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پشت پرده
 چهره نازیبای شهر

40 ایده در رویداد استارتاپی 
»شتاب« بررسی شدند

سمپوزیوم مجسمه سازی
 گل گهر در سیرجان

افتتاح فاز نخست 
پروژه ی شهر نور 

  شوراییان موقع البی در پشت صحن علنی شورا، یادشان بیاید کوچه های خاکی و ناهموار و کنده کاری شده ی شهر را 
که باال و پایین هم ندارد شهری که خودشان و خانواده و فرزندان شان هم مشغول زندگی در آن هستند. 
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آیاشورانشینانازتجربههایتلخگذشتهدرسمیگیرند؟

تجربـه را تجربـه کردن خطاسـت
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ارقام مرگ با  بازی کرونا 

 آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای
 احداث ديوار پيش ساخته بتني ضلع شمال غربي و جنوب غربي 

مجتمع جهان فوالد سيرجان )شماره1400-42( 
شرکت مجتمع جهان فوالد سيرجان در نظر دارد نسبت به »احداث ديوار پيش ساخته بتني ضلع شمال غربي 
و جنوب غربي مجتمع جهان فوالد سيرجان « از طريق مناقصه عمومی اقدام نمايد؛ لذا از کليه شرکت های 
معتبر  بومی استان کرمان و شهرستان سيرجان که از توانائی، سوابق و تجارب قابل قبول در اين زمينه بهره 
مند ميباشند دعوت بعمل می¬آيد حداکثر ظرف مدت دو هفته از تاريخ چاپ اين آگهی، ضمن اعالم آمادگی، 

نسبت به  ارسال اسناد و مدارک الزم به ارسال آدرس مندرج در اسناد مناقصه اقدام نمايند.

آدرس  به  مراجعه  طريق  از  را  مناقصه  اسناد  و  فنی  توانند شرايط، مشخصات  می  متقاضی  های  شرکت 
اينترنتی www.sjsco.ir دريافت نمايند.

حسن انجام کاربومی استان
)رضایت کارفرمایان قبلی(

   رزومه و سابقه 
در جهان فوالد

کادر فنی و توان مالی
اجرایی

توان تجهیزاتی و
ماشین آالت

%15%5%15%30%10%25

*شرايط و مدارک مورد نياز از متقاضيان :
1.ارائه درخواست رسمی با ذکر شماره و موضوع مناقصه)اعالم آدرس ايميل،شماره تلفن ثابت و همراه الزامی است(.

2.اساسنامه و مدارک ثبتی) شماره اقتصادی و شناسه ملی، گواهی ثبت،گواهی آخرين تغييرات در خصوص اعضای 
هيات مديره، مدير عامل و صاحبان امضا مجاز و ....(.

3.روزمه سوابق اجرايی و نمونه قراردادها و توافقنامه های انجام شده مرتبط با موضوع مناقصه و گواهينامه های صالحيت 
ايمنی پيمانکاری و رتبه بندی.)قرارداد و رزومه ارسالی بايد مربوط به سال 95 تا کنون و مرتبط با موضوع مناقصه باشد(.
4.مدارک و مستنداتی که بيانگر توان مالی متقاضی متناسب با حجم طرح باشد يا تراز مالی سه سال گذشته و  ليست 

ماشين آالت و تجهيزات در اختيار با اسناد و مدارک مثبته.
5.گواهی نامه اعالم رضايت کارفرمايان قبلی در خصوص خدمات مذکور در موضوع مناقصه.

6.ارائه گواهی صالحيت ايمنی و پيمانکاری.

*شرايط:
1.محل اجرا: استان کرمان - شهرستان سيرجان - کيلومتر 45 جاده شيراز - شرکت مجتمع جهان فوالد سيرجان

2.بازديد از سايت الزامی است.) حداکثر 4 روز پس از تاريخ چاپ آگهی(.
3.ارائه مستندات مذکور هيچ حقی برای متقاضيان ايجاد نمی کند.

4.شرکت مجتمع جهان فوالد سيرجان در قبول يا رد هر يک از پيشنهادات مختار است.
5.جهت کسب اطالعات بيشتر با شماره 09121724540)آقای فالح( تماس حاصل نماييد.

6.به درخواست هايی که بدون ارائه مستندات و يا بعد از تاريخ مقرر واصل گردد، ترتيب اثر داده نخواهد شد.
7.هزينه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

آگهی فراخوان )نوبت دوم( 
شناسايي تامين کنندگان سنگ آهن مگنتيتي به شماره 1400/5/ف

شرکت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد جهت برنامه ريزي استفاده از ظرفيت هاي معدني و استفاده بهينه 
و حداکثري از مواد خام معدني داخل کشور اقدام به شناسايی کليه معادن سنگ آهن در حال استخراج و تامين کنندگان 
سنگ آهن حقيقي و حقوقي )جهت عقد قرارداد خريد، تبديل، تهاتر، کارمزد و ...(  نمايد. لذا از کليه واجدين شرايط که 
توانمندي تامين ساليانه 2 تا 3 ميليون تن سنگ آهن مگنتيتي را داشته باشند جهت شرکت در فراخوان و ارسال مدارک 

دعوت به عمل مي آيد.  
مدارك مورد نیاز :

1(اساسنامه و اظهارنامه ثبتي شرکت )مرتبط با موضوع فراخوان(
2(آگهي تأسيس شرکت در روزنامه رسمي با آگهي آخرين تغييرات شرکت حاوي معرفي صاحبان امضاهاي مجاز

3(تصوير برابر با اصل پروانه بهره برداری از معدن و اعالم موقعيت معدن و يا دپوی سنگ
4(سوابق کاری مشابه با ارائه تناژ، حجم و مبالغ فعاليت 

5(مدارک دال بر توان تامين ساليانه شرکت 
6(مشخصات فني محصوالت توليدي و هرگونه مدارک مرتبط با موضوع فراخوان

شرکت کنندگان در فراخوان مي بايستـــي مدارک فوق را در پاکت دربسته و مهر موم شـــده قرار داده )روي پاکت بايستي نام 
شرکت، شماره و موضوع فراخوان قيد شود ( و حداکثر تا تاريخ 1400/06/20 به نشاني دفتر مرکزي شرکت معدني و صنعتي گل 
گهر واقع در خيابان دکتر فاطمي- روبروي هتل الله- ساختمان نگين، پالک 273 – دبيرخانه مرکزي و يا به نشاني دفتر کميسيون 

معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر واقع در کيلومتر 50 جاده شيراز ارسال نمايند.
جهت کسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 03441424166 تماس حاصل فرماييد.

 کميسيون معامالت
 شرکت معدني و صنعتي گل گهر

تجديد مناقصه عمومی احداث شبكه توزيع برق شهرک صنعتی واقع در منطقه گل گهر
 پيرو آگهی مناقصه عمومی احداث شبکه توزيع برق شهرک صنعتی واقع در منطقه گل گهر به اطالع می رساند آخرين

زمان ارائه پاکت ها و پيشنهادات مورخ 17 / 6 / 1400 ساعت 13:30 می باشد لذا از شرکت های پيمانکاري ذيصالح 
داراي رشته تاسيسات برق با حداقل رتبه 3 دعوت به عمل می آيد جهت اخذ اسناد مناقصه از تاريخ 9 /06 /1400به 

سايت اين شرکت به آدرس www.ggz.ir مراجعه نمايند.
1_شرکت در قبول يا رد پيشنهادات مختار است.

2 _سپرده شرکت در مناقصه: 11،173،865،206 ريال 
3-هزينه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

4 -کليه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذکر گرديده است.
5-تاريخ بازديد از پروژه : شنبه 13 / 06 /1400

6_محل تحويل اسناد ،پيشنهادات: سيرجان_کيلومتر 50 جاده محور سيرجان _شيراز ، شرکت معدنی وصنعتی گل گهر 
ساختمان های هلدينگ مستقر بر تپه ،بلوک 5)شرکت توسعه، عمران و مديريت منطقه گل گهر(

7_تلفن جهت هر نوع هماهنگی :09131420642 آقای بلوردی )به غير از ايام تعطيل(

مديريت امور حقوقی و قراردادها
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سخِن همشهریان: انعکاس
از  برخی  بین  که  چیه  گردانی  زباله  پدیده  این  نمیدونم  من  بخیر  صبح  سالم 
و  می ذارن  ماشین  عقب  صندوق  روی  را  زباله  کرده؟کیسه  پیدا  رواج  همشهریان 
یه  نیست  شهرداری  تقصیر  هم  همیشه  شهر!!  در  کردن  دور  دور  میکنن  شروع 
 جاهایی هم مردم فرهنگ پاکیزه نگه داشتن محل زندگی شان را رعایت نمی کنن

این ماشین که من پشت سرش بودم از دوتا مخزن زباله رد شد ولی زباله ها را داخلشون نینداخت!! 
 فکر کنم کال یادش رفته بود و معلوم نیست توی کدوم پیچی بیفته و پاره بشه روی آسفالت

# فرهنگ شهرنشینی

سخِن همشهریان: 
و  این روزا بحث روشنایی معابر و کوچه خیابون های سیرجان خیلی داغ شده 
خداروشکر اداره برق هم داره رسیدگی می کنه ما االن نزدیک دوازده سال داخل 
کوچمون نوری دیده نشده چون اصال تیر برقی وجود نداره که ما گله کنیم چرا 
کوچمون روشنایی نداره بخاطر نبود روشنایی شب ها از ماشین هامون دزدی می شه 
بعضی اوقات شده چندین معتاد در حال تزریق مواد مخدر مشاهده شده و دلیلش فقط 
نبود روشنایی هست خواهشمندم اداره برق برای کوچه شماره ۹ خیابان احمدکافی 

فکری برداره ما هم مثل بقیه مردم باید از داشتن روشنایی بهره مند شویم .

را  فرودی  و  فراز  پر  سال های  سیرجان  شهرداری 
اوج  که  بومی ئی  غیر  از شهردارهای  گذرانده.  پشت سر 
فجایعی  و  بود  مغازه ها  در  کردن  رنگ  دو  خالقیت شان 
مثل تخریب ساختمان تاریخی شهرداری مرکزی را به بار 
آوردند تا شهرداران بومی اما نابلدی که با سمبه ی پر زور 
سیاسی کاری به عنوان شهردار به مجموعه تزریق شدند 
و البته زود به بن بست رسیدند و عمر بلندی نداشتند. از 
کاندیداهای مجلسی که شهردار شدن را پله ای می دیدند 
ساختمان  در  اصلی شان  مقصود  گوهر  به  رسیدن  برای 
بهارستان تا اعضای شورایی که از سر ذوق زدگی خود را 
در این دیِگ داغ می انداختند ولی به جای خوردن غذای 

دیگ، دچار سوختگی می شدند.
همه ی این ها تجربه هایی ست که آسان و ارزان به دست 
نیامده. آزمون و خطاهایی که به قیمت خراب شدن حال 

شهری تمام شده به نام سیرجان. 
مگر نه آنکه تجربه را تجربه کردن خطاست؟

اعضای شورای ششم اگر اهل کتاب و کتاب خوانی درباره 
معماری و شهرسازی و... نیستند، دست کم حاال که موعد 
و  بیندازند  به پشت سر  نگاهی  انتخاب شهردار رسیده، 

تاریخ این نهاد مردمی را نگاهی اجمالی بکنند. 
از  بیرون  که  جوانی  آن  شدن  شهردار  بیاید  یادشان 
مجموعه به شهرداری تزریق شد، اما بسان هر نودولتی  
در کنار کارهای خوبی که کرد، تخلف مالی زیادی هم 
به بار آورد. پارتی بازی در بستن قراردادها و جذب نیرو 
از میان دوست و آشنا. حتا با افتخار گفته بود: »خاک بر 
سر آن شهرداری که قوم و خویشش بی کار باشد.«  کاری 
که موجب فربه تر شدن بدنه ی شهرداری شد تا جایی که 
امروز پرداخت حقوق کارکنان شهرداری و از پس این مهم 
برآمدن، می رود در لیست افتخارات هرکسی که دوره ای 
شهردار سیرجان بوده است! خنده دار نیست. گریه دارد.

شورا  اعضای  از  یکی  کاندیدا شدن  زمزمه ی  اگر  امروز 
می شود،  شنیده  شهرداری  کرسی  به  ریاست  برای 
شورانشینان یادشان بیاید به آن روزهایی که عباس پرواز 
هوس شهردار شدن کرده بود و همین، پروژه ی انتخاب 
اما  پرواز شهردار نشد  انداخت.  به عقب  را کلی  شهردار 

شهر در آن مدت بی شهردار ماند و زیان دید.

یا آن جوان جویای نام عضو شورای چهارم که افتاد وسط 
ته  و  ماند  ناکام  و  و طمع کرد  مسابقه ی شهردار شدن 
ماجرایش شد همان حکایت حسرت بار: دسِت ما کوتاه 

و خرما بر نخیل.
شورایی های امروز هنگام رای گیری برای انتخاب شهردار 
جدید، یادشان بیاید به زمانی که کاندیدا در یک فرایند 
نمایشی برای ارایه ی کارنامه به شورای کش آمده ی سوم 
رفت و آمد می کردند و در نهایت تمام آن ارائه برنامه ها 
در  و  پیش  از  شهردار  نبود.  بیشتر  بی ارزش  شوی  یک 
البی ها مشخص شده بود. چنان که یکی از اعضای همان 
شورا در صحن علنی رو کرد و به کاندیدایی که برنامه ی 
خوبی ارائه داده بود و گفت: »اگر قرار بود به برنامه رای 
بدهیم، حتما شما را انتخاب می کردیم. برنامه ی خوب و 
جامع و کاملی برای شهر دارید. بارک اهلل«! بارک الهی که 
لولهنگش کلی آب برمی داشت و نشان می داد که از اول 
برای گرفتن  بود  نامزدها فقط نمایشی  برنامه خوانی  هم 

ژست شایسته ساالری! الکی مثال شایسته ساالری ست!
شورایی ها یادشان بیاید انتخاب شهردارهای منفعلی که 
دست روی دست می گذاشتند و تحقق نیافتن بودجه ها را 

بهانه می کردند و برای شهر کار خاصی انجام نمی دادند. 
معادن  از  نمی دادند  خودشان  به  زحمت  یک  حتا 
معادن  نیروی  بیشتر  انگار  و  کنند  را طلب  عوارض شان 
بودند تا شهردار سیرجان. از ارائه ی ایده برای درآمدزایی 
خود شهرداری هم ناتوان بودند و در عمل نشسته  بودند 
بیخ دل مجموعه ای که آفتابه و لگنش هفت دست بود و 

شام و نهار هیچی.
شوراییان به یاد بیاورند انتخاب شهرداران غیرمتخصصی 
که نهایت خالقیت شان روکش سطحی و کم عمر آسفالت 
چند خیابان مرکزی بود و یا با خرید آالچیق و باربیکیوی 

سیمانی بی کیفیت، بودجه ها را حل  و حرام می کردند.
شوراییان موقع البی در پشت صحن علنی شورا، یادشان 
بیاید کوچه های خاکی و ناهموار و کنده کاری شده ی شهر 

را که باال و پایین هم ندارد. 
شهری که خودشان و خانواده و فرزندان شان هم مشغول 
زندگی در آن هستند و اگر مشکل و سخت ئی باشد، برای 

خود آنان نیز هست.
یادشان بیاید شهری را که مردمش سطح توقع شان به 
رسیده.  آبرومند  خیابان  یک  یعنی  خود  حد  نازل ترین 

خیابانی که سواری در آن، آدم را یاد موج سواری نیندازد. 
غریبه  مهمان  جلوی  را  همشهریان  که  خیابان هایی 

خجالت زده نکند.
و  باد  شهر  روزگاری  که  را  سیرجانی  بیاید  یادشان 
بادگیرها بود و با این المان شناخته می شد و امروز هیچ 
المان هنری و زیبا در سیمای شهری اش نیست از بس 
به  سپردند  را  کار  خودی،  به  نان رسانی  راستای  در  که 

پیمانکار نابلد .
دست کم شورانشینانی که پایگاه رای شان پایین شهر 
است، موقع انتخاب شهردار یادشان بیاید توزیع نامناسب 
امکانات فرهنگی و ورزشی و خدمات شهری را. یادشان 
در  رفاه  تجمع  که چوب  را  محله هایی  محرومیت  بیاید 

مرکز را می خورند. 
حجم  و  عمومی  پارکینگ  چند  کمبود  بیاید  یادشان 
در  را  جا   به  نا  پارک های  سر  از  مشکل ساز  ترافیک 

خیابان هایی که مرکز خرید شده اند.
یادشان بیاید پروژه هایی که ناتمام مانده اند و میلیاردها 
پول بی زبانی را که در زیر خاک دفن کرده و رها ساخته اند!

خالصه که شوراییان یادشان بیاید تخلفات و بازداشت های 
گذشتگان را و خبرهای بدی را که از شورا و شهرداری 
سیرجان در کشور مخابره می شد و به اعتبار یک مردم و 

یک شهر هم آسیب وارد شد.  
شوراییان یادشان بیاید آن شهرداری را که حل تعطیلی 
خود  افتخارات  از  یکی  را    CNG جایگاه های  مشکل 

می دانست اما مشکل همچنان به قوت خود باقی ست.   
خالصه که شوراییان یادشان بیاید  تخلفات و بازداشت های 
گذشتگان را و خبرهای بدی را که از شورا و شهرداری 
سیرجان در کشور مخابره می شد و به اعتبار یک مردم و 

یک شهر هم آسیب وارد شد.  
شورایی ها یادشان بیاید طعنه ی اخیر استاندار را درباره 
شهرسازی.  وضعیت  این  با  پرمدعا  شهری  سیرجان. 

مصداق آن شعر موالنا:
آن یکی پرسید اشتر را که هی

از کجا می آیی ای اقبال پی
گفت از حمام گرم کوی تو

گفت خود پیداست از زانوی تو

سیرجان، شهر فرهنگ و هنر و رسانه، در طبیعت کویر لوت شهریست 
و سنگی خاص  مختلف خشتی  بناهای  که  ساله  هزار  قدمت چندین  با 
به  میتوان  نظیر  بی  بنای خشتی  داراست.از جمله  را  نیا  در  نظیر  بی  و 
بادگیر چپقی و از نمونه های خارق العاده بناهای سنگی نیز میتوان به 

قعله سنگ اشاره نمود.
که  است  گسستنی  نا  البته،  سیرجان  فرهنگ  با  سنگ  پیوند 
سنگی  باغ  چون  خاص  آثاری  وجود  و  گرفت  نادیده  را  آن  نمیتوان 
است.اطراف  اش  سنگی  های  میوه  درختان  با  باغی  که  نمود  اشاره 
معدن  دو  امروزه  که  اند  کرده  احاطه  مختلفی  معادن  را  شهر  این 
است. کشور  معادن  بزرگترین  و  ترین  معروف  از  آن  مس  و   آهن 

پیوند  از  نشان  برخوردارند  هم  باالیی  اهمیت  از  که  نکته  چند  همین 
معدنی صنعتی گل  اینبار شرکت  و  دارد  با سنگ  این شهر  های  ریشه 
گهر میزبان سمپوزیوم مجسمه سازی سنگی بود تا بار دیگر این پیوند 
کهن شهر خود را با هنر مجسمه سازی تلفیق نموده و در معرض نمایش 

عمومی قرار دهد.
به عنوان یک رویداد  این نخستین سمپوزیوم مجسمه سازی گل گهر 
بزرگ در زمینه ی هنر مجسمه سازی در جنوب شرق کشور است که 
ارشاد  و  فرهنگ  اداره کل  معاون  فرماندار،  امام جمعه، معاون  با حضور 
اسالمی، مدیر مجتمع گل گهر و معاونین این شرکت۳شهریورماه  افتتاح 

شد و تا ۲۵ شهریورماه نیز دایر است.
هدف از برگزاری چنین رویدادهایی کمک به ارتقا سطح فرهنگ و هنر 

جزو  گهر  گل  صنعتی  معدنی  شرکت  زمینه  این  در  و  است  شهرستان 
رویداد  این  است.  بوده  سیرجان  فرهنگ  به  کمک  ی  عرصه  پیشگامان 
فرهنگی پس از انتشار فراخوان سراسری با ثبت نام هنرمندان مجسمه 
سازی که با سنگ کارکرده بودند و پس از آن ارسال ماکت های پیش ساخت 
 اثر هنری و داوری در آن زمینه و انتخاب اشخاص برگزیده آغاز به کار کرد.

بر روی  را  تایید شده ی خود  این سمپوزیوم ۱۶هنرمند طرح های  در 
یک قطعه سنگ مرمریت چشمه شیردوش کرمان به ابعاد تقریبی ۱۲۰ 

در ۲۵۰ سانتی متر با همراهی ۱۶ تن از فعالین رشته های 
هنری به عنوان دستیار هنرمندان، شکل خواهند داد.

بازدیدی  سیرجان،  به  استاندار  سفر  طی  نیز  هفته  این 
سر زده از این سمپوزیوم با همراهی امام جمعه و نماینده 
فرماندار و مدیر عامل شرکت گل گهر  ی مردم سیرجان، 
بازدید  این  در  استاندار،  وند،  زینی  علی  و  گرفت  صورت 
بیان داشت: این یک سمپوزیومی است که به خوبی طراحی 
سرشناس  هنرمندان  حضور  به  باتوجه  و  شده  کارگاهی  و 
کشوری و طرح های خوب ارائه و تایید شده باید بگیم که 

ابتکار گل گهر در برگزاری این سمپوزیوم ستودنی است.
از برخی شرکت کنندگان  ادامه داد: شنیده ها  زینی وند 
گهر  گل  که  سمپوزیوم  این  برگزاری  کیفیت  خصوص  در 
در زمینه ی کارگاهی و تجهیزات حتی از نمونه های بین 

المللی هم باالتر بوده است جای تقدیر دارد.

گهر  گل  زیرا  بوده  خوب  بسیار  سمپوزیوم  این  ایجاد  ابتکار  کل  در 
زمینه  در  اش،  اجتماعی  های  مسوولیت  راستای  در  خدمتی  بر  عالوه 
است. نموده  خدمت  آتی  نسل  برای  آثاری  و  ماندگار  هنرهای   ی 

شهباز حسن پور، نماینده ی مردم سیرجان نیز در نخستین بازدید خود 
از این سمپوزیوم گفت: جای تقدیر و تشکر دارد از تمام دست اندرکاران 

این رویداد مهم و کم نظیر که این اقدام نیک را انجام دادند.
بر  فرهنگی  و  اجتماعی  های  مسوولیت  بار  بیشترین  امروز  اینکه  با 

دیگر  تا  میرود  توقع  است،  گهر  گل  صنعتی  معدنی  شرکت  ی  عهده 
فرهنگی  کارهای  ی  عرصه  در  پا  هم  شهرستان  در  فعال  های  شرکت 
باشند. داشته  ها  زمینه  دراین  را  الزم  همکاری  و  بگذارند  مفید   و 

عالقه  و  است  آزاد  عموم  بازدید  برای  ماه  شهریور   ۲۵ تا  نمایشگاه  این 
بلوار مالک اشتر  با مراجعه به محل سمپوزیوم واقع در  مندان میتوانند 

جنب مهمان سرای گل گهر از آن بازید به عمل آورند.

روز دوشنبه با سفر زینی وند، استاندار به شهر سیرجان و در حضور جمعی از 
مسئولین از جمله امام جمعه، نماینده ی مردم سیرجان در مجلس، فرماندار، 
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی جنوب،  سرپرست شهرداری و رئیس اداره 
 برق شهرستان و دیگر مسوولین؛ فاز نخست پروژه ی شهر نور افتتاح شد.

اقدام  دست  در  ضروری  و  الزم  های  پروژه  جمله  از  نور  شهر  ی  پروژه 
و  تصحیح  آن  از  هدف  که  بود  سیرجان  شهر  برای 
روز  و  است  معابر  و  شهر  سطح  روشنایی  تکمیل 
شد. برداری  بهره  کامل  طور  به  آن  اول  فاز   گذشته 

عسکری، سرپرست شهرداری در خصوص توضیح این 
پروژه که به همت شهرداری سیرجان و همکاری اداره 
معدنی صنعتی گل گهر صورت گرفته  و شرکت  برق 
با هزینه ای معادل ۲۰  است، بیان داشت: این پروژه 
از  که  شد  اندازی  راه  نخست  فاز  در  تومان  میلیارد 
سیرجان  شهرداری  را  تومان  میلیارد   ۱۰ مبلغ  این 
خریداری  دی  ای  ال  المپ   ۴۸۰۰ تعداد  و  پرداخت 
برق جنوب شرق کشور شد؛  توزیع  تحویل شرکت  و 
شرکت  سوی  از  تومان  میلیارد   ۵ مبلغ  همچنین 
 ۵ و  شد  اضافه  پروژه  به  گهر  گل  صنعتی  معدنی 
میلیارد نیز از سوی شرکت توزیع برق، هزینه ی اجرا 
 و نصب و راه اندازی المپ ها به این پروژه افزوده شد.

به  اشاره  با  هم  در مجلس  مردم سیرجان  نماینده ی  پور،  شهیاز حسن 
توانایی  و  بوده  مختلف  های  زمینه  در  پیشرو  شهر  یک  سیرجان  اینکه 
خدمات  و  شهری  مناسب  امکانات  با  شهر  یک  عنوان  به  را  شدن  الگو 
رایزنی  با  بودیم  شاهد  ما  که  رو  پروژه  این  گفت:  داراست  شهروندی 
و  شهر  شورای  های  مجموعه  بین  خوب  تامل  و  همکاری  و  بسیار  ها 

شده  انجام  گهر  گل  صنعتی  معدنی  شرکت  و  برق  ی  اداره  شهرداری، 
از  دارد  جا  و  شد  انجام  مربوطه  مسوولین  روزی  شبانه  همت  با  است 
اول  فاز  در  را  پروژه  این  با همت خود  که  ارگان  کارکنان خوب هر سه 
زودی  به  امیدوارم  و  کنیم  تشکر  و  تقدیر  رساندند  پایان  به  موفقیت  با 
 فازهای بعدی هم انجام شود و سیرجان به عنوان شهر نور، نورانی باشد.

گفت:  پروژه  این  خصوص  در  نیز  شهر  شورای  رئیس  خدامی،  حسن 
اینکه  به  توجه  با  اما  نیست  ذاتی شهرداری  وظایف  معابر جزو  روشنایی 
چنین مساله ای از جمله نیازهای شهر قلمداد میشد و با استقبال مردم 
همراه است، شورای شهر در این امر پیش قدم خواهد بود و امیدواریم به 

زودی دیگر نقطه ی تاریکی در شهرمان نباشد.

آیاشورانشینانازتجربههایتلخگذشتهدرسمیگیرند؟

تجربه را تجربه کردن خطاست

نخستینسمپوزیوممجسمهسازیگلگهردرسیرجانآغازبهکارکرد

فازنخستپروژهیشهرنورافتتاحشد

افتتاحبیشاز۲00میلیاردتومان
پروژهدرسیرجان

علی زینی وند در بازدید از نمایشگاه سمپوزیوم با ۱۶ هنرمند نخستین 
این  است  گفتنی  کرد.  گو  و  گفت  گهر  گل  سازی  مجسمه  سمپوزیوم 
سمپوزیوم از سوم شهریورماه جاری آغاز شده و تا ۲۵ شهریور ادامه دارد.

افتتاح طرح توسعه ۴۰ هکتاری ناحیه صنعتی بلورد با اعتبار ۲۵ میلیارد 
تومان از محل منابع داخلی شرکت صنعتی از مقاصد دیگر زینی وند در 
سفر به سیرجان بود. در حال حاضر این ناحیه صنعتی ۴۰ قرارداد دارد 
که چهار مورد به بهره برداری رسیده ی آن موجب اشتغال بیش از ۸۰ 

نفر شده است.
استاندار کرمان با توسعه بیشتر این ناحیه صنعتی موافقت کرد و دستور 
واگذاری ۲۰۰ هکتار زمین برای احداث مزارع انرژی خورشیدی به شرط 

عدم تعارض به این ناحیه صنعتی را داد.
گفتنی  بود.  وند  زینی  بعدی  برنامه  صدرزاده  تاریخی  عمارت  از  بازدید 
است این عمارت توسط شرکت گل گهر در حال احیاء است و به موزه 
بهره  به  امسال  پایان  احتماال  تبدیل خواهد شد که  شهرستان سیرجان 

برداری می رسد.
افتتاح  را  نور  شهر  پروژه  اول  فاز  همچنین  کرمان  استاندار  وند؛  زینی 
کرد.این پروژه با همکاری شهرداری، اداره برق سیرجان، شرکت صنعتی 
معدنی گل گهر و نهادهای دیگر راه اندازی شده است. اعتبار هزینه شده 
در فاز اول شهر نور ۲۰ میلیارد تومان است که ۱۰ میلیارد تومان آن را 
شهرداری و شرکت صنعتی معدنی گل گهر و اداره برق هر کدام ۵ میلیارد 
تومان آن را تامین کرده اند.گفتنی است در این طرح ۵۰۰۰ چراغ معبر 
شهر سیرجان LED شده است و در فاز بعدی ۱۲ هزار چراغ نیز کم 

مصرف خواهند شد.
در حاشیه این مراسم استاندار کرمان نسبت به شهرسازی نامناسب در 
سیرجان انتقاد شدیدی داشت و این نوع شهرسازی را شایسته آوازه این 

شهر و در خور شان مردم نداست.
علی زینی وند استاندار کرمان اظهار داشت: استان کرمان تنش آبی دارد 
تا کنون  اینکه  به  اشاره  با  است. وی  تأمین آب  استان،  اصلی  اولویت  و 
پیگیری های خوبی برای تأمین آب استان کرمان انجام شده است افزود: با 

تالش های انجام شده به آینده استان خوش بین هستم.
وی با اشاره به اینکه اجرای پروژه فاضالب شهری در شهرهای سیرجان و 
کرمان باید تسریع شود و نباید اجازه دهیم حتی یک قطره آب در استان 
کرمان هدر برود گفت: مشکالت شهرستان سیرجان به ویژه منطقه بلورد 
را با جدیت پیگیری خواهیم کرد.طرح آبرسانی اضطراری به منطقه بلورد 
شهرستان سیرجان با ۲ هزار و ۹۳۰ متر خط لوله با قطر ۲۰۰ تا ۳۱۵ 
ثانیه  بر  لیتر  نیز حفر شده که ۲۵  میلیمتر اجرا شده و یک حلقه چاه 
آب از آن تولید می شود. الزم به ذکر است، در آیین بهره برداری از طرح 
آبرسانی اضطراری به منطقه بلورد شهرستان سیرجان، عملیات اجرایی 

آبرسانی به ۱۰ روستای این شهرستان نیز آغاز شد.

خبر

  عکس: سید محسن فروزنده

      حسام الدین اسالملو
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3 استاندار کرمان در بازدید که از پروژه احداث راه آهن سیرجان به کرمان داشت اشاره کرد 
و گفت:  این پروژه یکی از پروژه های مهم اقتصادی کشور و استان کرمان است که ۴۰ درصد 
پیشرفت دارد. استاندار کرمان طول این پروژه را حدود ۱7۰ کیلومتر عنوان کرد و افزود: اعتبار 
این پروژه بالغ بر ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برآورد شده که با مشارکت شرکت گل گهر و 
راه آهن در حال اجرا است. وی با ابراز تأسف از اینکه تورم مقداری از سرعت اجرای این پروژه 

را کاسته است. 

راهآهنسیرجان-
کرمان40درصد
پیشرفتفیزیکی

دارد

 واکسیناسیون هنرمندان باالی 40 سال آغاز شد 
فردای کرمان: سامانه نوبت دهی واکسیناسیون )salamat.gov.ir( برای تمام هنرمندان باالی ۴۰ سال فعال شد. 
هنرمندانی که کد ملی آن ها از سوی صندوق اعتباری هنر به مرکز فناوری اطالعات وزارت بهداشت ارسال شده است 
می توانند با مراجعه به این سامانه ، ثبت نام و محل و زمان تزریق واکسن کرونا را انتخاب کنند.   وزارت بهداشت تاکید کرد 
که ثبت نام و اخذ نوبت از این سامانه ضروری است و افراد نباید بدون ثبت نام به پایگاه های تزریق واکسن مراجعه کنند. 

خبــر

و   هستند  جامعه  یک  از  نیمی  نیز  زنان 
فضای  و  پارک  و  محله  و  برزن  و  از کوی 
و  نوع  گرفتن  نظر  در  دارند.  سهمی  سبز 
و  پارک ها  عمومی،  نقلیه  وسایل  چیدمان 
پل ها در یک شهر باید به گونه ای باشد که 
جنسیت بردار نباشد. یعنی هم برای مردان 
و هم برای زنان با هر سن و سالی از کودک 

تا کهنسال قابل استفاده باشد.  
برای  زن  نیازهای  شدن  گرفته  نادیده 
پیاده  و  خیابان ها  مانند  شهر  در  حضور 
سیرجان  در  عابرپیاده  پل های  و  روها 
موجب شده معابر ناهموار و تاریک باشند و 

زیرگذرها ناامن. 
حیا  و  شرم  فرهنگ  به  توجه  با  مثال  یا 
هنگام شیردهی به نوزاد آیا در پیاده روها، 
ما  در شهر  عمومی  معابر  دیگر  و  پارک ها 
به  مادر  شیردهی  مخصوص  نیمکت های 
درحالی ست  این  است؟  شده  تعبیه  نوزاد 
نیز  نوزاد  دارای  مادران  و  باردار  زنان  که 
با  سیرجان  خیابان های  در  حضور  برای 
مشکالت زیادی روبرو هستند مثل کمبود 
شدید یک نیمکت معمولی برای نشستن و 
کردن  رسیدگی  یا  کردن  استراحت  کمی 
به نیازهای کودک. اشغال بودن پیاده روها 
یا ناهموار بودن شان که دیگر در سیرجان 
شده  موجب  و  می کند  جلوه  طبیعی 
ادامه  برای  را  خیابان  حاشیه ی  پیاده ها 
مسیر انتخاب کنند. حرکتی که شاید برای 
باشد  نداشته  پی  در  مردان خطر چندانی 
زنانی  و  باردار  زنان  برای  شک  بدون  اما 
بسیار  دارند  همراه  به  نوزاد  کالسکه  که 

خطرناک است.
به هرحال زنان نیمی از جمعیت هر شهر 
را تشکیل می دهند اما در طول این سال ها 
حتا با وجود عضویت بانوان نخبه در شوراها 
باز هم شهرسازی ما با نگاهی صرفا مردانه 
پیاده  و  نیازهای مردان طراحی  و مختص 

شده است! روندی که باید اصالح شود.

مثل  مواردی  درباره  بخواهم  اگر  موسوی:  آناهیتا 
مسوولیت پذیری، صداقت، مدیریت بهینه و امثالهم به عنوان 
نیست  جالب  کنم،  صحبت  خوب،  شهردار  انتخاب  مالک 
چون قطعا این موارد از بدیهیات هستند. ولی ما اخیرا عادت 
کرده ایم که محدودیت و کمبود را در پایه ای ترین و بدیهی 

ترین موارد جامعه مان هم ببینیم.
البته اگر مسایل ابتدایی رفع بشوند دغدغه های بیشتری هم 
داریم و خواهیم داشت و شاید بهتر باشد برای حل شدن 

ابتدایی ترین مسائل، سطح توقع مان را باال ببریم.
هست  این  شخصه  به  من  دغدغه های  مهمترین  از  یکی 
و  شهری  المان های  معماری،  هنری،  زمینه های  در  که 
)که  و جوان  متخصص  افراد  از  فضاهای شهری  زیباسازی 
در این شهر تعدادشان هم کم نیست( مشاوره گرفته بشود 
که شاید بشود ضعف فاحشی که در این زمینه ها در شهر 

می بینیم کم تر بشوند.
خوب  چه  حتا  شهری،  المان های  مورد  همین  در  مثال 
تیم  اول کارش یک  اگر کسی که شهردار می شود؛ همان 
تشکیل بدهد از بچه هایی که دغدغه مندی مشترکی در این 
زمینه دارند. برای یک بار هم که شده کار گروهی درست و 
حسابی در این زمینه اتفاق بیفتد. این تیم کم کم می تواند 
فعالیت ها و هم جذب  از نظر گستره  گسترده تر بشود هم 
افراد جوان تر که آموزش ببینند، تجربه عملی کسب کنند 
و پرورش پیدا کنند و آماده تر بشوند برای ورود به بازار کار 
دانا تر  آدم های  هنرمندها  و  معمارها  بعدی  نسل  حرفه ای. 
بهبود  به  منجر  می تواند  نهایت  در  که  بشوند  خبره تری  و 

فضاهای شهری و زیباسازی چهره شهر بشود.

اما شرایط کنونی سیرجان از نظر المان شهری خوب نیست. 
چون از اهل فن کمتر استفاده شده. برای نمونه من سال 
گذشته به دلیل دغدغه هایی که در این زمینه ها داشتم در 

دو مسابقه معماری در سیرجان شرکت کردم.
میدان  طراحی  دیگری  و  گهرزمین  سردر  طراحی  یکی 

شهرداری سیرجان.
در مسابقه اول رتبه سوم کشوری را گرفتیم. تنها گروهی 
میزبانی  به  مسابقه ای  در  توانستند  که  کرمان  استان  از 

سیرجان رتبه بیاورند.
چون  که  کرد  اعالم  گهرزمین  شرکت  نتایج  اعالم  از  بعد 
قبولش  ما  برگزار شده،  قبلی  مسابقه در زمان مدیر عامل 
داده  کسی  به  جایزه ای  نه  و  شود  می  اجرا  نه  و  نداریم 
می شود! مسابقه دوم که توسط شهرداری برگزار شد هم سه 
ماه بعد موعد اعالم نتایج عنوان کردند که مسابقه منتفی 

شده بدون هیچ دلیل موجهی!
این بماند که ما هم از آن شرکت و هم از شهرداری سیرجان 
اثری توسط  این است که وقتی  شکایت کردیم. بحث من 
رتبه  کشور  در  توانسته  که  شده  خلق  بومی  معمارهای 
مرحله ی  در  چرا  برسد؟  اجرا  مرحله  به  نباید  چرا  بیاورد، 
اجرا به بن بست می رسد اما کارهای ضعیف به راحتی توسط 
پیمانکاران داده می شود و می بینیم در شهر  به  شهرداری 

اجرا شده اند؟!
نادیده  دغدغه مند  افراد  زحمات  باید  دلیلی  هیچ  بی  چرا 
از  بیشتر  و  بشوند  دعوت  اینکه  جای  به  و  شود  گرفته 
این صورت  به  باید  انرژی شاون استفاده بشود،  توانایی ها و 

زننده با آن ها رفتار بشود؟                *مهندس معمار

مهرناز ایزدی: اگر از من بپرسند شهردار سیرجان باید 
و کدام  بکند  باشد، چه کارهایی  ویژگی هایی داشته  چه 
کارها را نکند و در نهایت نیازهای مهم تر االن سیرجان 

چیست؟ جواب باال بلندی برای این پرسش دارم. 
من  که  لیستی  باشد،  داشته  اجرایي  قدرت  شهردار  اگر 

برایش تهیه می کنم از این قرار است:

در مورد منظر شهري:
۱-سامان دهي ورودي هاي شهر.

)تابلوها  مسیر.  راهنماي  عالیم  و  تابلوها  دهي  ۲-سامان 
براي افراد غیر بومي گیج کننده است.(

صبوری  مهندس  بوستان  نظیر  بوستان هایي  ۳-احیاي 
تبدیل  و  ندارند  جذابیتي  و  مانده  استفاده  بال  کامال  که 
تبدیل  یا  و  )فصلي/دایمي(  پارکي  بازارچه هاي  به  آن ها  
به بازارچه هاي غذا )این که دور تا دور بوستان دکه هاي 
کوچک براي غذاهاي سردستي مثل آش و...وجود داشته 

باشد(.
از  استفاده  و  ۴-برگزاري مسابقات طراحي منظر شهري 
جذاب  براي  آن ها  کردن  دخیل  و  دانشجویان  ایده هاي 

کردن طرح هر گوشه از شهر. 
۵-بحث همیشگي آسفالت و جدول.

و  مشاغل  تابلوهاي  ساماندهي  براي  ۶-دستورالعمل 
مغازه ها که آشفتگي کمتر شود.

7-تکمیل پیاده روها)توجه به حرکت ویلچر یا کالسکه(
اینکه مرکز  به  با توجه  بازار  اطراف  بازار و  ۸-ساماندهي 

شهر و آبروي یک شهر باید باشد،چه به لحاظ تاسیسات 
و چه زیر بنایي. )وقتي باران مي بارد شرایط بازار افتضاح 
فرهنگی.  میراث  نظارت  با  بازار  ساماندهی کف  مي شود. 
بوده،  طرح  داخل  که  بازار  پشت  زمین های  طور  همین 
استفاده  زمین  ولي  شده اند  تخریب  فرسوده  خانه های 
نمي شود و تبدیل به خرابه شده درحالی که مي تواند به 

عنوان پارکینگ طراحي و منظم شوند.(
قدیم  بار  تره  میدان  مانند  مکان هایي  تکلیف  تعیین   -۹

که تبدیل به مکاني براي کارتن خواب ها شده است.
سیرجان  زمین هاي  اغلب  زمین ها.  مشکالت  حل   -۱۰
الزم  همکاري  شهرداري  و  اسناد  ثبت  و  دارند  مشکل 

را با هم ندارند.
و  سیرجان  بیشتر  سطحی  گسترش  از  ۱۱-جلوگیری 

گرایش بیشتر به انبوه سازی. 
همکف  روي  طبقه  سه  فقط  ساخت  مجوز  سیرجان  در 
۲۵۰متر  باالي  زمین  متراژ  که  صورتي  در  و  می دهند 
مربع باشد،۴ طبقه روي همکف اجازه ساختدارد.  اما با 
از  جلوگیري  برای  و  سیرجان  در  زمین  قیمت  به  توجه 
به زیرساخت ها و خدمات شهري  نیاز  گسترش شهر که 
را نیز افزایش مي دهد این مقدار باید بیشتر شود و معیار 
افزایش این طبقات هم عرض معبر به لحاظ سایه اندازي، 
بافت  تامیین شدن پارکینگ و منطقه ي شهري)مثال در 
متراژ  نه  باشد،  باید  تعداد طبقات کمترداده شود(  قدیم 

زمین.
                    *مهندس معمارکارشناس ارشد معماري

شهرداری
تکجنسیتی

       سمیرا سرچمی

شهرداری و کارهای نكردهپشت پرده چهره نازيبای شهر

  عکس: سید محسن فروزنده  عکس: سید محسن فروزنده

فروش، نصب، سرويـس،شــارژ گـــاز و 

نقد و اقساطلولـه کشی زيرکار

کولرهای گـازی اسپلیت
خيابان وحيد - روبروی فروشگاه  افق  کوروش

فروشگاه اسپلیت صالحی
4 2 3 3 8 7 8 8 - 0 9 1 6 4 4 5 8 3 3 5  

دکتــر سعدالـه صمدی )عضو انجمن جراحان پالستیک و زیبایـی ایران(
انجام کلیه جراحی های پالستیک شامل رینوپالستی) جراحی بینی( 

سپتوپالستی ) جراحی انحراف بینی (
ماموپالستی ) کوچک، بزرگ ، باال کشیدن و پروتز پستان (

ابدومینوپالستی ) برداشتن چربیهای شکم ،تامی تاک ( 
برداشت چربی پهلوها و ایجاد فرم ساعت شنی

فیس لیفت ) جراحی زیبایی صورت ، از بین بردن شلی ، خط خنده و غبغب (
براکی پالستی ) جراحی بازو ، اصالح شلی پوست بازو (

بلفاروپالستی ) جراحی پلک ها ( 
باال بردن ابروها

جراحی پیشانی 
پروتز چانه و گونه 

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

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

اتوپالستی ) زیبایی گوش ( 
زاویه سازی و رفع عیوب فک و چانه و شکستگی فک

کلیه جراحی های ترمیمی شامل پیوند اعضا و ناهنجاریهاری مادرزادی 

کرمـــان ،بلــوار جمهوری ، بعد ار سه راه هوا نيـــروز، برج اول ، طبقه 7 ، واحد 1 
0 9 1 3 1 4 1 0 1 2 9   - 3 2 6 5 8 3 1 6 تلفــن: 

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

0913 278 3052/0913 145 2643
5036 230 0919 خدائی

شاردوان مهندس 

گلری محمود  بی
    

کشاورزی مهندسی  نظام  سازمان 

طبیعی شهرستان سیرجان منابع  و   

خانواده محترم ؛

عرض  تسليت  شما  خدمت  را  وارده  مصيبت 
نموده،  از خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت 
و مغفرت و برای بازماندگان صبر جميل و اجر 

جزيل مسئلت داريم.

شاردوان مهندس 

گلری محمود  بی
    

رشکتهای  اتحادهی  کارکنان  و  دمریعامل 

سیرجان شهرستان  تولید  تعاونی 

خانواده محترم ؛

و هرازگاهی در گذر زمان ، در گذر بی صدای ثانيه های دنيای 
در  که  دهد  می  خبر  مسافری  رحيل  از  کاروان  جرس   ، فانی 

سکونی، آغازی بی پايان را می سرايد.
تسليت  بزرگواران  به شما  را  بيگلری  مهندس محمود  درگذشت 
عموم  برای  و  درجات  علو  سعيد،  فقيد  آن  برای  نموده،  عرض 

بازماندگان صبر مسئلت داريم.

ُكُلّ َمْن َعلَْيَها َفاٍن َوَيْبَقى َوْجُه رَبَِّك ُذو الَْجَلِل َواْلِْكَراِم



مدیر سالمت،  ایمنی و محیط زیست شرکت گل گهر گفت: واکسیناسیون کووید کارکنان و کارگران 
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر به خوبی آغاز و با سرعت مناسب در حال انجام است. مهندس حمزه اله 
بخشی افزود: با توجه به تکمیل ظرفیت واکسیناسیون شرکت گل گهر و انجام  واکسیناسیون بسیاری از 
شرکت هایی که در برنامه واکسیناسیون گل گهر اعالم شدند در چند روز آینده، با توجه به درخواست سایر 
شرکت های منطقه، واکسیناسیون کارکنان و کارگران شرکت گهر زمین و شرکت های پیمانکار مستقر در 

معدن شماره ۳ و نیز شرکت فوالد سیرجان ایرانیان در برنامه واکسیناسیون شرکت گل گهر قرار گرفتند.

شرکتهای
گهرزمینوفوالد
سیرجانایرانیاندر
برنامهواکسیناسیون

پروژه فاضالب شهر سیرجان آذرماه امسال بهره برداری می شود
خبــر

ایسنا: مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان کرمان گفت: پیشرفت فیزیکی تصفیه خانه فاضالب سیرجان ۸۰ درصد است و تا آذرماه پروژه 
فاضالب و تصفیه خانه آن به بهره برداری می رسد.محمد طاهری در آیین بهره برداری از چند طرح آبرسانی در سیرجان با حضور استاندار کرمان 
اظهار کرد: پروژه آبرسانی اضطراری شهر بلورد  بهره برداری می شود که در پیک مصرف ۲۵ لیتر آب در ثانیه به شبکه آبرسانی این شهر تزریق 
می کند.وی افزود: این پروژه با اعتبار ۶۰ میلیارد ریال راه اندازی شد و تامین آب شرب شهر بلورد و روستاهای اطراف تا ۲۰ سال آینده تضمین 
می شود.مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان کرمان از پروژه دیگر سخن به میان آورد و اظهار کرد: ۸۵ کیلومتر شبکه آب آشامیدنی شهرستان 

سیرجان بازسازی و توسعه داده شده و ۱۰۰۰ خانوار از آب آشامیدنی مطمئن برخوردار کردند.
شماره660
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 افزایش روزافزون تعداد جان باختگان  در اثر 
ابتالی به کرونا در سیرجان به خصوص در این 
و  شلوغی  است.  شده  چشمگیر  بسیار  روزها، 
اطراف  قبرستان های  و  آرامستان  در  ترافیک 
و  آمار  به  چند  هر  ادعاست،  این  گواه  شهر 

ارقام اعالم شده چندان اعتمادی نیست. 
که  را  افرادی  می توان  متوفیان،  این  کنار  در 
جان  دیگر  بیماری های  و  تصادفات  علت  به 
خود را از دست می دهند، اضافه کرد و سپس 

نمود. را تجسم  وضعیت قبرستان های شهر 
ترافیک و خیل عظیم جمعیت در این مکان ها 
مسوولین  ساماندهی  و  برنامه ریزی  به  نیاز 
مربوطه دارد، با وجود هشدارهای ستاد کرونا 
در  نمی شود  توجهی  هیچ  تجمع،  با  رابطه  در 
فاصله ی  شهروندان،  انتظار  کمترین  حالیکه 
مکانی بین قبرها و جاگذاری آن ها در قطعات 
برگزاری  زمان  تا  است  آرامستان  مختلف 
با  می شود  برگزار  متوفا  برای  که  مراسماتی 

نکنند. پیدا  هم تداخل 
ورودی خطرناک

رضا)ع(  بهشت  نامش  که  آرامستان  ورودی 
و هیچ  بلواری که هیچ مسیر کندرو  در  است 
برای  مقابل  سمت  از  گیری  سرعت  و  مانع 
مسووالن  باید  نشده،  تعبیه  آرامستان  ورودی 
و  باشند  قسمت  این  ورودی  اصالح  فکر  به 
زیرساخت را آماده کنند و برنامه برای ساخت 
این  در  خصوص  به  باشند.  داشته  زیرگذر 
برهه ی زمانی که تعداد متوفیان در آرامستان 
است  بهتر  است،  افزایش  حال  در  روز  به  روز 
تا  شد  برداشته  موضوع  این  برای  فکری 

احتمال خطر را کاهش دهند.

برگزاری همزمان چندین مراسم در آرامستان 
گالیه های شهروندان زیاد است: »روز یکشنبه 
برای مراسم یکی آشنایان به آرامستان رفتیم، 

شلوغی در آنجا به اندازه ای بود که نفهمیدیم 
در کجا مراسم بود، همزمان ۵ مراسم در کنار 
مراسم  چندین  بود،  برگذاری  حال  در  هم 
که  حال  هم.  کنار  در  دفن  و  هفتم  و  چهلم 
سازمان  عهده ی  به  دفن  برای  برنامه ریزی 
گونه ای  به  که  بود  بهتر  است،  متوفیات 
برنامه ریزی می شد که مراسمات متعدد با هم 
توجه  با  موضوع  این  البته  نکنند.  پیدا  تداخل 
اهمیت  حایز  بسیار  کرونا،  بیماری  شیوع  به 

می باشد«
خانواده ای ست  با  »بُرد  می گوید  دیگر  یکی 
وقتی  می کند،  برگذار  را  مراسم  زودتر  که 
از  یکی  در  رسیدیم،  آرامستان  به  ما  که 
در  و  بودند  بسته  کوچه  آرامستان  بلوارهای 
عبور  واقعا  و  بودند  و سینه زنی  عزاداری  حال 
پرخطر  و  مشکل  بسیار  جمعیت  این  میان  از 

بود.«
مدت  باید  غسالخانه  از  اموات  تحویل  »برای 
منتظر  شدید  گرمای  در  آرامستان  در  زیادی 
بمانیم، مجبوریم در ماشین بنشینیم. ولی اگر 
سایبان یا صندلی در این قسمت نصب می شد 
برای  جدید  مکانی  که  حاال  بود.  بهتر  خیلی 
است  بهتر  شده  گرفته  نظر  در  اموات  دفن 
از  آرامستان  که  چرا  باشد،  داشته  امکاناتی 
اولیه  امکانات  برخی  به  نیاز  و  است  دور  شهر 
تعبیری  به  و  ندارند  وجود  متاسفانه  که  دارد 
روحی  وضعیت  در  هم  آن  بیابان  وسط  در 
بمانیم.«  معطل  باید چندین ساعت  نامناسب، 
در همین رابطه با مدیرعامل سازمان مدیریت 
اینگونه  وی  دادیم؛  انجام  گفتگویی  آرامستان 

عنوان کرد:
باید مراعات کنند شهروندان 

برنامه ریزی  نحوه ی  با  رابطه  در  خاتم  سعید 
آرامستان  مختلف  قطعه های  در  قبرها  برای 
در  کنند.  مراعات  باید  »مردم  گفت:  چنین 
وضعیتی که خطر ابتال به ویروس کرونا بسیار 

متوجه  است  ممکن  خطر  این  و  است  شدید 
خانواده   حتا  و  آرامستان  در  حاضر  فرد  خود 
به  نباید  شهروندان  شود،  وی  بستگان  و 
صورت جمعی در آرامستان تجمع پیدا کنند. 
اجتماعی  فاصله گذاری  با  رابطه  در  قدر  این 
تصور  و  نمی شنوند  مردم  انگار  اما  است  بحث 
می کنند برای ادای احترام به خانواده متوفا و 
باید حتما در مراسمات حضور  ابراز همدردی 

پیدا کنند. اما این تصور اشتباه است.«
برنامه ریزی بر اساس  اولویت انجام می شود 

در  رفاهی  امکانات  کمبود  مورد  در  خاتم 
رفاهی  امکانات  تجهیز  گفت:  آرامستان 
و  اعتبارسنجی  اساس  بر  آرامستان  در 
تعیین  که  پیمانکاری  توسط  اولویت بندی 

تجهیز  اولویت،  اولین  اجراست،  حال  در  شده 
پارکینگ  و  بهداشتی  سرویس  به  آرامستان 
برای  و  شده  انجام  مورد  دو  این  که  بود. 
آرامستان  بلوارهای  در  ترافیک  از  پیشگیری 
نظر  در  آن  انتهای  و  ابتدا  در  پارکینگ  دو 
تعداد  پارکینگ در هر  گرفته شده که مشکل 
اما  باشد.  نداشته  وجود  مکان  این  در  خودرو 
متاسفانه  تصور شهروندان این است که باید با 
باعث  و همین  بروند  مراسم  نزدیک  تا  خودرو 
در  دلیل  همین  به  و  می شود  ترافیک  ایجاد 
ورودی بلوارهای فرعی، راه بند فلزی گذاشتیم 
تا فرهنگ استفاده از پارکینگ را پررنگ و از 

شود.  پیشگیری  تجمع 
وی در رابطه با دیگر تجهیزات در نظر گرفته 

ساخت  حال  در  گفت:  آرامستان  در  شده 
پیمانکار  به  که  هستیم  چندمنظوره  سالنی 
انجام است. این سالن  سپرده شده و در حال 
گرفته  نظر  در  نفر   ۱۲۰۰ از  بیش  ظرفیتی  با 
مراسمات  سایر  و  نماز  برپایی  برای  که  شده 

بود. مناسب خواهد 
سالن  و  مسجد  آرامستان،  جامع  نقشه  در 
انتظار و رستوران هم دیده شده که کم کم و 
بنا به ضرورت در اولویت ساخت قرار گرفته اند 
و حتا ساختمان اداری هم به آرامستان انتقال 
پیدا خواهد کرد که نیاز به زمانبندی و بودجه 

بندی دارد.
کنند تغییر  باورها  باید 

مدیرعامل سازمان مدیریت آرامستان در پاسخ 

مراسمات  برای  برنامه ریزی  که  سوال  این  به 
متعدد و عدم تداخل این مراسم ها که در باور 
جلسه  »چندین  گفت:  دارند  جای  شهروندان 
سازمان  مسوولین  حضور  به  شهر  شورای  در 
تبلیغات و برخی دیگر اعضا گرفته شده مبنی 
باورهای  تعدد  بر  شهروندان  فرهنگ سازی  بر 
مراسم  و  هفتم  مراسم  همچون  اشتباهی 
چهلم. ولی تا آن زمان باید به این فکر باشیم 
این  سوی  از  چهلم  و  هفتم  مراسم  تاریخ  که 
زمان بر  شود،  تعیین  متوفا  هر  برای  سازمان 

اما شدنی ست.«  هست، 
آرامستان  ورودی  اصالح  برای  درخواستی 

نداشتیم
از خاتم سوال شد که آیا برای اصالح ورودی 
سازمان  این  سوی  از  درخواستی  آرامستان 
صورت گرفته؟ وی گفت: این مورد به عهده ی 
اعتبار  و  هست  شهرداری  ترافیک  شورای 
سنجی باید شود و بر اساس برنامه ریزی این 
هنوز  ما  سوی  از  ولی  شود  انجام  باید  واحد 
آرامستان  ورودی  اصالح  برای  درخواستی 

نگرفته است.« صورت 

لزوم فرهنگ سازی در کنار امکانات 
واکسیناسیون  جریان  فزاینده  شتاب  وجود  با 
و  مرگ  شاهد  هنوز  اما  ما  شهر  و  کشور  در 
رکورد  فوتی ها  آمار  هستیم.  زیادی  میرهای 
و  می  شکند  بار  هر  را  کرونا  روزانه  تلفات 
این  بر  تشییع  و  دفن  مراسمات  برپایی 
آن  امید  به  می   زند.  دامن  تاریخی  رکوردزنی 
عدم  برای  فرهنگ سازی  بر  عالوه  که  روز 
ذیربط  مسووالن  مراسماتی،  چنین  در  حضور 
گذاری  فاصله  تا  بسنجند  تمهیداتی  هم 
این  تا  گیرد  انجام  نحو  بهترین  به  اجتماعی 
جامعه  از  سریع تر  چه  هر  منحوس  ویروس 

بربندد.  رخت 

گزارشیازوضعیتنابسامانآرامستان:

بازی کرونا با ارقام مرگ
      لیال گلزاری

  عکس: سید محسن فروزنده

جوشكـاری سيــار
َفنس ِکشی- تعمیر در و پنجره - اجرای سایه بان و...

09135320842-09132794372

از يک نفر حسابدار 
خانم يا آقا

مسلط به نرم افزار حسابداری سپيدار
بصورت نيمه وقت 

برای همکاری در شرکتی
 واقع در شهرک صنعتی شماره 1

دعوت به عمل می آيد.
09136191477

شرکت کرمان ريسه)معدن 3(
از دو نفر راننده دارای خودروی سواری 

پژو يا سمند مدل باالی 95
 دعوت به عمل می آورد:

0922   029   8022  تلفن: 

تماس:  ساعت 

16:00 الی   8:00 ساعت از 

در اجرای بند 2 ماده 1 قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن بدینوسیله به اطالع می رساند در اجرای قانون فوق الذکر آقای 
ناصر  پور نظری فرزند رحمت اهلل به شناسنامه 616 کد ملی 3070561985 صادره از سیرجان  با نمایندگی بنیاد مسکن  انقالب اسالمی سیرجان درخواست 
صدور سند شش دانگ یک باب منزل مسکونی پالک 10808 فرعی از 5087 اصلی به مساحت 225 متر مربع واقع در نجف شهر سیرجان بخش 37 کرمان 
را نموده است که پس از رسیدگی رای شماره 10028 مورخ 1399/11/21 هیات حل اختالف موضوع ماده 7 آیین نامه اجرایی قانون فوق الذکر رای به صدور 
سند ملک متصرفی نامبرده صادر نموده، بدینوسیله به اطالع عموم می رساند ظرف مدت 20روز از تاریخ انتشار 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 937  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1400/6/10

محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی رای هیات
خانم ملیحه کاظمی فر وکیل خانم صدیقه کاظمی فر  با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 35 سیرجان مدعی است 
که سند مالکیت ششدانگ پالک 22 فرعی از 2241  اصلی  واقع در بخش 35 کرمان  بنام  خانم صدیقه کاظمی فر 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. ضمنا پالک فوق در رهن بانک مسکن می باشد.
  1204  م الف    تاریخ انتشار: روز چهارشنبه 1400/06/10

محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت



شماره660
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5 باشگاه خبرنگاران جوان: صادقیان رئیس هیئت شطرنج سیرجان گفت: درحالی که بسیاری از 
فعالیت های ورزشی از آغاز پاندومی کرونا به حالت تعطیل و نیمه تعطیل درآمده اند، شطرنج 
سیرجان با روی آوردن به برگزاری مسابقات آنالین در سطح استان و کشور توانست همچنان 
به فعالیت خود ادامه دهد. وی با اشاره به درخشش شطرنج بازان سیرجانی در مسابقات اخیر 
رده های سنی استان کرمان گفت: در مجموع ۱۲ رده سنی، نوجوانان و جوانان سیرجانی در 
بخش پسران با کسب ۳ طال و ۳ نقره و در بخش بانوان با کسب ۲ طال و یک نقره، نتایج 

درخشانی از خود به جای گذاشته اند.

برگزاری۵00
مسابقهشطرنج

آنالینطیایامکرونا
درسیرجان

 آغاز به کار نخستین سمپوزیوم مجسمه سازی گل گهر
نخستین سمپوزیوم مجسمه سازی گل گهر به عنوان »رویداد بزرگ هنر مجسمه سازی در جنوب شرق کشور« آغاز به 
کار کرد.در این سمپوزیوم یک قطعه سنگ مرمریت چشمه شیردوش کرمان، به ابعاد تقریبی ۲۵۰ در ۱۲۰ سانتیمتر در 
اختیار هر یک از هنرمندان قرار می گیرد تا آثارشان را خلق کنند.  مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت گل گهر 
گفت: پس از انتشار فراخوان سراسری، جمعی از مجسمه سازان که تجربه کار با سنگ را داشتند، ثبت نام کردند و پس از 

داوری ماکت های ارسالی ۱۶ هنرمند به مرحله نهایی راه یافتند. 

خبــر

را  کار خود  ماه  استارتاپی شتاب، که در مرداد  رویداد 
زیستی  محیط  ایده های  برای جذب  فراخوان  انتشار  با 
ایده پردازان  و  محققان  برای  را  فرصتی  کرد،  منتشر 
فراهم  آورد تا ایده های خود را در قالب یک رویداد ملی 
محک بزنند. این رویداد با موضوع نوآوری در مدیریت 
پسماند و محیط زیست به ویژه پسماند شهری، معدنی 
و  پسماند  مدیریت  ساماندهی  هدف  با  صنعتی؛  و 
ایده هایی  آن  واسطه  به  تا  شد  برگزاری  زباله  تفکیک 
که در این خصوص ارایه می شوند هدایت و سازماندهی 
شوند و از میان آن ها طرح های کاربردی استخراج شود. 
رویداد حاال به ایستگاه آخر رسیده و در روزهای آتی 

برندگان و طرح های برگزیده معرفی خواهند شد.

اولین رویداد استارتاپی سیرجان رقم خورد
برگزاری چنین رویدادهایی نیازمند یک کار تیمی و یک 
کارشناس  مظفری  نسیبه   است.  برنامه ریزی شده  تفکر 
ارشد کامپیوتر و سرپرست مرکز آموزش علمی کاربردی 
رویداد  اجرایی  مدیریت  که  سیرجان  دانشگاهی  جهاد 
این رویداد  شتاب را برعهده دارد در خصوص جزئیات 
استارت آپ هایی  چنین  برگزاری  اصلی  دلیل  می گوید: 
از  حمایت  و  برتر  ایده های  توانمندسازی  و  شناسایی 

آن ها به منظور کارآفرینی و ایجاد اشتغال است. 
به همین منظور این رویداد با هدف تجمیع دانش موجود 
در حوزه پسماند و محیط زیست و ارائه راهکارهای نوین 
جهت تولید محصول و خدمات جدید با بهره وری باالتر 
جامعه  نیاز  با  مطابق  بایستی  اهداف  این  و  مطرح شد 

باشد. 
در  مهمی  عامل  را  محیط زیست  حوزه  اهمیت  وی 
می کند:  اضافه  و  می خواند  رویدادهایی  چنین  اجرای 
شهری  پسماند  مدیریت  محیط زیست،  به  این موضوع 
و  بازیابی  و  نوین  روش های  ارائه  همچنین  و  معدنی  و 
راهکارهای  معادن،  شورابه های  و  پساب ها  بازچرخانی 
مبدا،  از  زباله  تفکیک  پسماند،  مدیریت  در  نوین 
حفظ  در  اجتماعی  مشارکت  تسهیل  و  هوشمندسازی 

محیط زیست و... می پردازد.
 مظفری به حمایت هایی که از صاحبان ایده ها می شود 
نیز اشاره کرده و خاطرنشان می کند: حمایت های مادی 
و معنوی نهادهای حمایت کننده از افرادی که ایده های 

می تواند  می زنند  محک  رویداد  این  در  را  خود 
ایجاد انگیزه ای باشد برای ادامه چنین برنامه هایی. 
از  می توانند  رویداد  این  در  حاضر  افراد  همچنین 
و  توانمندسازی  به منظور  پرورشی  علمی  دوره های 

توسعه ایده های ارائه  شده بهره مند شوند. 
به  اشاره  با  کاربردی  علمی  دانشگاه  سرپرست 
مؤسسه  گل گهر،  نهادهایی چون شهرداری،  این که 
معراج اندیشه، شبکه توسعه اجتماعی رسالت، اداره 
صمت، اداره کار و... در این رویداد همراهی خواهند 
کرد اضافه می کند: کلیه ایده هایی که به دبیرخانه 
رویداد ارسال شده اند مورد حمایت قرار می گیرند تا 
ایده های ناب و برتر به نتیجه برسند و اگر نیازمند 
تفکر بیشتر طرح های پژوهشی برای عملیاتی شدن 
این ایده ها باشند، به آن ها از طریق ارائه فضای کار 

اشتراکی و یا ارائه تسهیالت کمک خواهد شد.

ایده های برگزیده به کارآفرینی منجر می شوند
توجه به حوزه کارآفرینی در عصر حاضر بسیار مهم 

افرادی که  تصریح می کند:  این خصوص  در  است. وی 
پسماند  مدیریت  حوزه  در  مشخصی  و  خاص  ایده های 
سایت  در  را  خود  ایده  فراخوان  اعالم  پس از  داشتند 
و  اولیه  طرح  با  همراه  کاربردی  علمی  جامع  دانشگاه 
ایده های  و  کردند  ثبت  ایده  از  مختصری  توضیحات 
شد.  سنجیده  و  بررسی  کارشناسان  حضور  با  دریافتی 
این ایده ها پس از ارزیابی اولیه توسط مربیان و مدرسان 

وارد کانال هدایت و حمایت می شوند. 
به شرکت کنندگان این فرصت داده شد که ویرایش های 
الزم را بر روی ایده های خود انجام دهند تا در نهایت 
اختتامیه  روز  در  ارایه  برای  را  کسب وکار  طرح  یک 
روز  در  ارسالی  ایده های  ارایه  که  چرا  باشند  داشته 
اختتامیه یکی از ملزومات این رویداد می باشد. مظفری 
این  در  شرکت کننده  افراد  ایده  می کند:  خاطرنشان 
و  اساتید  اغلب  که  برجسته  داوران  توسط  رویداد 
صاحبان  سپس  و  شد  بررسی  هستند  سرمایه گذاران 
ایده های برگزیده در روز اختتامیه با حمایت های مالی 
و معنوی و همچنین استقرار در مرکز نوآوری می توانند 

عملیاتی کردن ایده های خود را دنبال کنند. 
بایستی  مهمی  رویدادهای  چنین  برگزاری  ازآنجایی که 
باشد  باالیی  بسیار  سطح  در  تخصصی  و  فنی  نظر  از 

انتخاب  آثار  داوری  برای  که  هم  داورانی  می طلبد 
می شوند افراد مطرحی باشند. 

افرادی  رویداد  این  داوران  این که  به  اشاره  با  مظفری 
و  محیط زیست  حوزه  در  ملی  سطح  در  که  هستند 
پژوهشی  کارهای  و  داشته  سررشته  پسماند  مدیریت 
داده اند  انجام  زمینه  این  در  بسیاری  تحقیقاتی  و 
کاربردی  علمی  آموزش  مرکز  می کند:  خاطرنشان 
رویداد  این  برگزاری  مجری  به عنوان  دانشگاهی  جهاد 
و  مطرح  داوران  تا  گرفت  کار  به  را  خود  تالش  تمام 
نماید  انتخاب  ارسالی  آثار  بررسی  برای  را  برگزیده ای 
در  اختتامیه  برگزاری  دریافتی پس از  ایده های  که  چرا 

حوزه عملیاتی بکار گرفته خواهند شد. 
با  وی تصریح می کند: واحد جهاد دانشگاهی سیرجان 
در  همواره  دارد  که  محوری  مهارت  ماهیت  به  توجه 
در  را  کاربردی  و  مهارتی  دروس  که  است  تالش  این 
اولویت قرار دهد و دانشجو را به سمتی سوق دهد که 
بتواند با توجه به مهارت هایی که در دانشگاه می آموزد 
توجه  با  مرکز  این  علمی  ماموریت  کار شود.  بازار  وارد 
حول  سیرجان  شهرستان  ظرفیت های  و  پتانسیل ها  به 

صنعت و معدن قرار گرفته است. 
این  بر  تصمیم  شتاب  رویداد  برگزاری  در  بنابراین 
مدنظر  همیشه  از  بیشتر  کاربردی  مهارت های  که  شد 

قابل اجرا  خود  ایده های  دریافت  با  تا  شود  گرفته  قرار 
رقم  حوزه  این  در  را  خوبی  اتفاقات  بتوانیم  هدفمند  و 

بزنیم. 
مدیر اجرایی برگزاری رویداد استارتاپی شتاب در پاسخ 
پسماند  مدیریت  حوزه  سراغ  به  چرا  که  سوال  این  به 
توجه  با  می گوید:  رفتید؟  رویداد  این  برگزاری  برای 
صنعتی  و  معدنی  پسماند  مدیریت  نوآوری  مرکز  به 
جهاد دانشگاهی سیرجان که مدت هاست در این حوزه 
به  که  نیازی  به  توجه  با  همچنین  و  می کند  فعالیت 
استقرار هسته های نوآور در این مبحث احساس می شد 
اصلی  محور  را  پسماند  مدیریت  که  آن شد  بر  تصمیم 
حمایت  و  تقویت  هسته ها  این  تا  دهیم  قرار  رویداد 
و  معدن  بخش  در  که  نیازی  براساس  طرفی  از  شوند. 
می تواند  این موضوع  به  پرداختن  داشت  وجود  صنعت 

مایه همکاری صنعت و معدن و دانشگاه شود. 
معموالً  و  است  زیاد  معدن  باطله های  که  دلیل  این  به 
یک سری مواد باارزش در آن ها وجود دارد که می توان 

آن ها را در موارد کاربردی استفاده کرد.

برای مدیریت پسماند باید از خودمان شروع کنیم
سیرجان  واحد  کاربردی  علمی  جامع  مرکز  سرپرست 
در خصوص برگزاری اختتامیه رویداد شتاب خاطرنشان 

در  مجازی  به صورت  اختتامیه  بود  قرار  می کند: 
این که  به  توجه  با  اما  شود  برگزار  مرداد  هفده  روز 
شهرستان سیرجان در وضعیت قرمز کرونا قرار داشت 
موکول  شهریورماه  دوم  هفته  به  اختتامیه  برگزاری 

شد.
رویداد  برگزاری  برای  که  تالشی  تمام  علی رغم 
به صورت حضوری انجام دادیم اما با توجه به شرایط 
به صورت  رویداد  برگزاری  کرونا  بیماری  کنونی 
حضوری امکان پذیر نبود بنابراین با توجه به استقبال 
ماه  یک  رویداد  این  آن ها  درخواست  و  متقاضیان 
تمدید شد و مراسم اختتامیه در روز هفدهم شهریور 
ماه به صورت مجازی برگزار خواهد شد. عالقه مندان 
لینک  به  اختتامیه  مراسم  در  حضور  برای  می توانند 

uast.ac.ir/ke.http://vc1 مراجعه نمایند.
از این  با استقبال خوبی که  وی خاطرنشان می کند: 
طرح شد درنهایت در دو حوزه صنعتی و شهری چهل 
ایده به مرحله داوری رسید که در هر کدام از حوزه ها 
سه ایده به مرحله نهایی راه پیدا کردند. این ایده ها 
تندیس  و  شد  خواهند  برخوردار  حمایتی  تسهیالت  از 

رویداد را دریافت می کنند. 
این  برای  مجازی  به صورت  که  برنامه هایی  همچنین 
هفدهم  تا  دوازده  تاریخ  از  گرفته شده  نظر  در  رویداد 
و سیزده  دوازده  تاریخ  در  برگزار می شود.  ماه  شهریور 
و  تا محصول  ایده  از  بوم کسب وکار  کارگاه  شهریورماه 
کارگاه نحوه ارایه مؤثر را خواهیم داشت که توسط علی 
مشاور  کارآفرینی،  تخصصی  دکترای  جمایران  عبدی 
شهریورماه  چهارده  می شود.  برگزار  دانشگاه  مدرس  و 
برنامه پیش رویداد برگزار می شود که در آن از کارکنان 
موفق در حوزه پسماند و محیط زیست استفاده خواهد 
اختتامیه  مراسم  برگزاری  برای  آماده سازی  یک  و  شد 
ارزیابی  نیز  ماه  شهریور  پانزده  تاریخ  در  بود.  خواهد 
در  انجام خواهد شد،  ارزیابی  تیم  توسط  ایده ها  نهایی 
هفدهم  در  و  ایده ها  پیش داوری  ماه  شهریور  شانزدهم 
شهریورماه نیز مراسم اختتامیه برگزار خواهد شد که با 
اعالم نفرات برتر و اهدای جایزه به آن ها همراه خواهد 
بود. مراسم اختتامیه در تاریخ هفده شهریورماه برگزار 
خواهد شد که عالقه مندان می توانند با استفاده از لینک 
این رویداد که در گزارش به آن اشاره شد برای حضور 

در برگزاری مجازی مراسم اختتامیه اقدام نمایند.

40 ايده در رويداد استارتاپی »شتاب« بررسی شدند
      هدی رضوانی پور

آگهی تجدید زمایده 20 قطعه زمین با کارربی مسکونی 

 نوبت اولواقع رد استان رکمان شهرستان سیرجان، شهر نجف شهر

بنياد مسکن انقالب اسالمی استان کرمان در نظر دارد 20 قطعه زمين با کاربری مسکونی و با مشخصات ذکر شده در جدول ذيل واقع در شهرستان سيرجان را از طريق برگزاری مزايده کتبی عمومی به 
فروش برساند. لذا کليه متقاضيان می توانند جهت دريافت  اسناد مزايده با مراجعه حضوری به بنياد مسکن شهرستان سيرجان با رعايت کامل دستور العمل های بهداشتی اقدام نمايند. و برای هماهنگی  
و پرداخت هزينه اسناد و بازديد از نقشه ها و موقعيت قطعات مذکور و ساير شرايط مزايده در تاريخ های مشخص شده به بنياد مسکن انقالب اسالمی شهرستان سيرجان واقع در بلوار سيدجمال الدين 

اسدآبادی مراجعه نمايند. در ضمن متقاضيان جهت کسب اطالعات بيشتر می توانند با شماره تلفن: 42302002 بنياد مسکن شهرستان سيرجان ) آقای مهندس سعيدی( تماس حاصل نمايند.
1-نوع فراخوان: مزايده عمومی کتبی اراضی به شرح جدول ذيل

2-زمان دريافت اسناد: از ساعت 10 صبح روز چهارشنبه 1400/6/10 تا ساعت 14 روز سه شنبه 1400/6/16
3-محل دريافت اسناد: بنياد مسکن انقالب اسالمی شهرستان سيرجان به آدرس فوق

4- آخرين مهلت ارائه پيشنهادات: ساعت 14 روز شنبه 1400/6/27 و محل تحويل بنياد مسکن سيرجان
5- زمان بازگشايی پاکات پيشنهاد قيمت:  روز دوشنبه مورخ 1400/6/29 بنياد مسکن انقالب اسالمی استان دفتر معاون پشتيبانی

مساحت قطعهشماره قطعهمحل وقوع ملکشهرستانردیف
)متر مربع(

شماره مزایدهقیمت پایه کل قطعه)ریال(

314a36010/000/224/0001400/1نجف شهر فاز 1سیرجان1

460192/67/000/162/6561400/1نجف شهر فاز 2سیرجان2

413300/988/000/168/7921400/1نجف شهر فاز 2سیرجان3

30236012/000/240/0001400/1نجف شهر فاز 2سیرجان4

147347/459/000/310/0551400/1نجف شهر فاز 2سیرجان5

633193/256/000/141/9501400/1نجف شهر فاز 2سیرجان6

635a281/758/000/094/0251400/1نجف شهر فاز 2سیرجان7

451b173/776/800/176/1641400/1نجف شهر فاز 2سیرجان8

339251/246/500/081/2801400/1نجف شهر فاز 3سیرجان9

2922506/700/200/0001400/1نجف شهر فاز 3سیرجان10

مساحت قطعهشماره قطعهمحل وقوع ملکشهرستانردیف
)متر مربع(

شماره مزایدهقیمت پایه کل قطعه)ریال(

2562757/003/150/0001400/1نجف شهر فاز 3سیرجان11

802706/100/272/0001400/1نجف شهر فاز 3سیرجان12

247169/45/000/188/3041400/1نجف شهر فاز 4سیرجان13

452007/480/000/0001400/1نجف شهر فاز 4سیرجان14

3942007/299/600/0001400/1نجف شهر فاز 5سیرجان15

330239/55/999/858/2001400/1نجف شهر فاز 5سیرجان16

292a171/85/999/771/4001400/1نجف شهر فاز 5سیرجان17

289255/558/999/704/3501400/1نجف شهر فاز 5سیرجان18

288337/847/999/916/6521400/1نجف شهر فاز 5سیرجان19

116197/766/900/241/9201400/1نجف شهر فاز 5سیرجان20

روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان رکمان



ویترین آخر

خلیل زاد  زلمی  داننده-  مصطفی  عصرایران؛ 
در  افغانستان  صلح  برای  متحده  ایاالت  ویژه  نماینده 
در  ما  »جنگ  است:  گفته  خود  نظر  اظهار  آخرین 
 افغانستان به پایان رسیده است، اکنون زمان آنست که 
افغان ها در مورد کشور خود تصمیم بگیرند و جنگ 

خود را پایان دهند«
 رفتار آمریکایی ها مانند فردی است که بچه ای یتیم 
و  داده  نجات  گرگ ها  گله  ی  چنگال های  میان  از  را 
بزرگش کرده و حاال که از آب و گل درآمده، دوباره او 
را به میان گله ی گرگ می برد و می گوید حاال خودت 
به گرگ ها  را  او  اگر می خواستی دوباره  بده.  نجات  را 

بسپاری چرا اصال نجاتش دادی؟
برای  می توانند  افغان ها  که  می کنید  فکر  االن  واقعا 
اصالتی  خود  که  نماینده ای  نه،  بگیرند؟  تصمیم  خود 
تصمیم  نمی شود  تفنگ،  لوله  زیر  داری؛  افغانستانی 
گرفت و باید گوش به فرمان بود. طالب ها نشان داده اند 

که زبان شان در مقابل مخالفان تفنگ است و گلوله.
برگزار  انتخابات  گرفت؟  تصمیمی می شود  االن چه 
کرد؟ کشور را تقسیم کرد؟ هیچ کاری به جز مقاومت 
و آغاز جنگی دوباره و یا پذیرش حکومت طالبان باقی 

نمانده است.
طالبان بزک کرده این روزها همان گرگی است که 
لباس میش پوشیده  و به زودی لباس مبدل خود را که 
جلوی دوربین ها به تن کرده، درخواهد آورد و تبدیل 

به همانی می شود که بود.
افغانستان،  در  طالبان  حضور  از  تصویر  روشن ترین 
آنها  نمایش گذاشتند.  به  همانی است که مردم کابل 
هستند،  پایتخت  راه  در  طالب ها  که  فهمیدند  وقتی 
و  شهر  دیوارهای  روی  بر  که  زنان  تصویر  سریع 
آرایشگاه ها نقش بسته بود را پاک کردند. زنان روشنفکر 

افغانستان به دنبال مفری برای فرار می گشتند.
این رسم جوانمردی نبود. روا نبود ملتی که سال ها 
داشتند  تازه  و  بودند  خریده  جان  به  را  محن  و  رنج 
تمرین آزادی و روزهای خوب را می کردند این چنین 
انفجار فرودگاه کابل  در دستان طالب ها را رها کنید. 

نمونه بارزی از این ناجوانمردی بود.
کرد  خواهد  تجربه  را  سختی  روزهای  افغانستان 
است.  غم انگیز  تلخی،  این  برابر  در  جهان  سکوت  و 
سیاست؛ انسانیت را قربانی منافع خود می کند. گاهی 

به نام مبارزه با تروریسم گاهی به نام پایان جنگ!

روح اهلل جمعه ای در توییتر خود نوشت: تمایل یا عدم تمایل امضای حکم 
شهردار تهران از سوی وزیر کشور سابق صحت ندارد. بر خالف شایعات، تا پایان 
فعالیت رحمانی فضلی در وزارت کشور پروسه قانونی استعالمات برای صدور حکم 
هیچ یک از شهرداران کالنشهرها تمام نشده و به مرحله تصمیم گیری برای امضا 
نرسیده بود. اساسا هرگونه ادعا مبنی بر تمایل یا عدم تمایل امضای حکم شهردار 

تهران از سوی وزیر کشور سابق صحت ندارد.

       گوناگون

کوثری: اِبایی از مذاکره نداریم

 ۹۰ اصل  کمیسیون  رییس  شجاعی، 
داخل  از  یافته  انتشار  فیلم های  گفت: 
و  است  ناگوار  و  تلخ  بسیار  اوین  زندان 
این  از  را  بازرسی  این  اینکه  از  قبل  ما 
با دقت در  انجام دهیم فیلم ها را  زندان 

کمیسیون مورد بازبینی قرار دادیم.
آفتاب  نیوز :حجت االسالم و المسلمین 
کمیسیون  رییس  شجاعی  حسن 
بازدید  خصوص  در  مجلس،   ۹۰ اصل 
از  کمیسیون  این  اعضای  امروز  اعضای 
در  که  جلسه ای  در  گفت:  اوین  زندان 
فیلم ها  این  ما  شد  تشکیل  اوین  زندان 
قضائیه  قوه  از  مسئولینی  حضور  با  را 
مورد  مجدداً  زندان ها  امور  سازمان  و 
بازبینی قرار دادیم و بازرسی از بند های 

زندان ها داشتیم.
مجلس   ۹۰ اصل  کمیسیون  رییس 
سال  چند  طی  در  فیلم ها  این  گفت: 
اوین  زندان  دوربین های  توسط  اخیر 
ضبط شده بود و متأسفانه از آرشیو این 
مجموعه خارج شده است و این فیلم ها 

مربوط به سال ۹۵ تا ۹۹ است.
شجاعی  المسلمین  و  االسالم  حجت 
محرز  اوین  زندان  در  تخلف  داد:  ادامه 
رسیدیم  بندی  جمع  این  به  ما  و  است 
که خاطیانی در این پرونده وجود دارند 
و حتماً باید با این خاطیان برخورد شود.

که  بررسی ای  ما  نظر  به  گفت:  وی 
هم  فعل ها  ترک  از  برخی  دادیم  انجام 
امور  سازمان  مسئولین  از  برخی  متوجه 
نظر  به  است.  میانی  مدیران  و  زندان ها 

جمع  و  دادند  انجام  فعل هایی  ترک  ما 
با  باید  که  است  این  کمیسیون  بندی 
این مسئولین هم برخورد شود و باید یا 

استعفاء دهند یا برکنار شوند.
وی گفت: در مورد برخی از این فیلم ها 
که تخلفاتی رخ داده و متأسفانه کرامت 
گذشته  در  شده،  گرفته  نادیده  انسانی 
بوده  پذیرفته  صورت  الزم  برخورد های 
زمان  همان  در  مربوطه  مسئولین  و 
متوجه این موضوع شدند و همان موقع 
مربوطه  مراجع  به  خاطیان  و  متخلفین 
همان  در  الزم  برخورد  و  شدند  معرفی 
موارد  از  برخی  اما  پذیرفته.  ایام صورت 
دید  از  متأسفانه  که  داشت  وجود  هم 
مسئولین پنهان مانده بود و با انتشار این 
ما  و  است  شده  مشخص  اکنون  فیلم ها 

این ها در زمره ترک فعل ها می دانیم.
حوادث  این  اینکه  به  اشاره  با  وی 
بسیار تلخ است گفت: تلخی این حادثه 
در وجود چنین اتفاقاتی در زندان اوین 
نیست،  تلخ  چندان  آن  انتشار  و  هست 
بازرسی ای  با  و  است  مهم  که  آنچه  اما 
که ما انجام دادیم و با زندانیان مختلفی 
بند های  جمله  از  مختلف  بند های  در 
عمومی، امنیتی و همچنین زنان زندانی 
صحبت کردیم آنچه مسلم است تضییع 
در  گسترده  پدیده  یک  انسانی  کرامت 
جمهوری  زندان های  یا  اوین  زندان 
دشمنان  که  نیست.آنچه  ایران  اسالمی 
در  اراده ای  که  می کنند  تبلیغ  امروز  ما 
نظام برای تضییع کرامت انسانی و حقوق 

زندانیان وجود دارد، این قطعاً خطاست. 
چیزی که اتفاق افتاده مربوط به تعدادی 
از مأمورین این مجموعه است و به نظر 
زیاد  هم  آن  مورد  یک  موارد  همین  ما 

است و نباید تحمل شود.
به نظر ما مسأله  افزود:  آقای شجاعی 
را نباید تقلیل دهیم به خطای مباشرین 
از مدیران در  بخشی  در صحنه و حتماً 
بندی  و جمع  دارند  تقصیر  این موضوع 
ما این است که باید این افرادی که ترک 
حتماً  داشته اند  قصور  و  داشته اند  فعل 
این  متخلفان  با  ما  نظر  شوند.به  برکنار 
واقعه باید برخورد مناسب صورت پذیرد 
و با کوتاهی کنندگان از مدیران باز باید 
برخورد شود و برکنار شوند و مهمتر از 
آن برای اصالح فرآیند ها و ساختار ها باید 
فکر اساسی اندیشیده شود. ساختاری که 
اجازه می دهد خطای کسی باعث تضییع 
تحمل  قابل  هم  شود  زندانیان  حقوق 
خطای  به  را  آن  نمی توانیم  و  نیست 
این  باید  حتماً  و  دهیم  تقلیل  فرد  یک 
گیرد  قرار  دقت  مورد  فرآیند  و  ساختار 
و اصالحات اساسی در فرآیند ها صورت 

پذیرد.
اوین  زندان  پرونده  گفت:  شجاعی 
از  ما  و  است  باز  هنوز  مورد  این  درباره 
مسئولین مربوطه به کمیسیون اصل ۹۰ 
دعوت خواهیم کرد و ان شاء اهلل گزارش 
کمیسیون  تصویب  به  و  شد  تهیه  که 
خواهیم  ارائه  عزیز  مردم  خدمت  رسید 

داد.

هفته نامه سیاسی، اجتماعی
صاحب امتیاز : بتولهاشمیمعصومی
مدیرمسوول: ابوالقاسممحمودآبادی
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تیر کمر شکسته ام / مدیر برِق من کجاست؟!

محمد اسماعیل کوثری، نماینده مردم تهران در گفت و گو با خبرآنالین، ضمن 
بیان اما و اگرهایی درباره مذاکرات هسته ای، می گوید ما زیر بارِ حرف زور نخواهیم 
رفت اما اینکه بحث منطقی در مذاکره مطرح شود هیچ اِبایی نداریم و می توانیم در 
این جهت، مذاکره هم انجام دهیم. حق ملت در سیاست خارجی در شرایط منصف 
بودن مذاکرات، می تواند به نتیجه برسد. کوثری، اولویت اصلی دولت رییسی را مقابله 

با کرونا و سالمت مردم دانست.

به گزارش ایسنا، دکتر علیرضا رییسی در حاشیه اجالس روسای دانشگاه های علوم 
پزشکی با حضور در جمع خبرنگاران درباره وضعیت واکسیناسیون کرونا، گفت: بر 
اساس برنامه ریزی های انجام شده، خوشبختانه از هفته آینده به طور مستمر هفتگی ۵ 
میلیون دوز وارد کشور خواهد شد. با این حساب فکر می کنم در شهریور ماه با احتساب 
واکسن هایی که در حال حاضر در اختیار داریم، مجموعا حداقل ۲۰ میلیون واکسن 

به دستمان می رسد.

زوم

رییسکمیسیوناصل۹0:تخلفدرزنداناوینمحرزاست
ساختاریکهاجازهمیدهدخطایکسیباعثتضییعحقوقزندانیانشودقابلتحملنیست

پاسخ رهبر انقالب به استفتا درباره واکسیناسیون عمومی
تازه ترین استفتاء درباره واکسیناسیون، مطابق فتوای حضرت آیت اهلل سیدعلی 
درباره  استفتاء  تازه ترین  رهبری  احکام  و  فقه  کانال  شد.  منتشر  خامنه ای 
واکسیناسیون عمومی را مطابق با فتوای حضرت آیت اهلل سیدعلی خامنه ای را 

منتشر کرد که متن آن بدین شرح است:
سؤال: اگر طبق مقررات زدن واکسن الزامی شود، تکلیف چیست؟

جواب: اگر حکومت اسالمی با مالحظه مصالح عمومی کشور، مقرراتی را اعالم 
کند، همه باید عمل کنند.
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ورود هفتگی 5میلیون دوز واکسن به کشور از هفته آینده

طالبانجدید،گرگدرلباسمیش

امیرعبداللهیان با بشار اسد دیدار کرد
تابناک: وزیر امور خارجه کشورمان که به سوریه سفر کرده است، با بشار اسد، 
اولین سفر  امیرعبداللهیان که در  رئیس جمهور این کشور دیدار کرد. حسین 
ریاست  وارد دمشق شد، در کاخ  ایران،  امور خارجه  وزیر  به عنوان  دوجانبه خود 
جمهوری سوریه مورد استقبال بشار اسد قرار گرفت. امیرعبداللهیان پیش از این 

دیدار، با فیصل مقداد، وزیر امور خارجه سوریه نیز دیدار و رایزنی کرده بود.

پاسخ مشاور رحمانی فضلی به یک شایعه درباره 
امضای حکم شهردار تهران

آگهی تجديد مناقصه عمومی احداث خط تغذيه و شبكه توزيع داخلی گازرسانی به شهرک صنعتی واقع در منطقه گل گهر
 پيرو آگهی مناقصه عمومی احداث خط تغذيه و شبکه توزيع داخلی گازرسانی به شهرک صنعتی واقع در منطقه گل گهر 

به اطالع می رساند آخرين زمان ارائه پاکت ها و پيشنهادات مورخ 17 /06 /1400 ساعت 13:30 می باشد.
 لذا از شرکت های پيمانکاري ذيصالح داراي رشته تاسيسات مکانيک با حداقل رتبه 3 دعوت به عمل می آيد جهت اخذ 

اسناد مناقصه از تاريخ06/9 /1400به سايت اين شرکت به آدرس  www.ggz.ir مراجعه نمايند.
1_شرکت در قبول يا رد پيشنهادات مختار است.

2 _سپرده شرکت در مناقصه: 8،744،911،850 ريال
3-هزينه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

4 -کليه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذکر گرديده است.
5-تاريخ بازديد از پروژه : شنبه 13 / 06 /1400

6_محل تحويل اسناد ،پيشنهادات: سيرجان_کيلومتر 50 جاده محور سيرجان _شيراز ، شرکت معدنی وصنعتی گل گهر 
ساختمان های هلدينگ مستقر بر تپه ،بلوک 5)شرکت توسعه، عمران و مديريت منطقه گل گهر(

7_تلفن جهت هر نوع هماهنگی :09131420642 آقای بلوردی)به غير از ايام تعطيل(

مديريت امور حقوقی و قراردادها

آگهی تجديد مناقصه عمومی احداث شبكه توزيع آب شهرک صنعتی واقع در منطقه گل گهر
پيرو آگهی مناقصه عمومی احداث شبکه توزيع آب شهرک صنعتی واقع در منطقه گل گهر به اطالع می رساند آخريـــن

زمان ارائه پاکت ها و پيشنهادات مورخ 17 / 6 /1400 ساعت 13:30 می باشد
 لذا از شرکت های پيمانکاري ذيصالح داراي رشته تاسيسات مکانيک با حداقل رتبه 3 دعوت به عمل می آيد جهت اخذ 

اسناد مناقصه از تاريخ 9 /06 /1400به سايت اين شرکت به آدرس www.ggz.ir مراجعه نمايند.
1_شرکت در قبول يا رد پيشنهادات مختار است.

2 _سپرده شرکت در مناقصه: 5،925،287،840 ريال
3-هزينه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

3 -کليه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذکر گرديده است.
4-تاريخ بازديد از پروژه :شنبه 13 /06 /1400

5_محل تحويل اسناد ،پيشنهادات: سيرجان_کيلومتر 50 جاده محور سيرجان _شيراز ، شرکت معدنی وصنعتی گل گهر 
ساختمان های هلدينگ مستقر بر تپه ،بلوک 5)شرکت توسعه، عمران و مديريت منطقه گل گهر(

6_تلفن جهت هر نوع هماهنگی :09131420642 آقای بلوردی)به غير از ايام تعطيل(
مديريت امور حقوقی و قراردادها

شرکت فرآورده های روغنی ایران – فریکو قصد دارد نيروهای مورد نياز خود را از بين افراد بومی استان 
کرمان از طريق انجام مصاحبه عمومی و تخصصی جذب نمايد. متقاضيان می توانند از تاريخ درج آگهی رزومه 

خود را حداکثـر تا تاريخ 1400/06/15  به آدرس ايميل ourfactoryinfo@gmail.com ارسال نمايند. 

متقاضيان بايستی در رزومه خود پست مورد تقاضا را با توجه به مندرجات جدول به طور واضح اعالم نمايند. 

شرایــط عمومـی :  
1-اعتقاد به دين مبين اسالم و تابعيت جمهوری اسالمی

2-دارای کارت پايان خدمت يا معافيت دائم)مخصوص متقاضيان مرد(

3-عدم اشتهار به فساد اخالقی، نداشتن سابقه محکوميت و سوء پيشينه کيفری

4-حداکثر سن جهت متقاضيان ليسانس 26 سال می باشد. 

مدت زمان سابقه کار و خدمت سربازی به حداکثر سن افزوده خواهد شد.

5-حداقل معدل جهت متقاضيان ليسانس 15 می باشد.

الف:  که  اطالق می گردد  به فردی  بومی  باشد.)  بومی شهرستان سيرجان می  متقاضيان  با  6-اولويت 

حداقل دو مقطع تحصيلی را در شهرستان سيرجان گذرانده باشد ب: محل تولد و يا محل صدور شناسنامه 

شهرستان سيرجان باشد. ج: محل اشتغال پدر، مادر و يا همسر شهرستان سيرجان باشد(

7-دعوت شدگان به مصاحبه بايستی اصل مدارک خود را به همراه داشته باشند.

8-متقاضيان دارای سابقه کار مفيد و مرتبط با پست درخواستی و همچنين داشتن مهارتهای جانبی 

در اولويت می باشند.

رشکت رفآورده اهی روغنی اریان – رفیکو

سابقه کارجنسیتپُستردیف
5 سال به باالآقاکارشناس منابع انسانی1

--------آقامهندسی شيمی2

--------خانمکارشناس بهداشت حرفه ای3

--------خانم /آقاکارشناس مکانيک )تاسيسات و عمومی(4

--------خانم /آقاکارشناس برق5

--------خانم /آقاکارشناس صنايع6


