفت:  و 

ترافیک بسیار موثر هستند.
شهری،  و  ای  جاده  ایمنی  ارتقای  وی 
را  تعامل  بدون   ... و  انتظامی  سالمت، 
غیرممکن دانست و بیان کرد: در ایام نوروز 
سال 9۸ یک میلیون و 99۵ هزار تردد و در 
سال ۱۳99 نیز ۸۸۸ هزار تردد و در سال 
جاری یک میلیون ۶۵9 هزار تردد در استان 

ثبت شده است 
راستای  در  ها  دستگاه  همکاری  از  وی 
ارتقای کیفیت خدمات در ایام نوروز سخن 
سال  نوروز  کرد:  تصریح  و  آورد  میان  به 
۱۴۰۱ را نوروز متفاوت می دانیم و از ۲۵ 
اسفند تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۱ طرح نوروزی 
نهادهای  و  ها  با دستگاه  و  آغاز می شود 

تامین  برای  متعددی  جلسات  مربوطه 
سوخت خودروها، افزایش خدمت رسانی و 

... تشکیل شده است.

عراقی زاده با اشاره به تعامل این اداره کل 
با پلیس و سایر دستگاه های مربوطه افزود: 
با جمعیت هالل احمر و اورژانس مذاکراتی 
در راستای افزایش تعداد پست های سیار، 
افزایش آمبوالنس ها، پایگاه های امدادی و 
... صورت گرفته است. همچنین ۲۰۰ تیم 
بهداشتی از مجتمع های خدمات رفاهی و 

اماکن بازدید می کنند.
وی بر لزوم اعتماد سازی در جامعه تاکید 
کرد و ادامه داد: در سیل دی ماه پل توکل 
آباد در ریگان در حال فروریختن بود اما هر 
چه ما به مردم می گفتیم که پل در حال 
ریزش است، توجهی به اخطارهای ما نمی 
نیروی  و  تامین  شورای  ورود  با  تا  کردند 
انتظامی توانستیم جلوی تردد از روی این 
پل را بگیریم و کمتر از پنج دقیقه بعد پل 
این مهم نشان دهنده عدم  ریزش کرد و 

اعتماد مردم است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای 

استان کرمان درباره پیش فروش بلیط ها 
آورد و تصریح کرد: پیش  به میان  سخن 
صورت  به  اسفند  دهم  از  بلیط  فروش 
ظرفیت  درصد   ۵۰ و  شده  آغاز  اینترنتی 
به این صورت به فروش می رسد و مابقی 
می  فروخته  حضوری  صورت  به  ظرفیت 

شود.
وی در ادامه سخنانش گفت: ۱۴ فروردین 
اول ماه مبارک رمضان است لذا با توجه به 
پیش  فروردین   ۱۳ در  طبیعت  روز  آئین 
بینی می کنیم که از ۱۲ فروردین به بعد 

استان  های  جاده  در  سنگینی  ترافیک 
در  کرد:  عنوان  زاده  عراقی  باشیم.  شاهد 
ایام نوروز سالن های فرودگاه ها، پایانه های 
راه آهن و حمل و نقل جاده ای از لحاظ 
رعایت پروتکل های بهداشتی مورد بازدید 

و بررسی قرار می گیرند.
وی بیان کرد: سامانه ۱۴۱ پس از سالگرد 
شهاد ت سردار حاج قاسم سلیمانی به غیر 
از مسایل راهداری، یک کارشناس حمل و 
نقل نیز پاسخگو سواالت مردم به صورت 

۲۴ ساعت هست.

جشن نهال زندگی صبح دیروز در فرهنگسرای 
داون  سندروم  بچه های  مشارکت  با  شورا 
شد.  برگزار  سیرجان  نیکان  خیریه  موسسه 
شهرداری  ارتباطات  مدیریت  گزارش  به 
سیرجان، این مراسم با حضور حجت کاظمی 
رییس کمیسیون فرهنگی شورای شهر،مهدی 
فرهنگی  مشاور  و  فرهنگسرا  مدیر  بهره مند 
موسسه  داون   سندروم  بچه های  و  شهردار 
نهال  کاشت  و  نقاشی  جشن  با  همراه  نیکان 
فرهنگسرا،  همکاری  با  و  کودکان  توسط 
موسسه خیریه نیکان و شرکت پاریز پیشرو 
روز  و  طبیعی  منابع  هفته  بمناسبت  صنعت 
درختکاری برگزار شد. همچنین در حاشیه این 
مراسم، نمایشگاه سفره های هفت سین افتتاح 
و تعدادی درخت توسط کودکان سندروم داون 

غرس شد.

مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان کرمان پیش بینی کرد:

افزایش 120 درصدی ترددهای نوروزی در جاده های استان کرمان

 برگزاری جشن نهال زندگی

محصوالت با نام تجاری اورال- بی، سنسوداین 
و پرونمل مورد تائید سازمان غذا و دارو نیست

بی،  اورال-  تجاری  نام  با  محصوالت  کرد  اعالم  دارو  و  غذا  سازمان 
سنسوداین و پرونمل از سال ۱۳9۷ مجوزی برای واردات نداشته اند و 

محصوالت موجود در بازار با این برند مورد تأیید این سازمان نیست.
همشهریان  گفت:  باره  این  در  نسب  رضوی  محمد  سید  دکتر 
اطمینان  برای  محور  سالمت  محصوالت  کلیه  خرید  هنگام  محترم 
روی  ردیابی  برچسب  رؤیت  با  محصوالت،  این  سالمت  و  اصالت  از 
پیامکی  سامانه  از طریق  را  آن  روی  درج شده  رقمی  محصول کد ۱۶ 
کنند. بررسی   ttac.ir سامانه  یا  و  تک  تی  افزار  نرم   ،۲۰۰۰۸۸۲۲ 

مدیر غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی سیرجان افزود: باتوجه به وجود 
در  بازار،  در  پرونمل  و  بی، سنسوداین  اورال-  تجاری  نام  با  محصوالت 
الصاق برچسب اصالت و سالمت،  صورت رؤیت این محصوالت علیرغم 
به اطالع مردم می رساند صرفاً وجود برچسب اصالت کافی نیست، چرا 
که این محصوالت تقلبی، قاچاق و فاقد مجوز سازمان غذا و دارو وزارت 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هستند.

 ردیف بودجه دانشکده علوم پزشکی سیرجان مستقل ماند

بهداشتی  خدمات  و  پزشکی  علوم  دانشکده  عمومی  روابط  گزارش  به 
امروز )دوشنبه ۱۶ اسفند ۱۴۰۰( و در جریان  درمانی سیرجان؛ صبح 
بررسی الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ در صحن علنی مجلس شورای اسالمی، 
مستقل  مجتمع های  و  دانشکده ها  بودجه  ردیف  ادغام  با  نمایندگان 
وزارتخانه های علوم و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی با دانشگاه های 

مادر )مراکز استان( مخالفت کردند.
دکتر موسی نصراله پور در تکمیل این خبر افزود: به لطف خدا، تالش 
پور  های  حاج شهباز حسن  و حمایت  دانشکده  محترم  رییسه  هیأت 
نماینده مردم شریف سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسالمی بدین 
ترتیب ردیف بودجه دانشکده علوم پزشکی سیرجان در بودجه سال آینده 
کل کشور مستقل ماند. در غیر این صورت علی رغم استقالل ساختاری، 
بودجه این مرکز زیرمجموعه دانشگاه   علوم پزشکی کرمان اختصاص پیدا 

می کرد.
معاون توسعه مدیریت و منابع دانشکده علوم پزشکی سیرجان ادامه داد: 
این دانشکده با تالش و همت مردم و خّیرین سالمت در حال توسعه بوده 
و هرگونه اقدامی که اختیارات این مرکز  را کاهش دهد، روند توسعه و 

پیشرفت امور را کندتر خواهد نمود.
و  مکاتبات  که  سیرجان  شریف  مردم  نماینده  های  تالش  از  وی 
رایزنی های متعددی در این خصوص با مسئوالن سازمان برنامه و بودجه، 
اعضای  خصوص  به  نمایندگان  سایر  و  بهداشت  و  علوم  وزارتخانه های 

کمیسیون تلفیق بودجه داشته است قدردانی کرد.

   خبر

هوای کرمان آلوده است بیماران، کودکان، 
خارج  منزل  از  سالمندان  و  باردار  بانوان 
زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل  نشوند. 
کرمان با اشاره به وجود گرد و غبار از اوایل 
این  نقاط مختلف  در  تاکنون  امروز  صبح 
استان گفت: شاخص کیفی هوا در کرمان، 
حساس،  گروه های  برای  ریگان  و  زرند 
ناسالم و در شهرستان انار در شمال استان 

خطرناک گزارش شده است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست کرمان با 

اوایل صبح  از  و غبار  به وجود گرد  اشاره 
امروز تاکنون در نقاط مختلف این استان 
گفت: شاخص کیفی هوا در کرمان، زرند 
و ریگان برای گروه های حساس، ناسالم و 
در شهرستان انار در شمال استان خطرناک 

گزارش شده است.
بیماران،  مرجان شاکری توصیه کرد که 
کودکان، بانوان باردار و سالمندان از منزل 

خارج نشوند.
کل  اداره  اعالم  طبق  داشت:  اظهار  وی 

غبار در  و  استان کرمان، گرد  هواشناسی 
همچنان  استان  شمال  در  انار  شهرستان 
ارائه  درصورت  و  است  افزایش  حال  در 
اضطرار  کارگروه  تشکیل  درخواست 
پزشکی  علوم  دانشگاه  توسط  آالیندگی 
درباره  شهرستان  فرماندار  رفسنجان، 
تعطیلی در این شهرستان می تواند تصمیم 

گیری کند.
شاخص آالیندگی ناشی از ذرات معلق در 
هوا بین صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۰ تا ۱۰۰ 

هوای سالم، بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ هوای ناسالم 
برای گروه های حساس، ۱۵۰ تا ۲۰۰ هوای 
باال  به  از ۲۰۰  و  افراد  تمام  برای  ناسالم 

خطرناک است.
)PM( اصطالحی است  ذرات معلق هوا 
که برای توصیف ذرات جامد و مایع پراکنده 

شده در هوا استفاده می شود.
مناطق مختلف استان کرمان بویژه مناطق 
درگیر  معموال  سال  طول  در  آن  شرقی 

گردوغبار و طوفان شن است.

هواشناسی هشدار سطح زرد صادر کرد،

گرد و غبار استان  را فرا می گیرد

در اجرای قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید عرضه مسکن بدینوسیله به اطالع می رساند در اجرای این قانون طبق بند 2 ماده 
1 این قانون مورد تقاضای آقای محمود بلوردی  فرزند عزیز  به شناسنامه 27 کد ملی 3071515456 صادره از سیرجان مبنی بر صدور سند شش 
دانگ یک باب خانه پالک 20 فرعی از 285 اصلی واقع در بلورد سیرجان بخش 39  به مساحت 425/55  متر مربع صادر که برابر  رای  هیات حل 
اختالف موضوع ماده 7 آیین نامه اجرایی قانون فوق الذکر رای به صدور سند صادر نموده، بدینوسیله به اطالع عموم می رساند ظرف مدت 20روز 
از تاریخ انتشار و الصاق این آگهی چنانچه کسی به تقاضای نامبرده معترض است اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد سیرجان  تسلیم و از تاریخ 
تسلیم ظرف مدت یک ماه دادخواست اعتراض بر ثبت به مرجع صالح قضایی تسلیم و گواهی مربوطه را به اداره ثبت اسناد  سیرجان ارائه نماید. 
چنانچه ظرف مدت 20 روز از انتشار آگهی اعتراض نرسد و یا معترض ظرف یک ماه از تاریخ اعتراض گواهی تنظیم دادخواست به مرجع صالح قضایی 

را ارائه ننماید. سند مالکیت به نام متقاضی صادر و تسلیم می گردد.  م الف 1591  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1400/12/18
محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی رای هیات

آقای محمد علی جبیری  با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 45 سیرجان مدعی است که سند 
مالکیت بیست و چهار سهم و هشت نهم سهم مشاع از 96 سهم ششدانگ پالک 1063 اصلی  واقع در بخش 35 
کرمان به نام محمدعلی جبیری 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.  1592  م الف    تاریخ انتشار: روز چهارشنبه 1400/12/18

محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت
زحمات  و  تالش  از  را  خود  سپاس  مراتب  بدينوسیله 
زمینه  در  بزرگواران  شما  صادقانـــه  و  ارزشمنــــد 

بهبود و سالمتی فرزندانم تقديم می دارم.
عزت  دوام  عزيزان،  شما  برای  منان  ايزد  درگاه  از 

وسالمت، مسئلت دارم.
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مگر یک شهرستان مثل سیرجان چند اثر تاریخی با معماری 
شاخص یا ارزش پژوهشی با اهمیت دارد؟ با این اوصاف به جز 
شرکت گل گهر که در راستای مسوولیت اجتماعی خود خانه ی 
تاریخی ارزشمند صدرزاده را به خوبی و با رعایت اصول درست 
معماری ایرانی، مرمت کرده و شرکت توسعه آهن و فوالد گل 
گهر که متولی ساخت و تعمیِر خانه دکتر صادقی بود؛ چه اقدام 
این دوشرکت در راستای  کار خوب  انجام شده؟  مور دیگری 
مسوولیت اجتماعی باری را از دوش دیگر اداره ها و سازمان ها 
و شرکت های ریز و درشت معدنی برنمی دارد. چه اداره ای مثل 
مسوولیت  که  گردشگری  و  دستی  صنایع  و  فرهنگی  میراث 
مستقیم این قضیه دارد اما در عمل به خاطر نداشتن بودجه به 
روزمرگی و بی فایدگی افتاده است و چه اداره هایی مثل اوقاف 
یا آموزش و پرورش که برخی آثار تاریخی در حیطه ی آن ها 
قرار می گیرد مثل کاروانسرای بازار یا مدرسه باستانی پاریزی 

در شهر پاریز. 
اما  ثروتمندی ست  و  متملک  اداره  اوقاف  اداره  سویی  از 
دغدغه ی میراث فرهنگی را ندارد حتا اگر آن میراث مسجدی 
تاریخی و دارای ارزش معماری باشد.  از سوی دیگر اداره های 
آموزش و پرورش و میراث فرهنگی که تابلوی فرهنگی دارند و 

باید دغدغه شان باشد، مشکل کمبود یا حتا نبود بوجه دارند. 
شهرستان  به  مرکز  از  دولتی  بودجه  نرسیدن  وجود  این  با 
بهانه ی خوبی برای دست روی دست گذاشتن و کاری نکردن 
با مدیران  ادارات نیست. توانایی چانه زنی  این  توسط روسای 
باالدستی برای مذاکره و گرفتن بودجه از مرکز یکی از وظایف 

رییس هر اداره دولتی است. 
بی عدالتی به تاریخ سیرجان

راستی چرا باید گذاشت تمام بودجه های اداراتی مثل میراث 
در همان مرکز استان خرج شود و اداره کل میراث نسبت به 
تقسیم عادالنه ی بودجه های مصوب کشوری، به شهرستان ها 
کوتاهی آشکار کند. چنان که در مقایسه میان وضعیت بناهای 
تاریخی مشابه هم در سیرجان با کرمان متوجه آن می شویم. 
با  کرمان  یخدان های  محیطی  و  کاربری  و  مرمتی  شرایط 
میرزبیر  بنای  با  را  یا گنبد جبلیه  مقایسه کنید.  را  سیرجان 
سیرجان، تا متوجه بشوید چه بی عدالتی ئی در اداره کل میراث 
در جریان است که انگار تعمدی در نابودی تاریخ سیرجان به 

عنوان کرسی سابق والیت کرمان دارند!
به هیچ گرفته شده ی  اداره ی  از سوی دیگر دیده نشده که 
با  منظمی  جلسات  که  بکوشد  سیرجان  در  فرهنگی  میراث 
شرکت های معدنی یا شورای شهر و شهرداری و حتا اصناف 
از  بخواهد  تا  باشد  داشته  میراث  کاری  حوزه ی  به  مربوط 
و  بطلبد  یاری  مجموعه ها  این  تعاون  و  مالی  ظرفیت های 
و  بی مسوولیتی ها  این  ماحصل  ببرد.  پیش  را  کاری  دلسوزانه 
بی توجهی ها چه بوده جز شرایط وخیم و لب مرز نابودی میراث 

فرهنگی در سیرجان. 

زد و بند علیه یخدان های دوقلو
که  نامهربانی هایی  از  غیر  به  سیرجان  دوقلوی  یخدان های 
و  دیده   آسیب  باران  و  باد  از  بی توجهی  خاطر  به  و  دیده اند 
خوابگاه معتادان بی خانمان شده اند تا با آتش  افروختن بر تن 
رنجور یخدان ها بیشتر از پیش ضربه بزنند. حال تصور کنید که 
در کنار این کم توجهی آشکار، شهرداری هم نسبت به حفظ 
حریم بصری و استحکامی یخدان های دویست ساله ی سیرجان 
کوتاهی کرده است و عجیب تر از آن سکوت میراث فرهنگی و 

حتا گاه همکاری با متخلفان است. 
میراث  اداره  چرا  وگرنه  است!  برانگیز  شک  که  همکاری ئی 
برای  به مجوز شهرداری  نسبت  تنها  نه  این سال ها  در طول 
نماهای سازه های غیرمرتبط با بافت تاریخی یخدان ها اعتراضی 
نکرده. بلکه در آخرین دست گل به آب داده اش اجازه داده در 
چندمتری یخدان ها با بیل مکانیکی حفاری شود! جالب آنکه 
شخص فریدون فعالی رییس اداره کل میراث استان در پاسخ 
به پرسش نگارنده پیرامون چرایی اعطای چنین مجوزی و تایید 
حفاری به شرط عجیِب استفاده ی غیرپارکینگی! از بی اشکالی 

مجوزها و رعایت استانداردها سخن می گوید!
در این ماجرا اگر سازه ی بلندمرتبه ای ساخته شود که به حریم 
بصری یخدان ها هم تجاوز شود و یخدان ها را پشت یک سازه ی 
جدید پنهان کند که دیگر گل ها چه گل می شود و مقصرش 
جز میراث فرهنگی جای دیگری نیست. وگرنه گیرم شهرداری 
در تملک زمین فوق برای کاربری فضای سبز جلوی یخدان ها 
باید مجوز صددرصد تجاری و چند  کوتاهی کرده باشد، چرا 
طبقه به این زمین که نبش خیابان یخدان هاست داده می شد؟ 

بازار و کاروانسرا در خطر
در پی گزارش سخن تازه از کاروانسرای بازار جهروی سیرجان، 
بانو مهری موید محسنی در تماسی تلفنی، اطالعات کامل تری 

در اختیار سخن تازه گذاشت. سخن تازه به اشتباه کارونسرای 
انگار  اما  بود  دوران صفویه ذکر کرده  به  مربوط  را  نظر  مورد 
قدمت کمتری دارد و در دوران قاجار شخص محترم و خیری به 
نام حاج ابراهیم خان بانی ساخت آن بوده است. اما این موضوع 
باعث نمی شود که کوتاهی اداره اوقاف به عنوان یکی از مالکان 
این کاروانسرا توجیه شود. کوتاهی ئی که پیش از این نتیجه اش 
را در بالیی که بر سر تنها مسجد تاریخی سیرجان آمد، مشاهده 

شد.ص 
مالکان  باقی  میان  نفوذی  اگر  حتا  اوقاف  اداره  کم  دست 
حاشیه ی  در  می تواند  ندارد،  کاروانسرا  حجره های  خصوصی 
مرمت مسجد زیر نظر گروه های مرمتگر، حجره ها و داالن های 
به  با رسیدگی  را در کاروانسرا مرمت کند.  با خودش  مرتبط 
بخشی از این کاروانسرا، وارثان باقی حجره ها نیز شاید در عمل 
انجام شده قرار بگیرند. وگرنه این شرایط در خور شان شهر 

سیرجان نیست. 
اداره کل میراث فرهنگی استان یک مقایسه میان بازار 
کرمان و تیمچه هایش با بازار سیرجان و تیمچه اش داشته 
باشد و کاله خود را قاضی کند. یک طرف بازار کرمان 
است و مرمت اصولی مرتب آن و رعایت حریم اصالت اثر 
زنده  اجرای  و  تیمچه هایش  برای  کاربری های جدید  و 

موسیقی زنده برای گردشگران. 
میراث  که  است  سیرجان  تاریخی  بازار  طرف  یک 
اجازه  و  بسته  تعمدی چشم  کامال  به صورت  فرهنگی 
بصری  حریم  در  بکند.  می خواهد  هرکار  هرکس  داده 
سردر بازار نمای شیشه ای بزنند . در حجره های خود بازار 
نمای آلمینیوم و سنگ کار کنند  به خاطر این بر استفاده 
تنها  شرایط  این  که  دارم  تاکید  داشتن  تعمد  کلمه  از 
در  فرهنگی  میراث  نیست که  قدیم  محصول سال های 

استفاده  شاهد  شاهکار  در جدیدترین  نداشت.  اداره  سیرجان 
از نمای رومِی سنگ سفید و آجرقرمِز غیرهمرنگ با بافت آجر 
اصیل خود بازار آن هم در ورودی یکی از بازارهای سیرجان 
بوده ایم  درست در دورانی که این اداره در سیرجان وجود داشته 
و حتا مشغول پیگیری مرمت پشت بازار بوده است!  این موضوع 
هم بماند که کف سازی بازار را چند سال است میراث فرهنگی 

با شهرداری پاسکاری می کنند و به نتیجه ای هم نمی رسند!
کاروانسرای گدار، کاروانسرای پاریز و کاروانسرای هماشهر

سه کاروانسرای شاه عباسی سرپا مانده در محدوده شهرستان 
و  معماری  بودن  شاخص  وجود  با  که  دارند  وجود  سیرجان 
استحکامشان در طی سه چهار قرن، به شدت مور بی توجهی 
اداره کل میراث  نیست که چرا  قرار گرفته اند. اصال مشخص 
جای  کرمان،  آثار  و  خودش  پای  پیش  جز  کرمان  فرهنگی 
می شد  خصوصی  بخش  از  کم  دست  نمی بیند؟!  را  دیگری 
اصولی  مرمت  شرط  به  را  مکان ها  این  که  کرد  دعوت 

رستواران  مثل  کاربری هایی  برای  و  کنند  بلند مدت  کرایه ی 
بین راهی و... استفاده و درآمد کسب کنند! چرا محصول کار 
و این چند سال حضور اداره میراث فرهنگی در سیرجان باید 
چیزی نزدیک به هیچ باشد تا در بازدید مدیرکل از سیرجان 
هم ناچار باشند روی کارهای انجام شده توسط بخش خصوصی 
مانور بدهند. آن هم بخش خصوصی که اگر اداره میراث نبود 
شاید باز هم کارش را از سر عالقه پیش می برد. برای مثال اگر 
بخش خصوصی خانه تاریخی ناظم در باغ بمید را نمی خرید و 

مرمت نمی کرد، االن این خانه خوابگاه تزریقی ها بود.
در ادامه امید بر آن داریم که بخش خصوصی و شرکت های 
صنعتی سیرجان در راستای مسوولیت های اجتماعی شان برای 
مرمت و نگهداری آثار باستانی و قدیمی شهرمان بشتابند تا این 

یادگار کهن در ورطه نابودی نرود.

نگاهی گذرا به سهل انگاری که در حفظ آثار تاریخی سیرجان می شود؛

زخم بر چهره فرهنگ و تاریخ شهر
      حسام الدین اسالملو

    مقبره میرزبیر سیرجان                                     گنبد جبلیه کرمان                                       بازار دوقلو سیرجان )عکس سید محسن فروزنده(                       بازار کرمان

    یخدان های دو قلو سیرجان      )عکس سید محسن فروزنده(           یخدان مویدی کرمان

تولیدی و بازار مبل امام علی )ع(

 سرویس چوب کامل ویژه جهیزیه عروس شامل؛

بوفه بزرگپا تختیمیز جلو مبلیمیز ناهارخوریرختکن،جاکفشی

تشک طبی فنریمبـــل کمد لباسی سرویس خواب میز آرایش

فروش ویژه نــــوروز آغاز شد

اين فرصت بی نظیر را از دست ندهید
خرید کنیــد، تخفیف بگیریـد و اشانتیون ببریــد

همگی یکجا : 29/800/000 تومان

 انتهای بلوار اصلی حجت آباد  
0 9 1 2 4 1 5 8 0 0 1

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

09135320842-09132794372

آگهی دعوت مجمع عمومی) عادی سالیانه نوبت دوم(
تعاونی  شركت  اعضاء  كلیه  اطالع  به  بدينوسیله   1400/11/24-234/354/629 شماره  پیرو 
كشاورزی تولید كنندگان پسته سیرجان می رساند جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم شركت 

در ساعت 10 صبح  سه شنبــه ، مورخ 1400/12/24 در محل شركت تشکیل می گردد. 
خواهشمند است راس ساعت تعیین شده در جلسه حضور بهم رسانید.

دستـور جلســـه :
1- استماع گزارش هیئت مديره و بازرسان شركت مبنی بر فعالیتهای انجام شده در طول سال 1399-1400

2- تايید و تصويب اوراق ترازنامه و سود و زيان شركت در سال 1399-1400
۳-انتخاب بازرس

4- تصويب آيین نامه های داخلی
5- تعیین خط مشی شركت

6- ساير موارد
هیئت دمریه و دمریعامل رشکت تعاونی کشاورزی تولید کنندگان پسته سیرجان
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که  هایی  تخصص  جمله  از  پوست،  تخصص 
که  سیرجان  مثل  شهری  در  کمبودش  شاید 
کم  بسیار  آید  می  چشم  به  زیاد  موقعیتش 
کشور  متخصصان  از  دیگر  یکی  اکنون  است،  
در این شهر اقدام به فعالیت نموده است. دکتر 
نگین یادگاری، دارای بورد تخصصی پوست، مو 
فعالیت  سیرجان  در  که  است  مدتی  زیبایی؛  و 
پوستی،  مشکالت  که  آنجا  از  دارد.  پزشکی 
به  مراجعه  و  است  گیر  همه  و  رایج  ای  مساله 
الزم  اقدامات  مهمترین  از  زمینه  این  متخصص 
جهت جلوگیری از این معضالت، مصاحبه ای با 

دکتر یادگاری داشتیم.
  تعریف شما از پوست چیست؟ 

انسان  بدن  در  مهم  ارگان های  از  یکی  پوست 
و  است  مربع  ۲متر  حدود  آن  مساحت  است. 

وزن  از  ۵کیلوگرم  و  خانم ها  وزن  از  ۳ کیلوگرم 
آقایان مربوط به پوست آنان است. عالوه بر هزاران 
فواید که پوست برای بدن ما دارد، قسمتی که در 
زیبایی  در  زیادی  اهمیت  می شود،  دیده  صورت 
دارد و خانم  ها و آقایان دوست دارند، پوستی صاف 

و صیقلی داشته باشند.
  رایج ترین معضلی که باعث مراجعه بیماران به 

مطب شما می شود چیست؟
آن  به  ما  کنندگان  مراجعه  که  عاملی  بیشترین 
است.  پوست  تیرگی  آیند،  می  معاینه  برای  دلیل 
اسکارهای  و  آکنه  بعضی خانمها  اصلی  اما مشکل 

پوستی است.
 درمان این موارد چطور است؟

درمان  با  پوستی  اسکار  و  آکنه  جای  و  ها  آکنه 
و  موضعی  های  درمان  جمله  از  مختلفی  های 
است.  درمان  قابل  دارویی  خوراکی  های  درمان 
 ۲۵ تا   ۱۵ از  معمول  طور  به  صورت  های  جوش 
این  اما  است  رایج  مردان  در  بیشتر  و  سالگی 
و  پیشگیری  قابل  و  ندارند  نگرانی  جای  مسائل 

درمان هستند. اگر جای جوش ها به صورت حفره 
باشند  پوست  بافت  از  بخشی  رفتن  بین  از  با  ای 
هم درمان های مختلف از جمله سابسیژن و لیزر 

دارند.
روی  هایی  حفره  ایجاد  باعث  که  پوستی  آسیب 
جوش  جای  عموما  و  شوند  می  پوست  سطح 
هستند در درمانی ۶ ماهه با مراجعه ی هر ۲ ماه 

پوست  تیرگی  مورد  در  می شوند.   برطرف  یکبار 
ی  زمینه  جمله  از  متعدد  دالیل  گفت   باید  نیز 
ارثی، آب و هوا و شرایط بدن می تواند عامل ایجاد 
باشد منتها درمان این موارد حائز اهمیت است.در 
مواردی این تیرگی ها باید  حتما بررسی و درمان 
شد  مواجه  پوست  تیرگی  با  شخصی  اگر  و  شوند 
آن را سر سری نگیرد. نکته ی مهم اما این است 
که باید به پیشگیری اهمیت بیشتری بدهیم، در 

حقیقت پیشگیری بهتر از درمان است.
 کدام ضد آفتاب ها با پوست سازگارتر است؟ 
با  متناسب  رسان  آب  و  آفتاب  ضد  از  استفاده 
نوع پوست از جمله مهمترین راه های پیشگیری 
از آسیب های پوستی می باشند که باید به آن 
یک  داشتن  همچنین  شد؛  قایل  ویژه  اهمیت 
مهم  موارد  دیگر  از  پوست  نوع  مناسب  روتین 

حفظ سالمت پوست است.
این  که  بوتاکس  و  ژل  تزریق  خصوص  در   
نظر  و  پیشنهاد  است،  شده  مد  اصطالحا  روزها 

شما چیست؟
است  درمانی  مواردی  در  بوتاکس  و  ژل  تزریق 

و مناسب، اما اینها درمان های مناسب سن باالی 
سال   ۲۵ سن  زیر  اشخاص  برای  است.  سال   ۴۰
رشد  زیرا صورت  شود  انجام  نمیکنم  توصیه  اصال 
خود را تا آن سن تکمیل نکرده و بهتر است این 

موارد بعد از ۲۵ سالگی انجام شود.
که  است  معضالتی  جمله  از  چروک  و  چین   
اشخاص در سنین مختلف با ان مواجه هستند. راه 

پیشگیری و درمان آن چیست؟
را  آبرسان  و  ضدآفتاب  کرم  همان  از  استفاده 
کرم  دو  این  از  حتما  شویم.  یادآور  باید  دیگر  بار 
های  درمان  شود.  استفاده  پوست  نوع  با  مناسب 
باید  که  وجوددارد  چروک  و  چین  برای  مختلفی 

زیر نظر متخصص انجام شود.
خطر  در  بیشتر  پوست  ساعت هایی  چه  در   

است؟
به  آفتاب  ۶بعدازظهر  تا  چهار  بین  ساعت  در 
برای پوست مضر است،  و  بیشتری می تابد  میزان 
زمان ها  این  در  و  باشد  ساعت  به  حواس تان  باید 
استفاده  ضدآفتاب ها  از  بیشتری  دقت  با  حتما 
دیگر  ساعات  در  که  معنا  این  به  نه  البته  کنید 
برابر آفتاب محافظت  از پوست خود در  نباید  روز 
ساعات  این  در  ضدآفتاب  مصرف  فقط  کنید، 
در  باید  شما  وگرنه  است  دیگر  ساعات  از  مهم تر 
روی  آفتاب  برابر  در  محافظ  سپری  زمان ها  همه 

پوست خود داشته باشید
 نکته و سخن آخر شما با مخاطبین سخن تازه؟

لطفا برای درمان های پوستی حتما به متخصصین 
این رشته مراجعه کنید. برخی از پزشکان عمومی 
بر روی تابلوی مطب خود مینویسند دکتر پوست 
اما تخصصی در این زمینه ندارد و این نکته بسیار 
مهم است که به عنوان تخصص پزشک توجه شود.

سیرجان و درمانگاه هایش چندان امکانات کافی 
ندارند  را  پوست  درمانی  از خدمات  بسیاری  برای 
تزریق  ازجمله  پوستی  کارهای  خواهشمندم  و 
متخصص  پزشک  یک  نظارت  با  جز  را  درمان  و 
های  سالن  در  ها  پاکسازی  ندهند.  انجام  پوست 

زیبایی مانعی ندارند اما تزریق  مناسب نیستند.

     زهرا شهسواری

خبــر
 جریمۀ کرونایی کدام رانندگان در نوروز لغو می شود؟ 

وزیر بهداشت اعالم کرد: »طبق آخرین مصوبه ستاد ملی کرونا، رانندگانی که تنها دو نوبت واکسن تزریق کرده  اند و یا افرادی که 
یک نوبت تزریق کرده اند و هنوز نوبت دوم شان را تزریق نکرده اند، اگر جریمه شدند، با ارائه ی تست منفی PCR جریمه ی آن ها لغو 
خواهد شد«. دکتر بهرام عین اللهی توضیح داد: »قبال که وضعیت شهرها قرمز می شد، تمام خودروها در صورت تردد بین استانی جریمه 
می شدند، اما در حال حاضر، مصوبه ستاد کرونا به این سمت حرکت کرده که افرادی که واکسن تزریق کرده اند، جریمه نشوند. بنابراین 
در شرایط قرمز کرونا، دو راه داریم؛ یا باید بگوییم طبق مصوبه ی قبلی، همه ی خودروهایی که در شرایط قرمز، تردد و سفر می کنند، 

مشمول جریمه شوند یا اینکه برای افرادی که واکسن تزریق کرده اند، تسهیالت قائل شویم«.

زن کرمانی، روشنای زندگانی
زن کرمانی، روشنای زندگانی نوشته تاریخدان کرمانی، کتابی است که به معرفی 
زنان کرمانی می پردازد و نویسنده معتقد است اگر روشنایی در زندگی وجود داشته 
به دلیل وجود زن کرمانی بوده، به همین دلیل نام کتاب را این گونه انتخاب کرده 

است.
محمدعلی گالب زاده، نویسنده و مورخ کرمانی، درگفت وگو با ایسنا در رابطه با 
چرایی نوشتن کتاب زن کرمانی، روشنای زندگانی بیان کرد: یک روز مقاله ای در 
باب زنان کرمان می خواندم و دیدم در آن به بزرگی و بزرگواری های زن کرمانی 

اشاره شده و به صراحت آورده است »زن نخواهید اگر خواهید کرمانی باشد«.  
وی ادامه داد: این مسئله من را تجوید کرد ببینم چرا مجد خوفی این نکته را 
بیان کرده است و شخصیت های دیگری مانند شیخ محمود شبستری که زنی از 
بردسیری را گرفت همه در کرمان ازدواج کرده اند؛ حتی عده ای معتقدند آن اثر 
ارزشمند خودش را که در دامنه های سرسبز بردسیر و حجار نوشته و سروده در 

همین مورد است.
و  دادم  افزایش  را   مطالعاتم  خواندم  را  مطلب  این  وقتی  کرد:  اضافه  گالب زاده 
به این نتیجه رسیدم می شود کتابی در حدود صدصفحه برای زنان کرمانی تهیه 
کرد اما وقتی که وارد این مقوله شدم دیدم که بزرگی ها و ارزش های زنان کرمانی 

درحدی است که از صد صفحه و دویست صفحه بیرون است. 
وی افزود: من در سال ۸۸ و ۸9 کار جمع آوری این مجموعه را شروع کردم و 
توانستم بیش از هزار صفحه مطلب از عظمت و بزرگی زنان کرمانی تهیه کنم و 
همین مسئله سبب شد تا این کتاب با اقتدار قابل توجهی روبه رو شود؛ بعد هم 
این کتاب به چاپ دوم رسید و امیدوارم چاپ سومش را با ویراستاری جدید در 

سال آینده داشته باشیم. 
وی اظهار کرد: در هر زمینه ای که شما فکر کنید زنان کرمانی بزرگی و بزرگواری 
هایی داشتند؛ شاید کسی نتواند باور کند این زنی که در رسای اهل بیت عصمت 
و طهارت و حماسه عاشورا شعر گفته یک بانوی کرمانی به نام  حسنه جهان خانم 
است.  گالب زاده توضیح داد: این زن سد نساء در نرماشیر را ساخته، شهر نساء را 
سامان داده و این عظمت را خلق کرده که ما امروز بعد از هزاروچند سال هنوز این 

سد را مورد استفاده قرار می دهیم.
گالب زاده افزود: خاتون دختر انوشیروان که در کرمان زندگی می کرده نیز از جمله 
زنانی است که حماسه آفریده اند؛ زن کیان نوری هم که مشکالت و دشواری های 

زیادی داشت ماجرایی را در مورد زنان کرمانی نقل می کند.
وی در ادامه به نقل از زن کیان نوری گفت: »در بحبوحه ای که حکومت دنبال 
بود  رسیده  جایی  به  کار  کند  اعدامم  سیاسی  مسائل  خاطر  به  تا  می گشت  من 
یک  کرمان  در  که  آمد  یادم  رابپذیرند؛  من  حاضرنبودند  هم  من  خویشان  که 
هم شاگردی داشتم با هم خیلی خوب بودیم، نامه ای برایش نوشتم که و گفتم اگر 
به کرمان بیایم حاضری مرا چند روزی اسکان دهی؟ این بانو گفت قدمت بر چشم 
و وقتی من به کرمان آمدم این بانوی کرمانی با مهربانی هرچه تمام تر به استقبال 

من آمد و پذیرای من شد«.
گالب زاده در پایان گفت: زنان کرمانی شعارشان این است که  زن کاری مرد کاری 
از نوشتن به زنان کرمانی که مظهر  تا بگردد روزگاری و بنده این کتاب را پس 

فداکاری و مهربانی هستند تقدیم کردم.

گفتگو سخن تازه با دکتر یادگاری؛ متخصص پوست و مو    یادداشت

مردم به متخصصین مراجعه کنند

عضو کمیته علمی کرونا با بیان این که طی روزهای آتی موارد ابتال به کرونا و مرگ ومیر کمتر هم 
خواهد شد، گفت: »تخت های بیمارستانی نیز در حال خالی شدن است«.دکتر  مردانی در عین حال 
با اشاره به در پیش بودن نوروز و تغییر رفتارهای اجتماعی، بیان کرد: »ممکن است شرایط پس از 
نوروز متفاوت شود اما توصیه ی اکید ما به مردم رعایت پروتکل های بهداشتی است. نمی توانیم بگوییم 
مردم به سفر نروند اما باید در این سفرها هم اولویت را موضوع سالمت خود قرار دهند«. وی  گفت: 

آمارها در زمینه ی مبتالیان اومیکرون شدیدا رو به افول است، این سویه در حال جمع شدن است.

تخت های 
بیمارستانی 

در حال خالی 
شدن است

   سید محسن فروزنده

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

0 9 1 3  2 7 8  3 0 5 2 /0 9 1 3  1 4 5  2 6 4 3
ئی ا خد  0 9 1 9  2 3 0  5 0 3 6

بـرای  دارم   درخواسـت  همشـهریان  از   
درمـان هـای پوسـتی حتمـا بـه متخصصین 
این رشـته مراجعه کننـد. برخی از پزشـکان 
عمومـی بـر روی تابلـوی مطـب خـود مـی 
نویسـند دکتـر پوسـت، اما تخصصـی در این 
زمینـه نـدارد و ایـن نکته بسـیار مهم اسـت 
کـه قبـل از مراجعـه بـه عنـوان تخصص هر 

پزشـک  توجه شـود.
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امیر  مرتضی  سرهنگ  گذشته،  دوشنبه 
شهرستان  انتظامی  نیروی  فرمانده  سبتکی، 
سیرجان، در کنفرانسی مطبوعاتی با اصحاب 
خصوص  در  آمارهایی  و  توضیحات  رسانه 
اقدامات صورت گرفته از سوی این نهاد ارائه 

داد:
به  آمارها می توان  از مهمترین  وی گفت: 
و  شهری   درون  تصادفات  و  جرایم  کاهش 
سیرجان  در  سرقت  درصدی   ۱۲ کاهش 
نسبت به مدت مشابه در سال گذشته و طی 
۱۱ ماه سال جاری و همینطور کشف ۶ تن 
از انواع مواد مخدر در شهرستان اشاره نمود.

فرمانده نیروی انتظامی سیرجان در رابطه 
به  داشت:  بیان  گرفته  صورت  اقدامات  با 
زمینه  در  مردم،  همکاری  و  خداوند  لطف 
از وقوع جرایم عملکرد خوبی  ی پیشگیری 
داشتیم و این از کاهش جرایم پیداست، اما 
ما  و  بوده  کافی  که  نیست  معنا  بدین  این 
بخش  دادن  اختصاص  دنبال  به  همچنان 

بیشتری در جهت فرهنگ سازی هستیم.
به  بنا  و  تعامالت  طبق  افزود:  وی 
ایجاد  خواهان  شده  انجام  که  برنامه ریزی 
کار برای معتادان پس از ترک اعتیاد و سالم 
سازی هستیم و امیدواریم هر چه زودتر این 

امر میسر شود.
نقش ارزنده و تاثیرگذار خبر و اطالع رسانی 
در پیشرفت اطالعات عمومی مردم و ارتقای 
و  است  ناپذیر  انکار  جامعه  آگاهی  سطح 
این مقوله مبحث  با داشتن  انتظامی  نیروی 
آگاه سازی جامعه  با  را  از جرایم  پیشگیری 
از آسیب های اجتماعی در سرلوحه کار خود 
قرار داده است و یکی از اهداف پلیس  تعامل 

و همفکری با اصحاب رسانه است.
وی تصریح کرد: نقش رسانه ها نقش کلیدی 
و موثر در توسعه جوامع است و خبرنگاران به 

عنوان چشمان بیدار جامعه می توانند با قلم 
به جامعه  را  آرامش  و  امنیت  احساس  خود 
اذهان  تشویش  و  ناامنی  جو  و  دهند  هدیه 

عمومی را افزایش دهند.
با  سیرجان  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
ها  رسانه  با  پلیس  بی نظیر  تعامل  به  اشاره 
امنیت  مبحث  در  را  ها  رسانه  موثر  نقش 
و  کرد  قلمداد  پلیس  اقدامات  با  همگام  را 
خاطر نشان کرد: امنیت پدیده جمعی است 
از چندین نهاد در شکل گیری و  که بیش 
همکاری  با  تعامل  و  دارند  نقش  آن  تداوم 
های متناسب همه این ها است که به این 
پیشرفت و تعالی سرعت و شتاب داده است.

وی خاطر نشان کرد: نیل به امنیت پایدار 
امن  و بستری  امنیت در جامعه  و احساس 
و  همدلی  سایه  در  تا  می طلبد  را  سالم  و 
قدرت  با  پلیس  و  رسانه  اصحاب  همکاری 
اقدام  این  و  گیرد  شتاب  بیشتر  سرعت  و 
و  زحمتکش  خبرنگاران  تالش  سایه  در 

زمینه  در  مردمی  در جلب مشارکت  جسور 
تعامل  و  اجتماعی  آسیب های  از  آگاه سازی 

و همفکری با پلیس واقعیت پیدا می کند.
سیرجان  شهرستان  انتظامی  فرمانده 

با  قاطعانه  و  قانونی  برخورد  کرد:  تصریح 
هنجارشکنان و مخالن نظم و امنیت عمومی 
شهرستان  پلیس  کار  دستور  در  همواره 

اقدامات فرهنگی  این موارد  بوده و در کنار 
مختلف  بخش های  توسط  نیز  پیشگیرانه  و 
و  است  شده  اجرایی  شهرستان  انتظامی 
با  خواهند  می  شهر  سطح  در  که  کسانی 
نامتعارف،  حرکات  انجام  کشی،  عربده 
صوتی،  آلودگی  بانوان،  برای  مزاحمت 
با  نمایشی  حرکات  ساز،  حادثه  تخلفات 
وسایل نقلیه در معابر عمومی و مواردی 
عمومی  امنیت  و  نظم  در  قبیل  این  از 
مرجع  هماهنگی  با  نمایند  ایجاد  اخالل 
مجازات  قانون   ۶۸۰ ماده  برابر  قضایی 
برخورد خواهد  آنها  با  به شدت  اسالمی 

شد.
افزود:  امیرسبتکی  مرتضی  سرهنگ 
به  توجه  با  خشن  جرایم  موضوع  در 
تأثیر این نوع جرایم بر احساس امنیت، 
و  ها  پرونده  به  رسیدگی  شهرستان  پلیس 
صورت  به  را  حوزه  این  مجرمان  با  برخورد 
است.  داده  قرار  خود  کار  دستور  در  ویژه 

اگرچه ماموران انتظامی در بسیاری از موارد 
ارتکابی جرایم خشن را در زمانی اندک و یا 
با آن مقابله می کنند اما راهکار اساسی برای 
فرهنگ  و  اجتماعی  پیشگیری  کاهش جرم 

سازی است
دستگیری  افزود:  سبتکی  امیر  سرهنگ 
درصد   ۲۸ مختلف  حوزه های  در  مجرمان 
افزایش  زمان مشابه سال گذشته  به  نسبت 

یافته است.
اماکن  بر  نظارت  اینکه  به  اشاره  با  وی 
عمومی و صنفی از ابتدای سال در شهرستان 
۲۸ درصد رشد دارد افزود ۲۸۰ مورد تذکر 
در خصوص تخلفات صنفی به متخلفان داده 

شده است.
با  سیرجان  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
برون شهری  تصادفات  بیشترین  اینکه  بیان 
سال  مشابه  زمان  به  نسبت  گفت:   است 
گذشته فوتی تصادف برون شهری ۲۵ درصد 
درون  تصادفات  فوتی  و  است  یافته  افزایش 

شهری با کاهش ۷۰ درصد مواجه هستیم.
سرهنگ امیرسبتکی به قاچاق کاال اشاره 
 ۲۵۰ امسال  ابتدای  از  داد  ادامه  و  کرد 
شهرستان  در  قاچاق  کاالی  تومان  میلیارد 

کشف و ضبط شده است.
کشف  قاچاق  کاالهای  اینکه  بیان  با  وی 
و  صوتی  های  دستگاه  خانگی،  لوازم  شده 
تصویری و لوازم آرایشی است عنوان کرد:  از 
امسال ۱۱۳ پرونده در حوزه قاچاق  ابتدای 

کاال در شهرستان ایجاد شده است.
به  سیرجان  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
تشکیل ۱۵ پرونده در حوزه جرایم اقتصادی 
بیش  افزود:   وی  کرد،  اشاره  شهرستان  در 
شهرستان  در  مخدر  مواد  انواع  از  تن   ۶ از 
کشف شده است و همچنین ۷۸۲ نفر معتاد 
شهرستان  این  در  قاچاقچی  و  خرده فروش 

دستگیر شده است.

فرمانده انتظامی سیرجان عنوان کرد:؛

کاهش سرقت و افزایش دستگیری سارقان 

مسئول واحد اقامتگاه های بوم گردی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
استان کرمان با اشاره به فرا رسیدن ایام نوروز ۱۴۰۱ گفت: با توجه به حضور گردشگران در 
این ایام، نظارت و بازرسی از اقامتگاه های بوم گردی این استان تشدید می شود و با واحدهای 

اقامتی غیرمجاز به شدت برخورد می شود.
حامد لنگری زاده با بیان اینکه این استان دارای ۳۳۰ واحد بوم گردی است افزود: بیشتر 

این واحدهای اقامتی در روستاها و مناطق گردشگری فاقد اقامتگاه راه اندازی شده است.                       

برخورد با 
واحدهای اقامتی 

غیرمجاز 
در کرمان

خبــر
پلیس کرمان نیروی جدید استخدام می کند

پلیس استان کرمان به منظور تکمیل کادر افسري خود از بین فارغ التحصیالن چند رشته دانشگاهی پس از برگزاري آزمون 
ورودي و سایر مراحل، نیروي مرد استخدام مي کند. به نقل از پایگاه خبری پلیس، رئیس هسته گزینش و استخدام فرماندهی 
انتظامی استان در تشریح این خبر گفت: پلیس کرمان به منظور تکمیل کادر افسري خود از بین فارغ التحصیالن دانشگاهی پس از 
برگزاري آزمون ورودي و سایر مراحل، نیروي جدید با جنس پذیرش مرد استخدام مي کند. وی تابعیت جمهوری اسالمی ایران و 
اعتقاد و التزام عملی به دین مبین اسالم، نداشتن سوء پیشینه کیفری، عدم اعتیاد به مواد مخدر، داشتن سالمت و توانایی جسمی 

و روانی متناسب با خدمت مورد نظر و برخی شرایط دیگر را از شرایط عمومی داوطلبان ذکر و بیان کرد.    

 توقیف یکدستگاه خوردو حامل 195 کیلو حشیش 
پژو ۴۰۵  توقیف یک دستگاه  از  انتظامی شهرستان سیرجان  فرمانده 
حامل ۱9۵ کیلو حشیش هنگام عبور شبانه از محور سیرجان - کرمان 
خبر داد.  سرهنگ مرتضی امیرسبتکی اظهار داشت: ماموران پلیس مبارزه 
با مواد مخدر سیرجان بر اساس اقدامات اطالعاتی و گزارشات موثق پلیس 
مبارزه با مواد مخدر استان از عبور شبانه یک دستگاه خودروی پژو حامل 
مواد مخدر از محور سیرجان- کرمان مطلع و بالفاصله به همراه یک تیم 

از مأموران کالنتری هماشهر در چند نقطه از این محور مستقر شدند.
 وی افزود: در نهایت مأموران طی عملیات تعقیب و مراقبت این خودرو به 
جهت پیشگیری از وقوع حادثه برای دیگر خودروهای عبوری و شهروندان 
با شلیک دقیق به الستیک های عقب موفق شدند این خودرو را متوقف 
و ضمن دستگیری راننده ، از درون این خودرو ۱9۵ کیلو حشیش کشف 
کنند که در ادامه فرد متهم نیز پس از بازجویی و تشکیل پرونده به مراجع 

قضایی معرفی شد.

25 هزار لیتر سوخت قاچاق در سیرجان کشف شد
فرمانده انتظامی سیرجان از کشف ۲۵ هزار لیتر گازوئیل غیرمجاز دپو 
شده در یک شرکت تولیدی خبر داد و گفت: »گازوئیل که در سه مخزن 

بزرگ دپو شده بود، توسط ماموران پلیس امنیت اقتصادی کشف شد«.
سرهنگ مرتضی امیرسبتکی افزود: »علیرغم اینکه این شرکت برای انجام 
به دپوی  اقدام  به طور غیرمجاز  اختیار داشته،  فعالیتش گاز طبیعی در 
گازوئیل نیز کرده بود که در این رابطه متصدی مربوطه با تشکیل پرونده به 
مرجع قضائی معرفی شد«. فرمانده انتظامی سیرجان تصریح کرد: »قاچاق 
یا استفاده غیرمجاز از منابع سوختی توسط افراد سودجو در کنار وارد 
آوردن ضربه های اقتصادی به کشور، باعث به وجود آمدن مشکالتی در 
حوزه ی سوخت رسانی به ناوگان حمل ونقل شخصی و عمومی نیز می شود 

از این رو پلیس با جدیت با متخلفان این حوزه برخورد می کند«.
رانندگان با گواهینامه کمتر از یک سال

 حق رانندگی در جاده ها را ندارند
از ۲۵  نوروزی  ترافیکی  طرح  اجرای  از  کرمان  شمال  پلیس راه  رئیس 
اسفندماه خبر داد. سرهنگ علی رضایی در نشست خبری پلیس راهور 
استان کرمان بیان کرد: شعار ترافیکی پلیس در سال ۱۴۰۱ قانون مداری، 
را  نورزی  اجرای طرح  از  آرامش سفر  است. وی هدف  از خطر،  پرهیز 
مدیریت ترافیک و تسهیل تردد و به تبع کاهش خسارات و تلفات دانست 
فروردین ۱۴۰۱  تا ۱۴  اسفند ۱۴۰۰  از ۲۵  اجرای طرح  و گفت: زمان 
است. وی ادامه داد: پیش بینی می شود بیش از ۵۰ درصد نسبت به گذشته 
افزایش سفرهای نوروزی را داریم و به همین اندازه آمادگی ها هم احراز شده 
است. وی با اشاره به اینکه دستور مقامات قضایی در خصوص این اعمال 
اخذ شده است گفت: خودروهای سواری پرایدی که سرعتی ببش از ۱۴۰ 
کیلومتر بر ساعت را اتخاذ کنند توقیف می شوند. وی تصریح کرد: بیش از 
۱۰۰ هزار تذکر برای استفاده از کمربند عقب به رانندگان داده شده است.

   خبر

      گروه حوادث

بـه  می تـوان  آمارهـا  مهمتریـن  از   
درون  تصادفـات  و  جرایـم  کاهـش 
شـهری  و کاهـش ۱۲ درصدی سـرقت 
در سـیرجان نسـبت به مدت مشابه در 
سـال گذشـته و طی ۱۱ ماه سـال جاری 
و همینطور کشـف ۶ تـن از انـواع مواد 

مخـدر در شهرسـتان اشـاره نمـود.

      پیامبر اعظم)ص( می فرمایند:
                  »باالترین عبادت خدمت به مخلوق است«

قابل توجه پیمانکاران، انبوه سازان و همشهریــان محترم شهرستان سیرجــان

قیمت بتن  های آماده شرکت بتن لعل
 به شرح ذیل اعالم می گردد.

همچنین جهت رفاه همکاران و سازندگان محترم
 چنانچه تراک میکسر جهت حمل بتن از خودشان باشد

 قیمت بتن های آماده به شرح ذيل اعالم می گردد.
 ضمناً بابت اضافه كرايه حمل، كسری و تاخیر تراک

 هیچ گونه مبلغی  به قیمت های ذيل اضافه نمی شود و مبالغ 
فقط بر اساس فاكتور باسکول و تناژ بارگیری شده محاسبه می گردد.

قیمت مصالح تولیدی شرکت بتن لعل به شرح ذیل می باشد

شرکت بتن لعـل امید دارد موجب ايجاد و يك رقابت سالم مبتنی بر مشتری مــــداری در بین تولید كنندگان
 و مجريان صنعت ساختمان شده و شاهد اصالح برخی قیمت ها در راستای منافع مصرف كنندگان نهايی باشیم. 

قیمت هر دسته بندیردیف
مترمکعب )ریال(

قیمت هر تُن
)ریال(

4/000/0002/000/000بتن آماده با عیار 1100
4/500/0002/250/000بتن آماده با عیار 2150
5/000/0002/500/000بتن آماده با عیار ۳200
5/500/0002/750/000بتن آماده با عیار 4250
6/000/0003/000/000بتن آماده با عیار 5300
6/500/0003/250/000بتن آماده با عیار 6350
7/000/0003/500/000بتن آماده با عیار 7400
7/500/0003/750/000بتن آماده با عیار 8450

قیمت هر دسته بندیردیف
مترمکعب )ریال(

قیمت هر تُن
)ریال(

3/000/0001/500/000بتن آماده با عیار 1100
3/500/0001/750/000بتن آماده با عیار 2150
4/000/0002/000/000بتن آماده با عیار ۳200
4/500/0002/250/000بتن آماده با عیار 4250
5/000/0002/500/000بتن آماده با عیار 5300
5/500/0002/750/000بتن آماده با عیار 6350
6/000/0003/000/000بتن آماده با عیار 7400
6/500/0003/250/000بتن آماده با عیار 8450

قیمت هر تُنمحل بارگیرینوع مصالحردیف
)ریال(

مصالح بیس كوهی استاندارد 1
با دانه بندی صفر الی 25 میلی متر

كارگاه معدن 
تنبور

700/000

مصالح شن نخودی ، بادامی ، عدسی  كوهی 2
استاندارد

كارگاه معدن 
تنبور

600/000

مصالح گراول كوهی استاندارد با دانه بندی ۳
12  الی 70 میلی متر

كارگاه معدن 
تنبور

500/000

كارگاه معدن مصالح ماسه شسته كوهی استاندارد4
تنبور

450/000

مصالح سابیس كوهی استاندارد با دانه 5
بندی صفر الی 15 و صفر الی 25 میلی متر

كارگاه معدن 
تنبور

250/000

كارگاه معدن مصالح ماسه سرندی كوهی استاندارد6
تنبور

150/000

كارگاه معدن مصالح مخلوط كوهی استاندارد7
تنبور

100/000

 آدرس: سیرجـان/بلـوار سیدجمـال الدین اسدآبادی جنـب هتــل کهکشــان شرکت بتن لعل
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 دمریعامل: ماشااهلل همایی



ویترین آخر

 روزنامه جمهوری اسالمی نوشت: وزیر امور خارجه 
روسیه بعد از اعالم توافق پادمانی ایران و آژانس بین المللی 
انرژی اتمی در تهران، با گذاشتن یک شرط عجیب تالش 
کرد تصمیم گیری درباره توافق برجامی مذاکرات وین را در 

اختیار خود بگیرد.
که  داریم  نیاز  تضمینی  به  »ما  گفت:  الورف  سرگئی 
تحریم های غرب علیه روسیه به هیچ وجه بر تجارت، روابط 
تضمین  برجام  در  که  ایران  با  سرمایه گذاری  و  اقتصادی 

شده، تأثیر نمی گذارد.«
با تحریم های  امور خارجه روسیه، چون  این شرط وزیر 
به خاطر لشکرکشی روسیه  اروپا  و  آمریکا  گسترده ای که 
است،  تضاد  در  کرده اند  این کشور وضع  علیه  اوکراین  به 
عماًل می تواند مانع به نتیجه رسیدن مذاکرات برجامی وین 
شود و توافقی صورت نگیرد. رمز ماجرا این است که توافق 
برجامی فقط در صورتی امکان پذیر است که تمام اعضای 
که  آنجا  از  باشند.  داشته  موافق  نظر  آن  به  نسبت  برجام 
روسیه نیز یکی از اعضای برجام است، اگر مهر تأیید خود 
را پای توافق برجامی نگذارد، توافقی صورت نخواهد گرفت. 
این اقدام وزیر امور خارجه روسیه درباره مذاکرات برجامی 
شدن  گرفته  گروگان  »به  می توان  سیاسی  ادبیات  در  را 
برجام توسط روسیه« نامید. قبل از آنکه روسیه به اوکراین 
حمله نظامی کند، این نظریه در رسانه ها و محافل سیاسی 
مطرح بود که روسیه درصدد است در برجام با ورق اوکراین 
به اهداف خود در  امتیاز گرفتن در برجام  با  بازی کند و 
در  برجامی  توافق  حصول  از  قبل  اینکه  برسد.  اوکراین 
مذاکرات وین، روسیه به اوکراین حمله کرد، نشان دهنده 
صحت این گمانه زنی بود که پوتین درصدد معامله بر سر 

برجام برای به دست آوردن امتیازاتی در اوکراین است.
برای  وسیله ای  را  برجام  می تواند  آیا  روسیه  اینکه 
نه، کاماًل  یا  قرار دهد  اوکراین  اهداف خود در  به  رسیدن 
به عزم کشور های غربی و اراده سیاسی مسوولین جمهوری 

اسالمی ایران بستگی دارد.
جمهوری اسالمی ایران یک کشور مستقل و آزاد است. 
درصدد  گفته  الورف  سرگئی  آنچه  با  اگر  هم  روس ها 
یا  و  باشند  ایران  تحریم های  رفع  راه  سر  بر  مانع تراشی 
بخواهند با ابزار قرار دادن برجام خود را از باتالق اوکراین 
این  باید  آن ها  برد.  نخواهند  جایی  به  راه  دهند،  نجات 
احتمال را هم در نظر بگیرند که چه بسا جمهوری اسالمی 
ایران با یک حرکت جدید و غیرمنتظره، تالش روسیه برای 

به گروگان گرفتن برجام را خنثی کند.

       گوناگون

»من  خدیر-  مهرداد  ایران؛  عصر 
فیلم  نمایش  پروانه  این  معترض ام. 
نیست،  شیر  این  است.  من  "المینور" 
تاریخش  بگویید  که  نیست،  گوشت 
گذشته است... شما به من پروانۀ نمایش 
دادید؛ چرا زیر قول خودتان می زنید؟  ... 
توقیف  را  مردانه رفتار کنید....فیلم هایم 
کردید. یکی را اصال مفقود کردید... دو 
سال، سه سال روی یک فیلم کار کنیم 
هستید  کی  بیندازیم؟  بیرون  بعد  و 
شما؟! پشت پرده مثل اشباح حکم صادر 
می کنید... دیگر نمی توانم تحمل کنم. من 
می آیم و به همراه دستیارانم در وزارت 
ارشاد تحصن می کنم... تا حقم را نگیرم 

ول نمی کنم.«
 اینها را داریوش مهرجویی کارگردان 
پرآوازۀ سینمای ایران با درد و رنج فراوان 
باشد.  بلوف  بر زبان آورده و بعید است 
البته گفته اند فیلم توقیف نشده بلکه تنها 
نوبت اکران آن عقب افتاده و از نوروز کنار 
رفته. آخر چرا؟ کی به یک عده اجازه داده 
دربارۀ محصول فرهنگی این گونه تصمیم 
بگیرند؟ برهنگی را تبلیغ می کند یا بی 
خدایی را یا ترویج یا خشونت عریان را؟ 
که حاال باید به خاطر مخالفت با نمایش 
فیلم پروانه دار خود - دست کم در ایام 

نوروز- این گونه برآشوبد.
 خواست غیر قانونی ندارد. می خواهد 
فیلمی را که مطابق قانون ساخته و آمادۀ 
نمایش  مقرر  موعد  در  است،  نمایش 
بدهید. همین! آدمی که کاری را تولید 
می کند دوست دارد بازخورد مخاطب را 
ببیند. جالب این که پروانۀ صادره برای 
یک فیلم در دولت قبل خودمان را قبول 

ندارند بعد به آمریکا می گویند تضمین 
برجام  از  شما  بعدی  دولت  که  بدهید 

خارج نمی شود.
   اگر تغییر دولت ها نباید در تصمیمات 
و توافقات سیاسی بین کشورها اثر بگذارد 
- که البته حرف درستی هم هست - چرا 
این قاعده را دربارۀ پروانۀ نمایش فیلم در 

داخل رعایت نمی کنید؟
را  خودش  فیلم  مهرجویی  داریوش   
نکرده  نقض  که  هم  را  قوانین  ساخته. 
است. پروانه نمایش هم دارد. چرا اذیت 

می کنید دیگر؟!
آخر مرضیه برومند و ایرج طهماسب و 
داریوش مهرجویی که نباید مدام خود را 
به کار به دستانی که گاه هم سن فرزندان 

آنان هستند ثابت کنند.
   وقتی تنها جای مطمئن برای استمرار 
پیوند نسل جدید با هویت فرهنگی همین 
فیلم های سینمایی با مجوز داخلی است 
نمایش خانگی  یا شبکۀ  که در سینما 

عرضه می شود چرا اذیت می کنند؟
مهرجویی  داریوش  باید  چرا  اصال 
التماس یا پرخاش یا تهدیدی به تحصن 
کند فیلم مرا نمایش دهید! قدرت را که 
در اختیار دارید، با احساسات و عالیق و 

ذوقیات خالیق چه کار دارید؟
   البته تا حرف می زنی مثال نظارت بر 
مواد غذایی را مطرح می کنند و می  گویند 
شما حاضری غذای مسموم به فرزندت 
برسد؟ مثالی بی ربط. چون مرجع اعالم 
آلودگی و مسمومیت - دانشگاه های علوم 
پزشکی - مورد قبول همه است. تازه با 
آزمایش هم قابل اثبات است و متخصص 
مربوطه مدارک الزم را ارایه می کند و حق 

شکایت و پی گیری هم برای فرد متهم 
محفوظ است. ربطی به گرایش سیاسی 

این مدیر و آن دیگری ندارد.
و  آلودگی  ادعای  اما  فقره  این  در 
و  دارد  پروانه  و  نیست  هم  مسمومیت 
نیست  هم  شیر  داریوش خان،  قول  به 
منقضی  آن  مصرف  تاریخ  بگویید  که 
شده است. تکرار این نکته جا دارد: می 
گویند آمریکا بابت برجام تضمین بدهد 
اما خودشان پروانه صادرۀ قبلی برای یک 

فیلم را قبول ندارند!
مگر چند تا مهرجویی داریم اصال؟ فیلم 
ندارید. خوب،  را دوست  او  را و خود  او 
نداشته باشید. مهم نیست. در مجله ها 
و رسانه هاتان نقد کنید. اصال یک برنامۀ 
هفت را اختصاص بدهید به کوبیدن آن و 
آقای فراستی هم که حی و حاضر است. 
رعایت  با  وقتی  فیلم، یک کاالست.  اما 
ضوابط و مقررات تولید شده، چرا نباید در 
جای خوب و وقت خوب عرضه شود؟ جز 
این است که خیال می کنید همه باید در 

یک قالب مشخص باشند؟
شهید  از  بارها  توکلی  احمد  آقای   
بهشتی نقل کرده »ما انقالب کردیم تا 
آدم تربیت کنیم نه مثل آجر، قالب بزنیم. 
چون انسان به انتخاب، آدم می شود.« پس 
چرا حق انتخاب آدم ها را سلب می کنید و 
برخی هم خیال کرده اند کار آنها این است 

که همه را به یک قالب دربیاورند؟ 
آدم  از  دارد  حق  مهرجویی  داریوش 
بودن خودش و از آجر نشدن آدم ها دفاع 
به  اعتراض  در  اگر  هر چند حتی  کند 
آجر شدن نانش از حیث توجه به منافع 

اقتصادی و معنوی هم بود ایراد نداشت.

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

دبیر تحریریه و صفحه آرا:سارهمیرحسینی
 چاپ :  مهدویکرمان

نشانی: سیرجان،بلواردکترصادقیروبرویداروخانهآریاکدپستی: 7813713599
تلفن: 42231335تلفن سفارش آگهی: 09133475191

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

انشعاب گاز به شیوه نوین!!

جنتی: وظیفه ماست که شکم های گرسنه را سیر کنیم
ایسنا: آیت اهلل جنتی طی سخنانی در آغاز اجالسیه دوروزه مجلس خبرگان 
رهبری با بیان این که »ما اگر بتوانیم شکم گرسنه را سیر کنیم معجزه کرده ایم«، 
افزود: این جزو وظایف ماست که آنان را سیر کنیم و این حداقل کار است. ما باید 
پوشاک، درمان و بهداشت آنان را هم تامین کنیم. الاقل در پایان سال که همه 
شادی می کنند و سفره های رنگین می اندازند ما یا شکم گرسنه ای نداشته باشیم یا 

آن را به حداقل برسانیم.

زوم

 داریوش مهرجویی؛ آدم یا آجر؟

وام ازدواج 150 میلیون تومان شد
)الف(  بند  با  بودجه  هزینه ای الیحه  بخش  بررسی  در  نمایندگان مجلس  ایرنا: 
تبصره ۱۶ و جزهای آن به شرح زیر موافقت کردند: تسهیالت قرض الحسنه ازدواج 
برای هریک از زوج هایی که تاریخ ازدواج آنها بعد از ابتدای سال ۱۳9۷ بوده است، 
تسهیالت  است.  ساله  بازپرداخت ۱۰  دوره  با  و  ریال  میلیون  و ۲۰۰  میلیارد  یک 
قرض الحسنه ازدواج برای زوج های زیر ۲۵ سال و زوجه های زیر ۲۳ سال یک میلیارد 

و ۵۰۰ میلیون ریال است.
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خانه ملت: نمایندگان مجلس تصویب کردند ضمن افزایش ۱۰ درصدی گروه های 
مختلف حقوق بگیر براساس آخرین حکم کارگزینی افراد به نسبت مدت کارکرد حقوق 
آن ها از پنج میلیون و ششصد هزار تومان کمتر نباشد. نمایندگان در نشست علنی 
دوشنبه ۱۶ اسفند ماه در جریان بررسی بخش هزینه ای الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل 
کشور، با بند الف تبصره ۱۲ ماده واحده این الیحه در خصوص ضریب حقوق گروه های 

مختلف حقوق بگیر در دستگاه های اجرایی موافقت کردند.

»مهدی سالم«، مدیر روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، در توییت 
خود نوشت: »با تالش و پیگیری همکارانم در شرکت ارتباطات زیرساخت، ۴۰۰ گیگ 
ظرفیت به پهنای باند اینترنت کشور اضافه شد. این میزان جهت جبران پهنای باند 
قطع شده در روز شنبه است.« وی قبال اعالم کرده بود که ۴۰۰ گیگ ظرفیت که 
از طریق شرکت روس تلکام و از مسیر کشور اوکراین تأمین می شود، قطع شده و 

ظرفیت پهنای باند کشور با مشکل ارتباطی مواجه شده است. 

روسیه چرا برجام
 را به گروگان گرفته است؟

موافقت مجلس با افزایش 10 درصدی حقوق کارکنان دولت

وعده وزارت ارتباطات درباره رفع مشکل اینترنت

دربی تهران با تماشاگر شد
ایسنا: حمید سجادی، وزیر ورزش و جوانان، از حضور ۲۰ هزار تماشاگر به 
میزان ۳۰ درصد گنجایش سکوهاب ورزشگاه آزادی در داربی تهران خبر داد. 
سجادی افزود: مصوب شد داربی پیش رو با حضور ۱۰ هزار نفر از تماشاگران 
استقالل و ۱۰ هزار نفر از تماشاگران پرسپولیس در ورزشگاه آزادی انجام شود. 
به این ترتیب، هواداران این دو تیم بعد از گذشت بیش از دو سال مجددا 

می توانند داربی 9۷ را در ورزشگاه آزادی تماشا کنند.

آگهي مناقصــه عمومـــي 
شمــاره 1400/89/ع

شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد»ارائه خدمات طراحی و اجرای ساختمان های اداری، 
رستوران، الکرروم، ساختمان های نیمه صنعتی  و انبار سنگ شکن شماره 2 « خود را به صورت DB از طريق برگزاري 
مناقصه عمومي به شركت واجد شرايط و دارای گواهینامه صالحیت طرح و ساخت با رتبه 1 در رشته ساختمانهاي 
مسکوني، تجاري، اداري و صنعتي و يا مشاركت پیمانکار واجد شرايط و دارای گواهینامه صالحیت پیمانکاری دارای 
رتبه حداقل 2 در رشته ساختمان و ابنیه به همراه شركت مهندسین مشاور واجد شرايط و دارای گواهینامه صالحیت 
و  مديريت  سازمان  از  نظامی  و  اداری، صنعتی  تجاری،  مسکونی،  رشته ساختمانهای  در  رتبه 1  با  مشاوره  خدمات 
برنامه ريزي كشور واگذار نمايد. لذا متقاضیان مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به وبسايت اين شركت به نشانی 
WWW.GEG.IR بخش مناقصه و مزايده مراجعه و اسناد مذكور را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمین كنندگان 
دانلود نمايند. مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز يکشنبه مــورخ 1401/02/25 در محــل دفتركمیسیون 
معـامالت مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مركزی تهران مي باشد. ضمناً بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه روز چهارشنبه 
مورخ 1400/12/25 مقرر شده است و الزامی می باشد. شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول يا رد هر يك از 

پیشنهادات بدون نیاز به ذكر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد.
                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 
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کلیه مراحل برگزاری مزایده 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 
مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مزایده محقق سازند.
تاریخ انتشار مزایده در سامانه: تاریخ 1400/12/18 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از سایت: از تاریخ انتشار مزایده در سایت تا ساعت 12:00 روز دوشنبـــه 
تاریخ 1401/01/08

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: از تاریخ دریافت اسناد مزایده تا ساعت 12:00 روز پنج شنبه  تاریخ 1401/01/18
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 14:15 روز یکشنبه  تاریخ 1401/01/21 

اطالعات تماس دستگاه مزایده گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مزایده و ارائه پاکت ها
الف- آدرس: سیرجان- بلوار شهید زندی نیا، حوزه معاونت خدمات شهر و  تلفن 42338102 - 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 مزایده عمومی یک مرحله ای عملیات جداسازی، 
تفکیک پسماند خشک، حفر کانال و دفن زباله سایت زباله) کویز( شهر سیرجان
)شرح مختصر: جداسازی، تفکیک  شهرداری سیرجان در نظر دارد مزایده عمومی خدمات 

شماره  به  سیرجان(  شهر  »کویز«  زباله  سایت  زباله  دفن  و  کانال  حفر  خشک،  پسماند 

1000005674000007 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
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کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس  درگاه سامانه تدارکات 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مزایده محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1400/12/18 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار مناقصه در سایت تا ساعت 18:00 روز پنج شنبـــه 
تاریخ 1400/12/26

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روزسه شنبه  تاریخ 1401/01/09
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 14:40 روزچهارشنبه  تاریخ 1401/01/10 

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 مناقصه عمومی یک مرحله ای
 انجام امور خدماتی مربوط به بهشت رضا )ع( سیرجان

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات )شرح مختصر:  انجام امور خدماتی 

مربوط به بهشت رضا )ع( سیرجان( به شماره 2000005674000118 را از طریق سامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.


