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آگهـي فراخـوان شمـاره  1400/16/ف
فراخوان عمومى شناسایى، ارزیابى کیفى و برگزاری مناقصه بین پیمانكاران واجد شرایط و مورد تایید جهت بهره برداری از 

واحدهای انباشت و براشت، پیش فراوری، خطوط تولیدو آبگیری از کنسانتره و باطله خطوط 5و6و7 شرکت معدنى و صنعتى گل گهر
 شرکت معدنى و صنعتى گل و گهر )سهامى عام( در نظر دارد نسبت به شناسايى، ارزيابي کيفي و انتخاب پيمانکاران 
واجد شرايط با حداقل 5 سال سابقه کار مرتبط در فرآوری سنگ آهن اقدام نمايد و از آن ها به منظور شرکت 
در مناقصه جهت بهره برداری از خطوط 5 و 6 و 7 کنستانتره خود، با شرايط مندرج در اسناد پيوست فراخوان 
دعوت به عمل آورد. لذا واجدين شرايط مى توانند به وبسايت اين شرکت به نشانى www.geg.ir  بخش مناقصه 
و مزايده مراجعه و نسبت به دريافت، مطالعه و تکميل فرم های ارزيابى کيفى و مدارک و فرم های درخواستى 
همراه با مستندات الزم اقدام و حداکثر تا ساعت 14 روز يکشنبه مورخ 1400/12/8  نسبت به تحويل پاکات 
پيشنهادی خود به نشاني: تهران خيابان فاطمي روبروي هتل الله ساختمان نگين پالک 273 دبير خانه شرکت 
معدني و صنعتي گل گهر و يا دفتر کميسيون معامالت شرکت واقع در مجتمع گل گهر به آدرس کرمان، شهرستان 
سيرجان کيلومتر 50 جاده شيراز اقدام نمايند. شايان ذکر است شرکت معدنى و صنعتى گل گهر در قبول و يا رد 

هريک از پيشنهادات بدون نياز به ذکر دليل و بدون جبران خسارت مخير است.

                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

آگهي مناقصـــه عمومـــي
 شمــاره  1400/87/ع

شرکت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد پروژه»طراحى، تامین، نصب و راه 
اندازی شش عدد سیستم حفاظت کاتودیک جریان مستقیم برای مجموعه تیكنرهای بازیابى آب« 

مجتمع خود را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانکار واجد شرايط واگذار نمايد. 
  WWW.GEG.IR الکترونيکي  آدرس  به  مناقصه  اسناد  اخذ  جهت  مي توانند  متقاضيان  لذا 
مراجعه و اسناد مذکور را از بخش مناقصه و مزايده دانلود نمايند. مهلت تحويل پاکات ساعت 
يا  و  مجتمع  معـامالت  دفترکميسيون  محــل  در   1400/12/8 مــورخ  يکشنبه  روز   14 الي   9
دبيرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. ضمناً بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه روز يکشنبه 
مورخ 1400/12/1 مقرر شده است. شرکت معدني و صنعتي گل گهر در رد يا قبول هر يک از 

پيشنهادات بدون نياز به ذکر دليل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد.

                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

آگهي فراخوان شناسایي و ارزیابى شرکت ها
 به شماره 1400/12/ف )نوبت سوم(

شرکت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد به منظور؛
» بومـي سـازي رابـط گیربكس پمپ دیـافراگمى«

 مطابق با اطالعات موجود نمونه خارجى، اقدام به شناسايى و ارزيابى سازندگان واجد شرايط نمايد.
 لذا کليه متقاضيان مي توانند جهت اخذ اسناد فراخوان شناسايي و ارزيابى شرکت ها و سازندگان 
به آدرس الکترونيکي WWW.GEG.IR  مراجعه و اسناد مذکور را از بخش مناقصه و مزايده 
دانلود نمايند و پاکت خود را که حاوي مدارک خواسته شده جهت شناسايي و ارزيابي مي باشد، 
يا   و  مجتمع  معامالت  کميسيون  دفتر  نشاني  به  مورخ 1400/12/1  يکشنبه  تاريخ  تا  حداکثر 
دبيرخانه دفتر مرکزی تهران تحويل نمايند. شرکت در فراخوان حاضر و ارسال پاکت هيچگونه 

حقى جهت ارجاع کار ايجاد نمى نمايد.

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

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1400/11/27 می باشد.

مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار مناقصـه در سایت تا ساعت 18:00 روز پنج شنبـــه 
تاریخ 1400/12/05

مهلت زمانى ارائه پیشنهاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصــه تا ساعت 19:00 روز یک شنبـــه  تاریخ 1400/12/15
زمان بازگشایى پاکت ها: ساعت 14:40 روز دوشنبه  تاریخ 1400/12/16 

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

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

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 
جابجایـی و اصالح شبکه برق ُکندرو و تقاطع مکی آبــاد

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات )شرح مختصر: جابجایى و اصالح 

شبكه برق  ُکندرو و تقاطع مكى آباد ( به شماره 2000005674000112 را از طریق سامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.



سخِن همشهریان؛ انعکاس
سالم خدمت عوامل سخن تازه، اینجا کوچه ای نزدیک میدان سنایی در خیابان ابوذر غفاری 
هست، )سمت راست نرسیده به میدان( االن دوماهه این سوراخ مربوط به فاضالب جلو خونه 
ما فروکش کرده وچندین ماشین افتاده داخلش اما کسی رسیدگی نمی کنه. از شهرداری و 
شرکت آب و فاضالب خواهش میکنم این مشکل را رفع کنید . شبها دید نداره و ممکن هست 
حادثه ای رخ بدهد. در عکس بعدی هم زمین مذکور کاربری اداری داره چندین بار رفتیم 
فرمانداری که تکلیف زمین را روشن کنند، بس که خاک خوردیم خفه شدیم شده محل 

تجمع معتادین و اشغال دونی.   #انتقاد#حق#مردم#است 

سخِن همشهریان؛ 
این دریچه در خیابان امام حسین  متعلق به شرکت آب و فاضالب 
می باشد، بالغ بر ۱۵ بار تاکنون تعویض شده، ولی بدلیل عدم کیفیت 

بعد از ۳ روز مجدداً تخریب می شود.
خواهشن به مسئولین اداره آب بسپارید، دریچه رو اساسی تعویض 

کنید.
زن بچه مردم هیچ گناهی ندارن که شب بیفتن داخلش.

#انتقاد#حق#مردم#است

در سومین جشنواره ملی فوالد صورت گرفت:
 تجلیل از برترین شرکت های همکاِر گل گهر

با  که  ایران  فوالد  ملی  جشنواره  سومین  اختتامیه  در 
محوریت بومي سازی و حمایت از ساخت داخل برگزار شد، 
از برترین شرکت های همکارِ گل گهر در حوزه تامین  و 

ساخت، معرفی و تجلیل شد.
شرکت  بین الملل  امور  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
گل گهر، در حوزه تامین مواد اولیه و مصرفی شرکت های 
به  گهرهمکار، گهر روش و نظم آوران صنعت و معدن 

عنوان تامین کنندگان برتر شناخته شدند.
هم چنین در حوزه سازندگان قطعات و ماشین آالت سه 
شرکت دلتا راه ماشین، شرکت توسعه ساخت طباطبایی و 

قطعه سازي ترابي به عنوان سازندگان برتر انتخاب شدند.
نیز  جدید  تکنولوژي هاي  بخش  در  است  ذکر  شایان   
شرکت دانش بنیان سامانه هاي پیشرفته ارومي در زمینه 
ساخت تپ چنجر و SVC، شرکت فني مهندسیی روناک 
در زمینه تکنولوژي هاي فرآوري کنسانتره و شرکت کیمیا 
صنعت اسپادانا که موفق به دستیابي به تکنولوژي تولید 
گندله به روش SRK شده است، به عنوان شرکت هاي 

برتر مهندسي در حوزه تکنولوژي معرفي شدند.
در این جشنواره شرکت صافکو به دلیل ساخت لینک 
زنجیر بلدوزرهاي راهسازي که اولین تجربه همکاري در 
سال جاري را با گل گهر داشته است، به عنوان سازنده 

جدید وندورهای گل گهر معرفی شد.

انتخاب  شرکت جهان فوالد 
به عنوان تولید کننده نمونه

شرکت جهان فوالد سیرجان در همایش صنعت و معدن 
استان کرمان به عنوان تولید کننده نمونه انتخاب شد این 
همایش که با حضور علی زینی وند استاندار کرمان ، محمد 
رضا پور ابراهیمی نماینده مردم کرمان در مجلس ، برخی 
از مسئولین کشوری و استانی و جمعی از فعاالن اقتصادی 
استان در محل تاالر وحدت دانشگاه باهنر کرمان برگزار 

گردید ؛ تولیدکنندگان برتر استان معرفی شدند . 
مدیر  با  سیرجان  فوالد  جهان  از شرکت  ؛  مراسم  این 
عاملی مهندس علی عباسلو به عنوان تولید کننده نمونه 
و برتر استان کرمان با اهداء لوح و تندیس ویژه ی این 

همایش ، تجلیل به عمل آمد .
نیز طی سال جاری  این  از  پیش  فوالد  شرکت جهان 
در همایش ۱۰۰ شرکت برتر اقتصاد ایران در ردیف ۱۰ 

شرکت پیشرو و برتر قرار گرفته بود. 
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ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  رئیس 
درصد   ۸۰ تاکنون  گفت:  کرمان  استان 
بودجه هزینه ای استان تخصیص داده شده 
ادارات  پایان بهمن ماه عیدی کارکنان  و 

استان پرداخت می شود.
ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  رئیس 
درصد   ۸۰ تاکنون  گفت:  کرمان  استان 
بودجه هزینه ای استان تخصیص داده شده 
ادارات  پایان بهمن ماه عیدی کارکنان  و 

استان پرداخت می شود.
به گزارش  تسنیم جعفر رودری در جلسه 
شورای برنامه ریزی و توسعه استان کرمان 
که با حضور علی زینی وند استاندار کرمان، 
شهباز حسن پور رئیس مجمع نمایندگان 
زاهدی  محمدمهدی  و  کرمان  استان 
مجلس  در  راور  و  کرمان  مردم  نماینده 
شورای اسالمی در سالن شهید مرتضوی 

استانداری کرمان برگزار شد اظهار داشت: 
اعتبارات خسارت سیل به استان ابالغ شده 
و توزیع این اعتبارات در دستور کار است.

ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  رئیس 
استان کرمان با بیان اینکه بودجه هزینه ای 
استان تاکنون ۷۹۱ میلیارد تومان معادل 
۸۰ درصد تخصیص داده شده است گفت: 
ادارات  کارکنان  عیدی  ماه  بهمن  پایان 

استان پرداخت می شود.
بودجه  کسری  اینکه  به  اشاره  با  وی 
پایان سال  تا  که  گزارش شود  دستگاه ها 
این  بودجه  راهکار های  اساس  بر  بتوانیم 
کسری را جبران کنیم افزود: توزیع بودجه 
اما  دارد،  یکسانی  شرایط  دستگاه ها  بین 
مدیریت آن در دستگاه ها بر اساس اولویت 

بندی مدیران متفاوت است.
رودری با بیان اینکه در مجموع در توزیع 

دستگاه ها  بین  بودجه  کلی 
وجود  ما  نظر  از  تفاوتی  هیچ 
ندارد ادامه داد: ۴ هزار و ۲۶۴ 
بودجه  ابالغ  تومان  میلیارد 
کرمان  استان  دارایی  تملک 
است که تاکنون هزار و ۴۹۲ 
بودجه  این  از  تومان  میلیارد 

تخصیص داده شده است.
وی با عنوان اینکه تقریباً ۳۵ 
دارایی  تملک  بودجه  درصد 

گفت:  است  شده  داده  تخصیص  استان 
از هزار و ۳۵ میلیارد تومان اسناد خزانه 
اسناد  تومان  میلیارد   ۱۴۵ حدود  استان 
قبولی  قابل  عدد  که  شده  جذب  خزانه 

نیست و حتما به مشکل خواهیم خورد.
ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  رئیس 
 ۵۴۲ اینکه  به  اشاره  با  کرمان  استان 

میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان توزیع اعتبار 
انجام می شود که عمده آن مربوط  امروز 
از  افزود:  است  سیل  خسارات  جبران  به 
این مبلغ ۱۲۳.۲ میلیارد تومان در حوزه 
کشاورزی و ۱۴۶ میلیارد تومان در حوزه 

راه ها است.

رییس اتاق بازرگانی کرمان گفت: اقتصاد 
بین  منابع  نیست،  بهره ور  کرمان  استان 
نسلی در حال صرف شدن بوده و ثروتی 

هم برای آیندگان ایجاد نمی شود.
سومین  در  طبیب زاده  مهدی  سید   
جشنواره بهره وری و رقابت پذیری استان 
کرمان که در محل اتاق بازرگانی، صنایع، 
برگزار  استان کرمان  و کشاورزی  معادن 
کشور  در  بهره وری  داشت:  اظهار  شد، 
با  بسیار  مقوله  کرمان  استان  به ویژه 

اهمیتی است.
وی با بیان اینکه اقتصاد کرمان بهره ور 
به  توجه  با  کرمان  استان  افزود:  نیست 
ظرفیت های خدادادی و نیروی انسانی که 
دارد، نتوانسته توسعه پایداری داشته باشد.

و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  رئیس 

کشاورزی استان کرمان با اشاره 
و  اشتغال  اینکه کشاورزی،  به 
امنیت غذایی در استان ایجاد 
گفت:  نیست  بهره ور  اما  کرده 
مصرف آب در حوزه کشاورزی 

در استان کرمان زیاد است.
به  باید  اینکه  بیان  با  وی 
که  باشیم  محصوالتی  دنبال 
نداشته  آب  به  زیادی  نیاز 
استان  در  داد:  ادامه  باشند 
آب  اصلی  موضوع  کرمان 

باعث  گران قیمت  آب  از  استفاده  و  بوده 
می شود که کشاورزی ما بهره وری نداشته 
و کاشت محصوالت آب بر منابع آبی ما 
هدر می دهد. طبیب زاده با اشاره به اینکه 
صنعتی که در افزایش جی دی پی استان 

بیان  نیست  بهره ور  باشد  نداشته  نقشی 
جذب  در  که  فرهنگی  میراث  اگر  کرد: 
گردشگر به استان کاری نکرده باشد باعث 
می شود که این میراث فرهنگی هم بهره ور 

نباشد.
با  اینکه  از  امیدواری  ابراز  با  وی 

برنامه ریزی دقیق از منابع موجود استفاده 
الزم را ببریم گفت: منابع بین نسلی در 
حال صرف شدن است و ثروتی هم برای 

آیندگان ایجاد نمی شود.
و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  رئیس 
مشارکت  افزود:  کرمان  استان  کشاورزی 
کشاورزی،  صنعت،  از  اقشار  تمام  فعال 
تا  است  الزم  مردم  عموم  و  نخبگان 
و  گفتمان  یک  به  استان  در  بهره وری 

مطالبه عمومی تبدیل شود.
نعمات  خداوند  اینکه  به  اشاره  با  وی 
زیادی در استان کرمان به ما داده است 
اقتصادی  خروجی  و  ورودی  بین  گفت: 
به  باید  و  دارد  وجود  نسبتی  چه  استان 
سهم خودمان در جهت بهره وری از منابع 

تالش کنیم.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان گفت:

تاریخ پرداخت عیدی کارکنان دولت در استان کرمان

رییس اتاق بازرگانی کرمان:

 استان کرمان نتوانسته توسعه پایداری داشته باشد

      خبر حوادث
راه اندازی گشت های نامحسوس پلیس راه سیرجان

 و کنترل رانندگان حادثه ساز
برای  نامحسوس  گشت  اندازی  راه  از  سیرجان  راه  پلیس  فرمانده 
در  ساز  حادثه  رانندگان  رفتار  کنترل  و  رانندگی  سوانح  از  جلوگیری 

محورهای مواصالتی این شهرستان خبر داد.
و  نامحسوس  گشت  حضور    : داشت  بیان  سلیمی  مهدی  سرهنگ 
تشدید نظارت های ترافیکی محسوس در سطح راه ها از ۲۵ بهمن ماه آغاز 
و تا پایان سال ادامه دارد. وی اظهار داشت :  این نظارت های نامحسوس 
به منظور کنترل دقیق رانندگان متخلفی است که با عدم رعایت قوانین 
ومقررات وارتکاب تخلفات حادثه ساز امنیت وآرامش  شهروندان را به 
هم می زنند. فرمانده پلیس راه سیرجان افزود : تخلفات حادثه ساز خط 
 قرمز پلیس است و رانندگان متخلف ، قاطعانه اعمال قانون می شوند.

سرهنگ سلیمی در ادامه خاطر نشان کرد : در طول مسیراگر راننده 
مرتکب دوتخلف حادثه ساز همزمان شود خودروی وی به مدت ۷۲ساعت 
توقیف می شود و چنانچه سرعت خودروی وی بیش ازحد مقرر از دستور 
مقام قضایی باشد به جهت حفظ حقوق عامه ، خودروی وی عالوه بر 

اعمال قانون به مدت ۲۴ساعت توقیف وثبت سیستم  می گردد.
وی افزود: پالک خودروهای تیم کنترل نامحسوس شخصی بوده و از 
تجهیزات الکترونیکی در آنها استفاده شده است و همشهریان در مواجهه 
با این خودروهای کنترل نامحسوس حتما به لباس فرم و بغل نویسی 
خودروها توجه داشته و موارد مشکوک را به پلیس ۱۱۰ و پلیس راه 
اطالع دهند. فرمانده پلیس راه شهرستان سیرجان در پایان خاطر نشان 
ارامش  با حفظ  رانندگان وهمشهریان عزیزپیوسته  نیاز است   : ساخت 
دررانندگی  از عجله و شتاب پرهیز و به رعایت  قوانین ومقررات راهور 

توجه ویژه ای داشته باشند.

معرفی 34 واحد صنفی در سیرجان به تعزیرات
در  متخلف  واحدصنفی   ۳۴ گفت:  سیرجان  کشاورزی  جهاد  مدیر 
سیرجان به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شدند. محمودآبادی گفت: 
در پی واگذاری مسئولیت تنظیم بازار و نظارت بر عرضه کاال های اساسی 
محصوالت کشاورزی به جهادکشاورزی با جدیت تمام، تیم بازرسی و 
نظارت بر بازار محصوالت کشاورزی و نهاده های دام وطیور و کشاورزی 
این شهرستان متشکل از جهاد کشاورزی، بسیج اصناف، صنعت، معدن و 

تجارت از واحد های صنفی بازدید و بازرسی به عمل می آورد. 
واحد   ۸۷ از  تاکنون  بازرسی  عملیات  واگذاری  آغاز  از  می گوید:  او 
صنفی، شامل: مرغ و ماهی فروشی، خبازی، میوه فروشی و مراکز توزیع 

نهاده های دامی و کشاورزی  در سیرجان بازدید شده است.
به گفته  مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سیرجان تاکنون، ۳۴ واحد 
از ۸۷ واحد با تشکیل پرونده و مبلغ ریالی تخلفات بالغ بر ۱۵۵ میلیون 
مراحل  و سیر  ادامه  برای  تعزیرات حکومتی شهرستان   اداره  به  ریال 

قانونی معرفی شدند.

ازيک زوج)ترجيحاً بدون فرزند(

برای نگهبانى 

و يک نفر حسابدار خانم

)با سابقه کاری( 

دعوت به عمل مى آيد:

0912  194  3015

آگهــى استخـــدام در

شرکت فرآوری مس درخشان تخت گنبد سیرجان 

متقاضيان  فقط از ساعت 7/5 صبح تا 4/5 عصر  
باشماره تلفن: 4739  634  0913 تماس حاصل نمايند.

شرکت فرآوری مس درخشان تخت گنبد سیرجان؛

  از تعدادی راننـده  پایه یک با گواهینامه معتبر 

جهت همکاری دعوت به عمل مى آورد.

شرکت کرمان ریســـه
)معدن 3(

از یک نفر سرپرست ایمنی 
و یک نفر افسر ایمنی 

مورد تأييد اداره کار سيرجان 

دعوت به عمل مى آورد:
تماس: تلفن 

0913   957   1904   

هر
ل گ

ى گ
زش

ور
ى 

هنگ
فر

ت 
رک

ه ش
قص

منا
د 

دی
تم

رفاخوان تمدید مناقصه عمومی یک رمحله ای

شرکت فرهنگى ورزشى مجتمع گل گهر سيرجان )سهامى خاص( در نظر دارد؛

 ساخت و تجهیز زمین های ورزشى روباز در پارک گردشگـری گل گهر 
واقع در استان کرمان، شهرستان سيرجان، کيلومتر 18 جاده سيرجان به نيريز 

را به پيمانکار واجد شرايط واگذار نمايد.

نحوه توزیع و تحویل اسنــاد مناقصــه: 
مناقصه گران مى توانند جهت دريافت اسناد مناقصه از طريق مراجعه به سايت اينترنتى 

شرکت به آدرس golgoharsport.ir بخش ابالغيه ها و اسناد اقدام نمايند. 

توضیـح: ارائه مدارک مناقصه هيچ گونه حقى را برای متقاضيان جهت شرکت در 
مناقصه ايجاد نخواهد کرد و شرکت فرهنگى ورزشى مجتمع گل گهر سيرجان در 

قبول يا رد هر يک از اين پيشنهادات مختار است.

روابط عمومی رشکت رفهنگی ورزشی گل گهر سیرجان

آگهى دعوت مجمع عمومى) عادی سالیانه نوبت اول(
بدينوسيله به اطالع کليه اعضاء شرکت تعاونى کشاورزی توليد کنندگان پسته سيرجان مى رساند جلسه 
مجمع عمومى عادی ساليانه نوبت اول شرکت در ساعت 10 صبح  دوشنبــه ، مورخ 1400/12/09 در 
محل شرکت تشکيل مى گردد. خواهشمند است راس ساعت تعيين شده در جلسه حضور بهم رسانيد.

دستـور جلســـه :
1- استماع گزارش هيئت مديره و بازرسان شرکت مبنى بر فعاليتهای انجام شده در طول سال 1399-1400

2- تاييد و تصويب اوراق ترازنامه و سود و زيان شرکت در سال 1399-1400
3-انتخاب بازرس     4- تصويب آيين نامه های داخلى    5- تعيين خط مشى شرکت    6- ساير موارد

توضیـح: اعضا مى توانند از 10 روز قبل از تشکيـــل مجمع، در دفتـــر شــرکت حاضر و اطالعات الزم را 
در خصوص گزارش بازرس و ترازنامه و حساب سود و زيان و هرگونه حساب های ديگر کسب نمايند.

هیئت دمریه و دمریعامل رشکت تعاونی کشاورزی تولید کنندگان پسته سیرجان
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»اگر کانال ها بالفاصله پر شوند که مشکل به وجود می آید. 
ما یک سری خاک و مخلوط از داخل کانال ها برداشته ایم 
این  بخواهیم سریع  اگر  ایجاد شده،  حفره ها  و یک سری 
کانال ها را پر کنیم با اولین بارندگی سریع فروکش می کند. 
باید روی حساب و کتاب غلتک بخورد و یک مدت بگذرد 

تا خوب این خاک کوبیده شود و بعد آسفالت شود.« 
این دلیل همواره گفته شده تا بهسازی دیرهنگام کوچه ها 
و خیابان هایی که طرح فاضالب سیرجان از آن گذر کرده 
فرونشست  شاهد  هم  باز  وجود  این  با  اما  کند.  توجیه  را 
ماه ها  حفاری  کار  که  هستیم  نقاطی  از  بسیاری  در  زمین 
پیش به اتمام رسیده، خاکریزی انجام شده و آسفالت هم 

شده است! 
چرا؟ شاید برای اینکه شن و ماسه و خاکی که کانال ها را 

با آن  پرمی کنند، به خوبی فشرده سازی نمی شود!
همشهریان ساکن در خیابان ابریشم این عکس ها را در پی 
بارندگی اخیر فرستاده اند با ذکر این نکته که زمان زیادی 

از آسفالت کانال حفر شده نمی گذشته است!

در  عمرانی  پروژه های  اجرای  مفقوده  حلقه  سنجی  زمان 
سیرجان

باشد،  داشته  وجود  مدرسه  چند  خیابان  یک  در  وقتی 
طبیعی است که تابستان یا تعطیالت نوروزی زمان بهتری 
برای اجرای عملیات جدول کشی و آسفالت در آن باشد. 
این فقط یک مثال است. مثال های دیگر زیادی می شود 
زد. مثال در آستانه ی نوروز قرار داریم. خریدهای شب عید 
و ازدحام مردم در خیابان های مرکزی شهر برای خرید به 

زودی آغاز می شود. 
در چنین شرایطی تعویض جدول های خیابانی مثل تختی 
کمی به دور از تامل به نظر می رسد. به هرحال بار ترافیکی 
بر دوش خیابان های مجاورش مثل شریعتی  این خیابان 
و دکتر صادقی و نصیری می افتد و می تواند شلوغی شب 

عید این خیابان ها را دو برابر کند.
 مگر اینکه تا اوایل اسفند کار خیابان تختی تمام شود که 
با توجه به سابقه ی نوع سرعت الک پشتی عملیات  البته 
مشابه در خیابان های دیگر سیرجان بعید است تا ۱۰ روز 
تعویض  قصد  فقط  فعال  شهرداری  اینکه  مگر  شود.  جمع 
عملیات  و  زیرسازی  اجرای  و  باشد  داشته  را  ها  جدول 

آسفالت تختی را به بعد از عید موکول کند.

همین انتقاد برای محاسبه غلط زمان را می توان به اجرای 
طرح فاضالب در کوچه دکتر ادیب پور گرفت که در خیابان 
بازار در حال اجراست. آن هم درست زمانی که اسفندماه 
نزدیک است و تب خرید شب عید و رجوع به خیابان بازار 
محتمل. آن هم کوچه ای مثل این کوچه که پر از مطب 

پزشک و آزمایشگاه است.

شناسایی و رفع نقاط مستعد آبگرفتگی
سیرجان شهر کویری ئی است و معموال این توجیه را که 
به خاطر چند روز باران در سال نباید زیر بار هزینه های 
گزاف شیب بندی خیابان و کانال کشی رفت، همه شنیده 
از  بارانی  از کوچکترین  بعد  نقاط سیرجان  اما برخی  ایم. 
نظر آبگرفتگی شرایط بسیار بدی برای عبور و مرور پیدا 
می کرد. ولی در بارندگی چند روز پیش بسیاری از نقاط 
سیرجان که سابق بر این دچار آبگرفتگی شدید می شد، 

شرایط عادی و نرمالی داشتند. دلیلش خیلی ساده بود.
کرده  شناسایی  خوبی  به  را  نقاط  این  کنونی  شهردار   
است.  برداشته  گام  نظر  مورد  معابر  عمرانی  اصالح  در  و 

آبگرفتگی  کوچکش  نمونه  یک 
با  همیشه  که  بود  وحشتانکی 
کوچکترین بارندگی در بلوار امام 
ایجاد  روگذر  جلوی  درست  رضا 
می شد و خودروهای عبوری را با 
پدیده ای  کرد.  می  روبرو  مشکل 
ورودی   این  به  بدی  چهره  که 

شهر می داد.
تا  گرفته  ترافیک  ایجاد  از   

گیرافتادن ماشین ها توی یک دریاچه گل آلود مصنوعی! 
در این سال ها کلی شهردار آمد و رفت و کسی این مشکل 
از  بعد  درست  شهردار  امسال  که  درحالی  نکرد  حل  را 
شناسایی  بحرانی  را  نقطه  این  پیش  هفته  چند  بارندگی 
کرد و خیلی سریع در ابتدا با پمپاژ آب مشکل را به طور 
به فاصله ی چند روز یک کانال  موقت حل کرد و سپس 
آب زیرزمینی برای آنجا ایجاد و با جدول گذاری معبر آب 

را به جوهای دو طرف بلوار متصل نمود.  
مشکل  دیگر  پیش  روز  چند  بارندگی  در  بنابراین 
سریع  خوب،  کار  نداشت.  وجود  نقطه  این  در  آبگرفتگی 

و به جایی بود. 

نیم نگاهی به اجرای عملیات شهری؛

نشست کانال فاضالب بعد از آسفالت!
      حسام الدین اسالملو

  عکس : ارسالی همشهریان  عکس ها: سید محسن فروزنده

 فارس: سعید صحبتی سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان امروز در تشریح آخرین 
وضعیت بیماری کرونا دراستان کرمان موارد بستری قطعی ابتال به کرونا را ۴۰۱ مورد 
برشمرد.د وی عنوان کرد: موارد جدید بستری در ۲۴ ساعت گذشته در بیمارستان های 
استان کرمان ۱۶۴ مورد است. صحبتی تعداد فوتی های قطعی به علت ابتال به کرونا  در 
۲۴ ساعت گذشته در استان را ۱۷ نفر و مجموع فوتی های کرونا در استان را ۵۲۷۹ نفر 

اعالم کرد.

 فوتی های روزانه 
کرونا در 

استان کرمان
 دو رقمی شد 

استاندار  کرمان تعطیلی مدارس ابتدایی شهرهای قرمز را تمدید کرد
علی زینی وند در ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا عنوان کرد: بستری های استان به ۹۰۰ نفر رسیده و تقریبا ۵۰ درصد ظرفیت 
تخت های استان در حال تکمیل است و مراکز نظامی هم باید آمادگی داشته باشند که غافلگیر نشویم. وی ابراز داشت: در خصوص 
فعالیت کارمندان و صنوف دستورالعمل ها وجود دارد و نشست های منطقه ای کرونا نیز جمع بندی مباحث را داشته باشند. استاندار 
کرمان گفت: غیرحضوری بودن دانشگاه  ها در اختیار خودشان گذاشته شده تا مدیریت کنند، اما تعطیلی مقاطع ابتدایی، مهدکودک ها و 
پیش دبستانی ها در مناطق قرمز یک هفته دیگر تمدید می شود. زینی وند بیان کرد: سایر مقاطع تحصیلی هم در صورت مناسب نبودن 

شرایط مدرسه و شیوع گسترده می توانند به اقتضا و هماهنگی آموزش و پرورش و دانشگاه علوم پزشکی غیرحضوری برگزار شوند.

خبــر

جدول هـای  تعویـض  شـرایطی  چنیـن   
خیابانـی مثـل تختـی کمـی بـه دور از تامل 
بـه نظر مـی رسـد. به هرحـال بـار ترافیکی 
ایـن خیابان بـر دوش خیابان هـای مجاورش 
مثـل شـریعتی و دکتـر صادقـی و نصیـری 
می افتـد و مـی توانـد شـلوغی شـب عیـد 
ایـن خیابـان هـا را دو برابر کند. مگـر اینکه 
تـا اوایـل اسـفند کار خیابـان تختـی تمـام 
شـود  کـه بعید اسـت تـا 10 روز جمع شـود.

تولیدی و بازار مبل امام علی )ع(

 سرویس چوب کامل ویژه جهیزیه عروس شامل؛

بوفه بزرگپا تختىمیز جلو مبلىمیز ناهارخوریرختكن،جاکفشى

تشک طبى فنریمبـــل کمد لباسى سرویس خواب میز آرایش

اول قیمت ها را مقایسـه کنید

اين فرصت بى نظير را از دست ندهيد
خرید کنید، تخفیف بگیرید و اشانتیون ببرید

همگى یكجا : 29/800/000 تومان

 انتهای بلـوار اصلی حجـت آبــاد  
0 9 1 2 4 1 5 8 0 0 1

فروش، نصب، سرویـس،شــارژ گـــاز و 

نقد و اقساطلولـه کشى زیرکار

کولرهای گـازی اسپلیت
خیابان وحید - روبروی فروشگاه  افق  کوروش

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

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

09135320842-09132794372

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

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

خانم صغری روح االمینی با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 150 سیرجان مدعی است که 
سند مالکیت ششدانگ پالک 18 فرعی از 4422  اصلی  واقع در بخش 36 کرمان به نام صغری روح االمینی 
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.  1469  م الف    تاریخ انتشار: روز چهارشنبه 1400/11/27
محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت

در اجرای ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید عرضه مسکن بدینوسیله به اطالع می رساند در اجرای 
این قانون مورد تقاضای آقای عبدالعظیم  مداحی  فرزند علی  به شناسنامه 13 کد ملی 3071562659 صادره از سیرجان شش دانگ زمین محصور 
پالک 19 فرعی از 278 اصلی واقع در بلورد سیرجان بخش 39  به مساحت 687/24  رای هیات 10112-1400/10/25 که پس از رسیدگی هیات 
حل اختالف موضوع ماده 7 آیین نامه اجرایی قانون فوق الذکر رای به تحدید حدود صادر نموده، بدینوسیله به اطالع عموم می رساند در مورخ 
1400/12/18 روز چهارشنبه عملیات تحدید حدود در محل ملک به عمل می آید. لذا ظرف مدت 20روز از تاریخ تنظیم صورتجلسه چنانچه کسی 
به تحدید حدود 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 1468  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1400/11/27
                                         محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی تحدید حدود هیات
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تمامی  ماه  چند  این  در  گابنی  بازیکن  پرونده 
عوامل گل گهر را درگیر کرد، تا آرامش این تیم و 
بازیکنان را بگیرد و در مسیر موفقیت یاران قلعه 
نویی اختالل ایجاد کند. اما دراین مدت مدیریت 
برای رفع بی عدالتی در  توانش  تمام  با  باشگاه 
فوتبال  تا حق  کرد  را  تالش خود  تمام  فوتبال 
سیرجان را بگیرد اما عوامل بیرونی نگذاشتند تا 

این امر محقق شود.
در این پرونده دخالت های بی مورد فدراسیون 
و سازمان لیگ به روشنی و وضوح دیده شد اما 
در نهایت توان گل گهری ها به مسایل پشت پرده 

نرسید و هفت امتیاز گل گهر به راحتی پرید.
بایست  می  که  بود  گل گهر  این  نهایت  در  اما 
سکوت کند و در این مسیر پر تنش همه چیز را 
فراموش کرده تا با توجه به این بی عدالتی خود 

را به روند عادی قبل برگرداند.
درایت  با  لیگ  ادامه  در  گل گهر  تیم  بازیکنان 
کادر فنی به خود آمدند و گذشته و امتیازاتی را 
که به ناحق از آنها گرفتند را فراموش کردند و 
با قدرت در لیگ حضور یافتند تا حق خود را در 

زمین فوتبال بگیرند.
البته گل گهری ها در ادامه لیگ چند بازی مهم 
را به دلیل اینکه هنوز در سردر گمی رای کمیته 
استیناف بودند امتیازاتی را از دست دادند اما بعد 
از رای کمیته استیناف با تمام وجود تمرکز خود 
به کار  با قدرت  و  ادامه لیگ گذاشتند  برای  را 

خود ادامه دادند و به نتیجه رسیدند.
تیم فوتبال گل گهر یکشنبه گذشته در ورزشگاه 
شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی به مصاف فجر 
سپاسی رفت و موفق شد در خانه، حریف را با دو 

گل مغلوب کنند تا به ادامه لیگ امیدوار شود.
گل گهری ها در این بازی ابتدا با این بازیکنان 
وارد زمین شدند، محسن فروزان، بهنام برزای، 
شایان  سهرابیان،  آرمین  خانزاده،  محمدرضا 
نوید  پورعلی،  امین  علیزاده،  علیرضا  مصلح، 
تبریزی،  مرتضی  صادقی،  سعید  عاشوری، 

کی روش استنلی.
در این بازی از همان ابتدای شروع حاکم مطلق 

دروازه  سمت  به  حمله  تدارک  و  بودند  زمین 
حریف میل پیروزی خود را بیشتر نشان دادند.

اما علیرغم حمالت پی در پی تیم گل گهر این 
تیم با توجه به درخشش دروازه بان حریف ایمان 

صادقی موفق به گلزنی نشد.
نبود و  تاثیر  در هرصورت حمالت گل گهر بی 
در نهایت دروازه بان فجر سپاسی تسلیم شد و 
گل اول این بازی در دقیقه ۴۱ توسط مرتضی 
تبریزی با یک شوت بسیار دیدنی  به ثمر رسید 
و در ادامه، باز تیم گل گهر صاحب توپ و میدان 
بود و در دقیقه ۵۸ موفق شد یکبار دیگر توسط 
بازی  این  و  خود  دوم  گل  به  استنلی  کیروش 

برسد.
در این بازی روند تیم گل گهر بسیار موفق بود و 
میل بردن در تمامی بازیکنان و کادر فنی دیده 
پیروزی  در  تاثیرگذار  هم  نهایت  در  و  شد  می 

این تیم بود.
گل گهری ها با این برد ۲۵ امتیازی شدند و در 
جایگاه هفتم جدول قرار گرفتند تا به بازی های 
امیدوار شوند و کم کم خود را به باالی  بعدی 

جدول نزدیک کنند.
هجدهم  هفته  در  گل گهر  تیم  است  گفتنی 
جمعه۲۹ بهمن در قائم شهر میهمان تیم نساجی 

مازندران است.

سیرجان  فوالد  والیبال  تیم  سرمربی 
دور  دیدار  آخرین  گفت:  ایرانیان 
را  ارومیه  شهرداری  مقابل  مقدماتی 
به هیچ وجه خوب بازی نکردیم و باید 
با تفکرات جدید و مثبتی وارد کوران 

مسابقات پلی آف شویم.
والیبال  تیم  سرمربی  رضایی  سعید 
با  گو  و  گفت  در  سیرجان  فوالد 
خبرنگار فارس در ارومیه اظهار داشت: 
امروز شرایط خوبی در جریان مسابقه 
نداشتیم و با توجه به خستگی برخی 
از بازیکنانم نتوانستیم بازی همیشگی 

خود را به نمایش بگذاریم.
تیم  برای  باخت  و  برد  ادامه داد:  وی 
مهم  دیدار  این  در  ارومیه  شهرداری 
جایگاه  بهبود  برای  آنها  ولی  نبود 

به  توانستند  و  بودند  آمده  میدان  به 
پیروزی برسند.

اصال  امروز  بازیکنانم  افزود:  رضایی 
والیبال  وقتی  و  نکردند  بازی  والیبال 
هم  برد  انتظار  نباید  کنیم  نمی  بازی 

داشته باشیم.
اضافه  سیرجان  فوالد  تیم  سرمربی 
به  بازگشت  از  پس  مطمئنا  کرد: 
خواهیم  صحبت  بازیکنان  با  سیرجان 
ای  روحیه  جدید،  تفکری  با  تا  کرد 
جنگنده و مثبت وارد مرحله پلی آف 

شوند.
رضایی ادامه داد: تیم ما یکی از خسته 
ترین تیم های لیگ برتر ایران است چرا 
که امسال در جام باشگاه های آسیا و 
باشگاه های جهان نیز حضور داشتیم و 

بازیکنانم تا حدودی زیادی خسته و کم 
انگیزه هستند و باید به شرایط روحی و 

روانی خوبی برسیم.
سیرجان  فوالد  والیبال  تیم  سرمربی 
سیرجان  فوالد  تیم  گفت:  ایرانیان 
از  را  خود  قبل  فصل  بازیکنان  بیشتر 
به  اقدام  میان  این  در  و  داده  دست 

جذب ۲ بازیکن خارجی کرده ایم.
تیم شهرداری ارومیه در آخرین هفته 
باشگاه  والیبال  برتر  لیگ  گروهی  دور 
های کشور با نتیجه سه بر صفر مقابل 
فوالد سیرجان ایرانیان به برتری دست 

یافت.
با ۱۶  ارومیه  نتیجه شهرداری  این  با 
برد و ۴۷ امتیاز در پایان دور گروهی 
پنجم شد و تیم فوالد سیرجان ایرانیان 

تیم  عنوان  به  امتیاز  و ۳۸  برد  با ۱۳ 
ششم راهی دور بعد شد. 

سرمربی تیم فوالد سیرجان ایرانیان با 
بازی  در  تیمش  اینکه  از  تاسف  اظهار 
امروز والیبال مطلوبی ارائه نداد افزود: 
پس توقع برد در هیچ ست از بازی را 
ذهنی  تفکر  با  باید  بنابراین  و  نداشت 

وارد بازی های آینده شود.
فوالد سیرجان  تیم  کرد:  تصریح  وی 
ایرانیان جزو تیم های خسته لیگ برتر 
از  پس  چون  می رود  شمار  به  والیبال 
بازی های آسیایی و جهانی، این سومین 
جام است که شرکت می کند و خستگی 
نداشته  مناسبی  باعث شد که شرایط 

باشد.
تیم  بی تردید  کرد:  تاکید  رضایی 

می کند  سعی  ایرانیان  سیرجان  فوالد 
تا شرایط مناسبی در بازی های پلی آف 
داشته باشد و نتایج مطلوبی را کسب 
پیش بینی  داشت:  بیان  کند.وی 
بازی های  در  فوالد  تیم  که  می شود 

پلی آف با تیم هراز آمل که از توان فنی 
مناسبی برخوردار است بازی کند و در 
این بازی ها نیز هر تیمی که از لحاظ 
پیروز  می تواند  باشد  قدرتمند  ذهنی 

میدان شود.

     رضا فتح آبادی

خبــر هیات ورزش روستایی در جمع برترین های کشور
طبق ارزیابی فدراسیون، حوزه بانوان هیات ورزش روستایی و بازیهای بومی محلی استان کرمان، رتبه برتر کشور را در اجرای برنامه 
های فصل پاییز به خود اختصاص داد. عذرا ریاحی با اعالم این خبر گفت: خوشبختانه با پیگیری هیات های شهرستانی و به ویژه نواب 
رییس بانوان، استان کرمان توانست رتبه برتر کشور را به خود اختصاص دهد.نایب رییس هیات ورزش روستایی و بازیهای بومی محلی 
استان اظهار داشت: با رویکرد جدید فدراسیون، نگاه ویژه ایی به ورزش بانوان روستایی شده که همکارانم در سراسر استان به بهترین نحو 
در این زمینه خدمت می کنند. ریاحی تاکید کرد: ارسال عملکرد در زمان خواسته شده، برگزاری جشنواره و مسابقه به مناسبت های 

مختلف، انجام طرح های ملی و... از جمله مالک ارزیابی انجام شده بود. 

 گهرزمین یک قدم تا نایب قهرمانی ایران
تیم فوتسال امید گهرزمین با پیروزی بر فرش آرای مشهد 
نایب قهرمان امیدهای کشور خواهد شد.  در دومین روز از 
رقابتهای فوتسال امیدهای کشور تیم گهرزمین سیرجان با 
هدایت احمد صادقی چهار بر سه بر درخشان مشهد غلبه 
کرد. این دیدار در حالیکه به دقیقه پایانی رسیده بود و تیم 
حریف با اخراج بازیکنش شانسی برای پیروزی نداشت مجبور 
به ایجاد حاشیه و ترک زمین شد تا داور پایان بازی را اعالم 
کند. با این پیروزی اگر گهرزمین موفق شود در بازی عصر سه  
شنبه تیم فرش آرای مشهد را از پیش رو بردارد، پس از مس 

سرنگون در رده دوم این رقابت ها قرار خواهد گرفت.
این بازی ها به میزبانی گهرزمین سیرجان در سالن امام علی 
سیرجان برگزار می شود و گهرزمین به بهترین نحو ممکن 

رسم میزبانی از تیم ها را به جا آورده است.

رییس سازمان لیگ فوتسال کشور در سیرجان
در  منظور شرکت  به  فوتسال کشور  لیگ  سازمان  رییس 
آیین اختتامیه رقابت های لیگ برتر فوتسال امیدهای کشور 
به سیرجان آمد. دکتر آرش جابری مورد استقبال بلوردی 
سلیمانزاده  و  هیئت  دبیر  سون  فوتبال،  هیئت  سرپرست 
سرپرست باشگاه گهرزمین قرار گرفت و هماهنگی الزم برای 

هر چه بهتر برگزاری آیین اختتامیه صورت گرفت.
دیدار پایانی رقابت های فوتسال لیگ برتر امیدهای کشور 
فردا عصر سه شنبه ۲۶ بهمن به میزبانی باشگاه گهرزمین، در 

سالن امام علی )ع( برگزار می شود.
آرمان گهر به فینال مسابقات فوتبال کارگری راه یافت

تیم فوتبال کارگری آرمان گهر در مرحله نیمه نهایی مسابقات 
تختی  ورزشگاه  در  امروز  صبح  کشور  قهرمانی  کارگری 
بندرعباس موفق شد با تک گل دقیقه ۸۷ مجید خواجویی 
نماینده البرز را شکست دهد و به فینال این دوره از مسابقات 
راه پیدا کند. نکته جالب این است که تیم کارگری آرمان گهر 
در این رقابت ها بدون گل خورده به دیدار پایانی صعود کرد و 
مهدی محمدی دروازه بان جوان این تیم با ثبت ۵ کلین شیت 
این  بهترین دروازه بان  کاندیدای  عنوان  به  را  توانست خود 

رقابت ها مطرح کند. 
گفتنی است شاگردان رسول نقوی فردا در فینال این رقابت ها 
با برنده بازی دو تیم خوزستان و لرستان رقابت خواهند کرد 
و در صورت کسب عنوان قهرمانی، به عنوان نماینده ایران 

در مسابقات جام جهانی شرکت ها حضور پیدا خواهند کرد.

هفت امتیازی که گم شد، اما    خبر

فوتبال  گل گهر درمسیر موفقیت

 سرمربی فوالد سیرجان: بازی ضعیفی مقابل شهرداری ارومیه داشتیم

تیم فوتبال مس رفسنجان با برتری ۱بر ۳ مقابل پدیده خراسان دور برگشت مسابقات لیگ 
برتر فوتبال را با قدرت آغاز کرد. تیم های پدیده خراسان و مس رفسنجان، در شروع دور برگشت 
رقابت های لیگ برتر فوتبال برابر هم صف آرایی کردند که این دیدار در خاتمه با برتری ۱بر ۳ 
مسی های رفسنجان همراه بود. گادوین منشا در نیمه نخست و حسینی و  نصیری در نیمه دوم 
برای مسی های رفسنجان گلزنی کردند تا شاگردان محمد ربیعی با بدست آوردن امتیازات با 
ارزش این مسابقه ۲۹ امتیازی شده و جایگاه خود را در جمع تیم های باالی جدول حفظ کنند.

مس رفسنجان 
همچنان پیشتازی 

 می کند

آگهی تجدید سوم زمایده 8 قطعه زمین با کارربی مسکونی 

واقع رد استان رکمان شهرستان سیرجان، شهر نجف شهر
 نوبت دوم

مساحت قطعهشماره قطعهمحل وقوع ملکشهرستانردیف
)متر مربع(

شماره مزایدهقیمت پایه کل قطعه)ریال(

314a36010/000/584/0001400/5نجف شهر فاز 1سیرجان1

30236012/000/528/0001400/5نجف شهر فاز 2سیرجان2

633193/256/000/141/9501400/5نجف شهر فاز 2سیرجان3

635a281/758/000/094/0251400/5نجف شهر فاز 2سیرجان4

451b173/776/800/245/6721400/5نجف شهر فاز 2سیرجان5

802706/100/380/0001400/5نجف شهر فاز 3سیرجان6

288337/868/000/051/7961400/5نجف شهر فاز 5سیرجان7

116197/766/900/241/9201400/5نجف شهر فاز 5سیرجان8

روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان رکمان

بنياد مسکن انقالب اسالمى استان کرمان در نظر دارد 8 قطعه زمين با کاربری مسکونى و با مشخصات ذکر شده در جدول ذيل واقع در شهرستان 

سيرجان را از طريق برگزاری مزايده کتبى عمومى به فروش برساند. لذا کليه متقاضيان مى توانند جهت دريافت  اسناد مزايده با مراجعه حضوری 

به بنياد مسکن شهرستان سيرجان با رعايت کامل دستور العمل های بهداشتى اقدام نمايند. و برای هماهنگى  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 اسالمى شهرستان سيرجان واقع در 

بلوار سيدجمال الدين اسدآبادی مراجعه نمايند. در ضمن متقاضيان جهت کسب اطالعات بيشتر مى توانند با شماره تلفن: 42302002 بنياد مسکن 

شهرستان سيرجان ) آقای مهندس سعيدی( تماس حاصل نمايند.

1-نوع فراخوان: مزايده عمومى کتبى اراضى به شرح جدول ذيل.

2-زمان دريافت اسناد: از ساعت 10 صبح روز شنبه 1400/11/23 تا ساعت 14 روز دوشنبه 1400/12/02

3-محل دريافت اسناد: بنياد مسکن انقالب اسالمى شهرستان سيرجان به آدرس فوق.

4- آخرين مهلت ارائه پيشنهادات: ساعت 13 روز پنج شنبه 1400/12/12 و محل تحويل بنياد مسکن سيرجان.

5- زمان بازگشايى پاکات پيشنهاد قيمت:  روز شنبه مورخ 1400/12/14

6-بنياد مسکن انقالب اسالمى استان دفتر معاون پشتيبانى.
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سوم فوریه روز پزشکان زن بود که برای گرامیداشت 
باز شدن مسیر تحصیل پزشکی برای زنان نامگذاری شده 
و روز تولد اولین زنی است که مدرک پزشکی را علیرغم 
ممنوعیت و محدودیت های زمان خود به دست آورده 

است: دکتر الیزابت بلک ول.
گرچه این روز در غرب گرامی  داشته می شود، اما زنان 
پزشک در سراسر جهان از جمله ایران هنوز مشکالت 

فراوانی پیش رو دارند.
 به گفته ی سیمین کاظمی از جامعه شناسان و فعاالن 
نوین  پزشکی  به  که  انتقادهایی  از  یکی  زنان،  حوزه ی 
صورت گرفته، مردانه بودن این علم و انحصار مردانه بر 
حرفه پزشکی است. پزشکی نوین را مردان بنیان گذاشتند 
و انسان نرمالی که پزشکی برای سالمت آن ماموریت 

داشت، مرد بود و نه زن. 
 اگر چه با انتقادها و اعتراض های صورت گرفته  این 
رویکرد در حال تعدیل است اما همچنان تبعیض بر اساس 
جنسیت چه علیه بیماران و چه پزشکان زن  قابل مشاهده 
است. زنان به دشواری و با مبارزات پیگیرانه توانستند دژ 
نفوذ ناپذیر این حرفه مردانه را شکسته و  نقش پزشک را 

برای زن نیز تعریف کنند. 
چه  اگر  پزشکی  دانشکده های  تاسیس  با  ایران  در 
ممنوعیتی برای تحصیل زنان در این رشته وجود نداشت، 
اما محدودیت های اجتماعی تحصیل زنان، موجب شده 
بود که تعداد زنان پزشک اندک باشد و نسبت زنان به 

مردان پزشک بسیار ناچیز. 
 اما در اواخر دهه هفتاد خورشیدی جهش چشمگیری 
که در تعداد دانشجویان دختر دیده شد، پزشکی را نیز 
در برگرفت و به تدریج شمار زنان از مردان پیشی گرفت 
تا جایی که نگرانی وزارت بهداشت را برانگیخت. در حال 
حاضر نسبت جنسی در رشته پزشکی تغییر چشمگیری 
یافته و به ویژه تعداد پزشکان عمومی زن تقریبا با پزشکان 
عمومی مرد برابر شده است، ولی با این وجود در رده های 
باالتر برابری حاصل نشده است.در رده ی تخصص غیر 
از رشته ی زنان و زایمان در اکثر رشته های تخصصی 
همچنان تعداد مردان بیشتر از زنان است.  نابرابری به 
همین جا ختم نمی شود و نگاهی به وضعیت اشتغال زنان 
پزشک نشان می دهد که در مقطع پزشکی عمومی شمار 

قابل توجهی از زنان کار نمی کنند و بنا به مصالح و الزامات 
خانوادگی خانه نشین شده اند. از سوی دیگر پزشکان زن 
شاغل اغلب به پایین ترین رده های شغلی برای پزشکان که 
طبعا دستمزد و حقوق کمتری دارد رانده می شوند و با 
نوعی از پزشکی کارمندی شده انطباق می یابند که در آن 
استقالل حرفه ای و  موقعیت ممتاز پزشکی تحلیل رفته 
است. به همین بهانه با دکتر مهین بهزادپور به گفت وگو 
نشستیم تا پرسش هایی را با او درمیان بگذاریم. سوال هایی 

مثل اینکه 
زن  پزشکان  برای  پزشکی  حرفه ی  سختی های   

چیست؟
 زنان این رشته با چه مشکالت و چالش هایی روبرو 

هستند که مردان با آن مواجه نیستند؟
 دانشجویان دختری که پزشکی می خوانند در مقایسه 

با همکالسی های پسر معموال چه مشکالتی دارند؟
 آیا بین خوِد پزشکان دیدگاه نابرابر وجود دارد؟

 آیا پزشکان زن برای اثبات تخصص و علمشان مجبور 
هستند بیشتر از پزشکان مرد تالش بکنند ؟

 آیا در نزد مردم، حرفه ی پزشکی مثل سایر حرفه ها 
مردها مقبولیت  بیشتری دارند؟

از  زن  پزشک  و خاطره ای شخصی یک  تجربه ها   
مشکالت و چالش های این چنینی چیست؟

 آیا در این رشته نیز سرپرست خانوار نبودن زن، 
توجیهی برای سطح دستمزد پایین تر است؟

مشکالت دوچندان پزشکان زن
بهزادپور:

ورودی کنکور  ۶۶  ، سالی که برای اولین بار سیرجان 
از منطقه سه به منطقه دو ارتقا یافت بدون اینکه شرکت 
همه  و   باشند  داشته  خبر  کنکور  سال  آن  کنندگان 
معادالت و رتبه ها رو به هم  ریخت. به لطف خدا همان 
سال قبول شدم. در ابتدا یادم اومد به زمان پذیرش ما 
که ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی به گونه ای بود 
که ۴۰درصد خانم ها و ۶۰در صد آقایان واحد شرایط که 
از سد کنکور رد شدند حق ورود به این رشته را داشتند 
یعنی نسبت پذیرش خانمها کمتر از آقایان بود و ما مجبور 
به تالش بیشتری نسبت به همساالن آقا برای ورود به 
از  این   رشته پزشکی عمومی در یک دانشگاه بودیم. 
ابتدای راه و در مسیر دانشجویی نه همیشه ولی بعضا نگاه 

تردید آمیز  بعضی از،اساتید رد داشتیم.

البته خوشبختانه ساختار اولیه اصالح شد و ظرفیت 
از  بعضی  به  ورود  برای  کردند. سپس  موافقت  را  برابر 
رشته های تخصصی هم که برای خانم ها امکانش نبود حتا 
اگر باالترین رتبه علمی رو هم کسب می کردند، حق ادامه 
تحصیل در رشته های ارتوپدی، اورولوژی  و جراحی مغز 
و اعصاب  نبود و در سایر رشته ها هم با ظرفیت محدود. 
بدین ترتیب  ناچار بودی تالش بیشتری داشته باشی برای 
ورود به پزشکی و برای تخصص هم، تمامی رشته ها رو 

نمی تونستیم.
خوشبختانه وضعیت  از نظر  پذیرش خوب شده و 
تبعیض جنسیتی تقریبا از بین رفته ولی هنوز، ساختار 

و نگرش جامعه خیلی مونده که اصالح بشه.
سال ۷۱ ازدواج کردم. سال ۷۳ از دانشگاه علوم پزشکی 
شیراز فارغ التحصیل شدم و برای گذراندن دوران طرح در 
حالی که باردار بودم در بیمارستان امام رضا)ع( سیرجان 
مشغول به کار شدم. دوران خیلی سختی بود بیمارستان 
از همه مهمتر کمبود پزشکان  با امکانات کم و  قدیم 
متخصص در آن زمان که مجبور بودم چه من و چه سایر 
همکاران پزشک عمومی یک تنه کار پزشک عمومی و 

متخصصین مختلف  را انجام بدیم.
بعد از اتمام طرح در آزمون استخدامی مرکز بهداشت 
قبول شدم و از سال ۷۵ به عنوان پزشک استخدامی مرکز 

بهداشت مشغول به کار شدم.
شهرستان  دیابت  واحد  پزشک   ۸۵ تا   ۸۳ سال  از 

سیرجان بودم و مسوول مرکز شماره سه شهری.

سال۸۵تا ۸۷ معاونت اجرایی و فنی مرکز بهداشت 
شهرستان سیرجان را بر عهده داشتم در همین سالها 
بود که پزشک خانواده در روستاهای اطراف داشت شکل 
می گرفت و مستلزم  تالش زیاد برای راه اندازی این طرح 

بزرگ بود. 
سال۸۷ در رشته مدیریت بیماری های عفونی قبول 
حین  در  و  بود  دور  راه  از  آموزش  بصورت  که  شدم 
سال  می خواندم.  هم  درس  بهداشت  مرکز  در  خدمت 
۹۰فارغ التحصیل شدم. از آن سال در مرکز شماره سه 
شهری مشغول خدمت بودم و هم اکنون با درخواست 
بازنشستگی ام موافقت شده و در حال طی مراحل اداری 

آن هستم
واسه زمان طرح هم خدمت تون عرض کنم آن زمان 
شبکه بهداشت و درمان  نه تنها هوای خانم ها رو نداشت 
بلکه کارهای دشوارتر رو دوش ما خانم های پزشک بود 
و احساس می کردیم که برای شاید ناامید کردن ما این 

کار می کنن.
واقعیتی که برای خودم پیش اومد. من طرح رو برای 
مرکز بهداشت نامه داشتم و مرکز آن زمان کارش راحت تر 
بود ولی با اینکه باردار بودم به  من گفتند فقط باید بری 
امام رضا)ع(. در حالی که   بیمارستان  روزه  شیفت هر 
همکاران آقا در مراکز مختلف مرکز بهداشت کار سبک 
تری داشتند.  یا اینکه وقتی تو اورژانس بیمارستان کشیک 
هستی حاال یه عده بیماری رو میارن  وقتی می بینن یک 
خانم داره طبابت میکنه با تردید و نگاه تحقیر آمیز میان. 

گاهی اوقات به دلیل ساختار اشتباه  جامعه و نگرش های 
غلط نسبت به زن و جایگاه وی در جامعه و خانواده باعث 
به وجود آمدن مشکالت زیادی در راه کسب علم و دانش 
و به کارگیری این علوم در  اجتماع زن ها را با مشکل 

مواجه می کند.
هر چند خانم ها  با تالش بیشتر توانستند خود را اثبات 
کنند  اما در بحث مراجعه بیماران  شاهد هستیم که 
برای درمان بیماری با شک و تردید به خانم ها نگاه میشه. 
مثال بیمار مرد اگر  نیاز به درمان سرپایی یا جراحی 
توسط پزشک خانم داشته باشد هنوز شاهد گفتگو های 
به  میگرده  بر  که  هستیم   بیمار  بستگان  تردیدآمیز 
زیرساخت غلط جامعه. بدیهی است یک پزشک زن باید 
خیلی تالش کند تا خودش را اثبات کند و بعد کارش را  
در حالی که پزشکان آقا این مشکل را ندارند و مشکل 
دیگر پزشکان زن به هرحال مسوولیت خانواده و فرزندان 
است  که چون بیشتر مسئولیت به عهده خانم هاست و 
این جاست که بایستی از جان مایه گذاشت و از عهده 
هر دو مسئولیت  به خوبی بر اومد. در  مجموع  چه 
موقع تحصیل و چه وقت انجام وظیفه و طبابت باید تالش 
بیشتری کنیم تا شک و دودلی را از بیمار و همراهان ش 

ذکر کنیم .
 نکته آخر اینکه رشته پزشکی و توانایی هایی که یک 
پزشک باید داشته باشد خیلی فراتر از بحث جنسیتی 
است و امیدوارم جامعه و خانواده ها به نگرش صحیح در 

این خصوص برسند.
همچنین وضعیت رزیدنت های خانم است که بعدا از 

طرف همکاران مرد تحقیر میشن البته نه همیشه .
ولی در رشته های مرد محور مثل جراحی و گوش حلق 
بینی و ارتوپدی و.. ...  از طرف همکاران آقا یا رییس بخش 
دل خوشی ندارند بصورت کنایه یا سپردن کارهای فوق 
سنگین بهشون  که بعضا مشاهده می کنیم رزیدنت های 
خانم با چه سختی و مشکالتی این دوره رو پشت سر 
میزارن و یا مجبور یه انصراف میشن.  دستمزد رزیدنت ها 
یا دستیارها که خیلی کم است. در سال های قبل که بدون 
با افزایش دستمزد  حقوق بودند اما در سال های اخیر 

حدود  ۶ملیون در ماه حقوق رزیدنتی است.
پزشکان عمومی استخدامی حداکثر  دو برابر  حقوق 

دستیاری  یا رزیدنتی است.
تعلق  بهشون  تاهل  و  اوالد  که حق  هم  خانم ها  و   

الملل  بین  امور  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
پنج  روز  صبح  گهرزمین،  آهن  سنگ  شرکت 
شنبه 21 بهمن ماه 1400 و همزمان با فرارسیدن 
شکوهمند  پیروزی  سالروز  سومین  و  چهل 
در  محور  تعاون  طرح   102 اسالمی   انقالب 
با  مسکن  و  توزیع  خدمات،  تولید،  حوزه های 
جمهور  رئیس  اول  معاون  مخبر،  محمد  دستور 
عزیزمان  استان کشور   5 در  همزمان  بصورت  و 

افتتاح شد.
ریاست  اول  معاون  شرکت  با  مراسم  این 
اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر  جمهوری، 
)بصورت ویدئو کنفرانس( و حضور حجت االسالم 
جمعه  امام  حسینی  محمود  سید  المسلمین  و 
معظم سیرجان، شهباز حسن پور، رییس مجمع 
و  سیرجان  مردم  نماینده  و  استان  نمایندگان 
فرماندار  الدینی  بها  سهراب  مجلس،  بردسیردر 
ویژه شهرستان سیرجان، مجتبی مصباح ، مدیر 
دکتر  استان،  اجتماعی  رفاه   و  کار  تعاون،  کل 
محمدرضا خضری پور عضو هیات مدیره و معاون 
و  گهرزمین  انسانی  سرمایه  و  مدیریت  توسعه 
تنی چند از مسئوالن شهرستان و اصحاب رسانه 
در محل احداث این واحدها واقع در بلوار والیت 
همجوار با دانشگاه صنعتی سیرجان برگزار شد.
دکتر خضری پور- عضو هیات مدیره 

گهرزمین
با صالبت پیگیر حل مشکل مسکن در سیرجان 

خواهیم بود

هیات  عضو  پور  خضری  محمدرضا  دکتر 
مدیره و معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی 
گهرزمین به عنوان میزبان آیین افتتاحیه پروژه 
ضمن  شرکت  این  کارکنان  مسکونی  واحد   ۸۰
پیروزی  سالروز  و  فجر  مبارک  دهه  تبریک 
به  مقدم  خیر  و  اسالمی  انقالب   شکوهمند 

مدعوین این مراسم عنوان کرد: 
پروژه  واحدها  این  جز  به  گهرزمین  شرکت 
۴۸ واحدی دیگری نیز در دست اقدام دارد که 

بزودی روند احداث آن را آغاز خواهیم کرد. 
پور  شهسواری  مهندس  از  تشکر  ضمن  وی 
گهرزمین سمنگان  مسکن  تعاونی  مدیر شرکت 
از مسئوالن شهرستان بابت مساعدت و همکاری 
و  آورد  عمل  به  تشکر  و  تقدیر  شان  وقفه  بی 
با  آهن گهرزمین  پایان گفت: شرکت سنگ  در 
سیرجان  در  مسکن  مشکل  حل  پیگیر  صالبت 

خواهد بود. 
نماینده مردم سیرجان و بردسیر در 

مجلس شورای اسالمی؛ 
حل مشکل مسکن، نیازمند همت همگانی بخصوص 

شهرداری ها است . 
الملل  بین  امور  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
پور  حسن  شهباز  گهرزمین  آهن  سنگ  شرکت 
رییس مجمع نمایندگان استان و نماینده مردم 
اسالمی  شورای  مجلس  در  بردسیر  و  سیرجان 
ضمن خدا قوت و دست مریزاد  به شرکت سنگ 
آهن گهر  زمین برای احداث واحد های مسکونی 

به این نکته اشاره کرد که ۳۰ هزار نفر تاکنون 
ثبت  ملی  مسکن  اقدام  طرح  برای  سیرجان  در 
نام کرده اند که بنده از شهردار و فرماندار محترم 
و دیگر مسئوالن حاضر درخواست میکنم که به 
به  را  بار  این  از  بخشی  و  کرده  ورود  روند  این 

دوش بگیرند. 
و  معدنی  شرکتهای  برخی  و  گهرزمین  تنها 
صنعتی نباید مشکل مسکن را به گردن بگیرند 
مسئوالن  بدون کمک  هم  بخواهند  اگر  و حتی 

ارشد شهرستان محقق نخواهد شد.
درواقع برای حل مشکل مسکن باید همه پای 
کار بیایند و این موضوع نیازمند همت همگانی 

بخصوص شهرداری ها است.
وی در پایان از حمایت های معاون اول ریاست 
و  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر  جمهوری، 
شرکت  همت  و  شهرستانی  و  استانی  مسوالن 

گهرزمین در این راستا تقدیر و تشکر کرد.
مدیرعامل شرکت تعاونی مسکن 

گهرزمین سمنگان؛
 اقدام مسکن ملی تکلیفی ست که به نحو احسن 

باید انجام شود 
محمد شهسواری پور مدیرعامل شرکت تعاونی 
افتتاحیه  آیین  در  سمنگان  گهرزمین  مسکن 
گهرزمین  کارکنان  مسکونی  واحد   ۸۰ پروژه 
در  شهرستان  ارشد  مدیران  تمامی  امروز  گفت: 
داشته  حضور  مسکونی  واحد   ۸۰ افتتاح  آیین 
و  بسته  را  همت  کمر  بزرگواران  این  یکایک  و 

همراه و همدل شرکت گهرزمین و تعاونی مسکن 
گهرزمین سمنگان بودند. که جای تقدیر و تشکر 

دارد
آهن  سنگ  شرکت  گفت:  ادامه  در  وی 
گهرزمین با جدیت و تمام توان در مبحث طرح 
اقدام مسکن ملی ورود کرده و از هیچ کوششی 

فروگذاری نخواهد کرد.
ریاست  اول  به معاون  پایان خطاب  ایشان در 
جمهوری عنوان کرد: ما فرزندان گام دوم انقالب  

ایران عزیز را چنان بسازیم.
این  و  کشورها  دیگر  برای  باشد  الگویی  که 
افتخاریست که نصیب مان شده است و تکلیفی 
برسانیم.  سرانجام  به  باید  احسن  نحوه  به  که 
تکمیل  مالی  اعتبار  خصوص  در  پور  شهسواری 
این پروژه ۸۰ واحدی گفت: این پروژه با اعتباری 
بالغ بر ۲۰۰ میلیارد ریال به سرانجام رسید که 
را  سازی  ساختمان  زمینه  در  نفر   ۹۰ اشتغال 
کیفیت  خصوص  در  وی  همچنین  نمود.  فراهم 
مصالح ساختمانی بکار رفته در این واحدها بیان 
نمود: در این واحدها از متریال و مصالح استاندارد 
با تایید نظر کارشناشاشن خبره ساختمان سازی 
 ۱۱۰ واحد  هر  مفید  متراژ  است.  شده  استفاده 
متر می باشد که همگی دارای پارکینگ و انباری 

مستقل می باشد. 
و  مدعوین  همراهی  با  مراسم  این  پایان  در 
این پروژه ۸۰ واحدی بصورت  مسئولین حاضر، 

رسمی افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.

سخن تازه بررسی می کند؛

مسیر سنگالخ پزشكى زنان

همزمان با ایام اهلل دهه مبارک فجر؛

آیین افتتاح پروژه  80 واحدی کارکنان شرکت گهرزمین در سیرجان برگزار شد

 سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان از آغاز واکسیناسیون گروه سنی ۵ سال به باال در 
استان کرمان خبر داد و گفت: »گروه سنی ۵ تا ۱۲ ساله می توانند واکسن های سینوفارم و 
پاستور را به انتخاب خود تزریق کنند«. سعید صحبتی بیان کرد: »شانس ابتالی کسانی که سه 
نوبت واکسن را دریافت کرده اند، نسبت به سایر افراد ۵۰ درصد کاهش پیدا می کند«. صحبتی 
ادامه داد: »شانس بستری شدن این افراد حدود ۹۰ درصد و احتمال مرگ ومیر آن ها نیز بیش 

از ۹۵ درصد نسبت به گروهی که واکسینه نشده اند، کمتر است«.

به کودکان 5 تا 
12 سال سینوفارم 
یا پاستور تزریق 

می شود

خبــر
 اوج پیک ششم هفتۀ اول اسفند است 

یونس پناهی، معاون تحقیقات وزارت بهداشت با بیان این که در هفته ی اول اسفندماه شاهد اوج پیک ششم خواهیم بود، گفت 
که این روند به احتمال قوی تا هفته ی اول فروردین ادامه خواهد داشت. وی  با بیان این که ما االن وارد پیک ششم شده ایم، اظهار 
کرد: »برابر بررسی هایی که قبال شده بود به نظر می آمد که ما اواخر بهمن ماه به پیک میانی برسیم و هفته ی اول اسفند به طرز 
قابل توجهی این پیک ششم را در ابتال مشاهده کنیم«. وی با اشاره به افزایش بستری های مبتال به کرونا، افزود: »عدد مرگ ومیر 
هم سه رقمی شده و این روند احتمال قوی تا هفته ی اول فروردین ادامه خواهد داشت«.  معاون تحقیقات وزارت بهداشت با بیان 

این که در نوروز هم درگیر پیک ششم خواهیم بود.

 تزریق 3 دوز واکسن و ثبت نام 
در سامانۀ »ایران من«

طی  ایران  اصناف  اتاق  کرمان:  فردای 
اطالعیه ای اعالم کرد که ستاد ملی کرونا به 
شرط تزریق سه دوز واکسن کرونا و ثبت نام 
واحدهای صنفی در سامانه ی »ایران من« از 
تعطیلی مجدد بازار به ویژه در شب عید نوروز 

اجتناب خواهد کرد.
سال  دو  »طی  است:  آمده  اطالعیه  این  در 
گذشته و به لحاظ سیاست های اتخاذی مبارزه 
مدیریت  ملی  ستاد  کرونا،  بیماری  شیوع  با 
به  تصمیم  نوبت  چندین  در  کرونا  بیماری 
تعطیلی بازار گرفت که مهم ترین آن مربوط 
به بازار اسفند سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ بود«.

آن  »آسیب های  می افزاید:  اطالعیه  این 
تعطیلی ها بر بازار چنان بود که هیچ کدام از 
حمایت های دولت نتوانست ضرر و زیان کسبه 
را جبران کند؛ لذا بر همه ی فعاالن صنفی الزم 
و واجب است با رعایت دستورالعمل های جدید 
نسبت به جلوگیری از شیوع هرچه بیشتر موج 
دیگر شاهد  باری  تا  کنند  اقدام  کرونا  ششم 

تعطیلی بازار شب عید نباشیم«.
»بدین  است:  آمده  اطالعیه  این  ادامه ی  در 
منظور، ضمن تاکید بر تزریق سه دوز واکسن 
کرونا، الزم است همه ی واحدهای صنفی در 
راستای اجرای مدیریت هوشمند بیماری کرونا 
به فوریت نسبت به ثبت نام در سامانه ی »ایران 
من« به نشانی http://asnaf.moi.ir و اخذ 
)در  صنفی  واحد  در    QR-Code نصب و 

محلی قابل رؤیت برای همگان( اقدام کنند.
الزم به ذکر است باوجود مصوبات ستاد ملی 
کرونا که همه ی تصمیمات بر پایه ی سامانه ی 
هوشمند »ایران من« اتخاذ می شود، در برخی 
از شهرها از جمله مشهد و اقلید، استانداران 
گسترده ی  تعطیلی  به  مجبور  فرمانداران  و 
است  ضروری  لذا  شده اند؛  صنفی  واحدهای 
همه ی اتاق های اصناف و اتحادیه های صنفی 
سراسر کشور نسبت به ضرورت ثبت نام تمامی 
سامانه ی  در  پوشش  تحت  صنفی  واحدهای 
مذکور تاکید و اقدامات الزم در این خصوص 

را به عمل آورند«. 

   خبر

  عکس: سید محسن فروزنده

      سمیرا سرچمی



ویترین آخر

اخیرتحریم های  چندسال  طی  نوشت:  کیهان  روزنامه 
نفتی یکی از اهرمهای مهم آمریکایی ها برای فشار به ایران 
بوده و آنها همواره تالش کرده اند با انواع ترفندها و جریمه ها 
از آن  ناشی  ایران و وصول درآمدهای  نفت  از فروش  مانع 
با  مدعی شدند  مقطعی  در  کاخ سفید حتی  شوند.مقامات 
اجرای سیاست فشار حداکثری می خواهند فروش نفت ایران 
را به صفر برسانند که البته این خواب و رویا هیچ گاه تعبیر 
توانستیم صدها  تحریمی هم  بدترین شرایط  در  ما  و  نشد 

هزار بشکه نفت بفروشیم.
گزارش ها و اظهارات نشان می دهد که کارت آمریکایی ها 
ندارد  کارایی  و  دیگر سوخته  ایران  نفت  فروش  تحریم  در 
و مذاکره کنندگان ما نباید موضوع لغوتحریم های نفتی را 
مثابه امتیاز جدید از سوی آمریکایی ها قلمداد کنند چراکه 
ما در شرایط فعلی و بدون لغو تحریم های مذکور به خوبی 
بیندازیم و نه تنها  از کار  ابزار فشار را  این  ایم  موفق شده 
نفتمان را به میزان باالیی بفروشیم بلکه حتی پولش را هم 

به طور کامل دریافت کنیم.
این موضوع یکی از مصادیق عینی شکست سیاست فشار 
حداکثری علیه ایران است که چندی قبل سخنگوی وزارت 
خارجه آمریکا رسما به آن اعتراف کرد و گفت: کارزار فشار 
حداکثری دولت »دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا علیه 
تهران یک شکست فاحش بوده است.ترامپ همچنین وعده 
داده بود که با اعمال فشار حداکثری به جمهوری اسالمی، 
جامعه بین الملل را علیه ایران متحد کند که اینگونه نشد و 

عکس تمامی این موارد محقق شد.
در عین حال این سیاست و موفقیت دولت در فروش نفت 
بدون مذاکرات هسته ای به مذاق غربزدگان و برخی مدعیان 
اصالحات خوش نیامده و آنها می کوشند همچنان با پررنگ 
کردن موضوع تحریم های نفتی، مشکالت اقتصادی را تماما 

به گردن تحریم ها بیندازند.
مشکالت  نمی توان  مذاکره  با  اینکه  است  یقینی  آنچه 
اقتصادی را حل کرد و اگر هم گشایشی از این ناحیه ایجاد 
رقم  واردات  نفع  به  و-۹۵عمدتا   ۹۴ سال  همانند   - شود 
خواهد خورد که سود چندانی عاید اقتصاد و مردم نخواهد 
کاالها  واردات  انبوه  با  داخلی  کنندگان  تولید  یعنی  کرد 
زمین گیر و مستاصل می شوند و پس از چندی با ته کشیدن 
دالرهای آزاد شده بازهم گرفتار دورباطل تورم شدید و رکود 

خواهیم شد.
چاره کار همان اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی و حمایت 

از تولید داخلی همراه با نظارت جدی است.

       گوناگون

ایران  خودروسازی  صنعت  بهارنیوز: 
میلیارد  هزار   ۲۰۰ ندارد.  خوبی  شرایط 
تومان بدهی و زیان انباشته، کیفیت پایین 
صفر  خودروی  تولید  حتی  و  محصوالت 
جای  متعدد،  فنی  نقص های  با  کیلومتر 
دفاعی برای آن باقی نگداشته است. اما چرا 
دولت سهام خودروسازان را واگذار نمی کند؟ 
آن هم در شرایطی که بسیاری از منتقدان 
معتقدند، دولتی بودن و انحصار خودروسازی 

را به حال و روز فعلی انداخته است.
تناقض گویی در واگذاری سهام 

خودروسازان
بود  انتقاداتی  چنین  به  پاسخ  در  شاید 
سیدرضا  بهمن،  ابتدایی  روز های  در  که 
فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت 
وعده داد: »سهام دولت در دو شرکت سایپا 
واگذار  بلوکی  صورت  به  خودرو  ایران  و 
می شود« اما روز گذشته، حسین قربانزاده، 
رئیس کل سازمان خصوصی سازی آب پاکی 
را روی دست کسانی ریخت که شاید منتظر 
عملی شدن این وعده بودند.او گفت: پنج 
درصد از سهام ایران خودرو و ۱۷ درصد از 
سهام سایپا به دولت تعلق دارد، ولی همه 
امکان فروش آن  و  این سهام وثیقه است 

توسط سازمان خصوصی سازی وجود ندارد
مورد  در  تنافض گویی ها  این  دلیل  اما 

فروش سهام خودروسازان چیست؟
فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو، دلیل 
او  تالش  یا  وزیر صنعت  بی اطالعی  را  آن 
برای حرف درمانی در صنعت و بازار می داند.

او می گوید: اگر سهام دولت در شرکت های 
خودروسازی وثیقه باشد به این معنا است 
سهام  این  روی  را  تسهیالتی  آن ها  که 
دریافت کرده اند. در نتیجه قابل نقل و انتقال 

نیست.
زاوه به دیگر سخنان غیرعملی وزیر صمت 
اشاره می کند و می افزاید: آقای فاطمی امین 
در عرض سه  قیمت خودرو  کاهش  وعده 
آن سو  از  نشد.  بود که عملی  داده  را  ماه 
می خواهد تیراژ تولید خودروسازان را به سه 
میلیون دستگاه در سال برساند. در حالی که 
امروز شرکت های بزرگ دنیا به دلیل کمبود 

تراشه تولید خود را کاهش داده اند.
با واگذاری مشکلی حل نمی شود

دخالت  میزان  می رسد  نظر  به  اکنون 
از  بیشتر  خودروسازی  صنعت  در  دولت 
سهامی است که در اختیار دارد. آیا ممکن 
است با واگذاری سهام این دخالت ها از بین 
رویکرد ها  اگر  می دهد:  پاسخ  زاوه  برود؟ 
عوض نشود، شرایط تغییری نمی کند. دولت 
اکنون در صنایع و بازار های مختلف دخالت 
دستوری دارد و همین رویه در مورد صنعت 

خودرو نیز ادامه می یابد.
صدارایی: صنعت خودروسازی به 

بن بست رسیده است
صنعت  کارشناس  دیگر  صدرایی،  بابک 
سهام  فروش  است  معتقد  نیز  خودرو 
خودروسازان راه حل چالش های این بخش 
پرده  پشت  دست های  که  چرا  نیست؛ 
اجازه نمی دهد این دو خودروساز به بخش 
خصوصی واقعی واگذار شوند.او  می گوید: 
صنعت خودروسازی ایران به بن بست رسیده 
است. در نتیجه هر گونه تغییر و تحولی در 
آن با مشکل مواجه می شود. تغییر شرایط 
بنیادی در ساختار های  به تحوالت  به  نیز 

اقتصادی و صنعتی کشور نیاز دارد.
احیای برجام معجزه نمی کند

صدرایی معتقد است: حتی در صورت به 

نتیجه رسیدن مذاکرات وین نیز نمی توان به 
حل چالش های این صنعت امیدی داشت. 
او توضیح می دهد: در سال های ۹۴ و ۹۵ 
شده  کمرنگ  تحریم ها  و  امضا  برجام  که 
بود، تحول خاصی در صنعت خودروسازی 
قدیمی  خودرو های  همان  تولید  نداد.  رخ 
کرد.  پیدا  ادامه  نامناسب  کیفیت  با 
سبد  به  مونتاژی  خودروی  تعدادی  تنها 

محصوالت خودروسازان اضافه شد.
کارشناس صنعت خودرو می افزاید:  این 
حتی در صورت احیای برجام، شرکت های 
بازگشت  امکان  که  می دانند  بین المللی 
احتماال  نتیجه  در  دارد.  وجود  تحریم ها 
قبول  را  ایران  در  سرمایه گذاری  ریسک 

نمی کنند. 
راه حل؛ خروج از انحصار و 

شکل گیری رقابت واقعی
خودرو  صنعت  آینده  می کند:  تاکید  او 
کالن  شاخص های  تاثیر  تحت  ایران،  در 
اما  می شود،  مشخص  صنعتی  و  اقتصادی 
با توجه به شرایط کنونی، مسیر امیدبخشی 
تغییر  می افزاید:  نمی کند.صدرایی  طی  را 
از  نیازمند خروج خوروسازی  این وضعیت 
انحصار، آزادسازی هدفمند واردات، تقویت 
ساختار  بهبود  خصوصی،  شرکت های 
رقابت  شکل گیری  و  دولتی  خودروسازان 

واقعی است.
و  کنونی  شرایط  در  می  گوید:  صدرایی 
با توجه به واقعیت های اقتصادی، انتظاری 
برای کاهش شدید قیمت ها در بازار خودرو 
وجود ندارد. مگر اینکه توافق بسیار خوبی 
صورت بگیرد، ارز وارد کشور شود و قیمت 
بتواند  که  بیاید  توجهی  قابل  کاهش  دالر 

روی جو روانی بازار تاثیر بگذارد.

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

دبیر تحریریه و صفحه آرا:سارهمیرحسینی
 چاپ :  مهدویکرمان
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چرخ نظافت شهر لنگ می زند!

آمریکا: در مراحل پیچیده نهایی هستیم
 ایسنا: به نقل از وبگاه وزارت امور خارجه آمریکا، ند پرایس سخنگوی وزارت امور 
خارجه آمریکا گفت: واقعیت این است که این آخرین دوره  تعیین کننده ای است که 
ما در آن در موقعیت تصمیم گیری بر سر این قرار خواهیم گرفت که آیا بازگشت 
دوجانبه به پایبندی به برجام امکان پذیر هست یا نه. شرکای اروپایی ما، همین طور 
چین و روسیه، همگی به دنبال به تفاهم رسیدن هستیم اما زمان تقریبا پایان یافته 

است. زمان به سرعت می گذرد.

زوم

چرا دولت سهام خودروسازان را واگذار نمی کند؟

آمریکا: به حمایت از امارات پایبندیم
ایسنا: سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعالم کرد که این کشور به حمایت از 
پایبند  انصاراهلل  برابر حمالت  تقویت سامانه های نظامی خود در  برای  امارات 
است. ایسنا به نقل از العین االخباریه، ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا 
گفت: ما به حمایت از امارات برای تقویت سامانه های نظامی و امنیتی این کشور 
در برابر حمالت حوثی های یمن پایبند هستیم. پیش از این ند پرایس گفته 

بود حمالت انصاراهلل مانع حل دیپلماتیک بحران یمن می شود.
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و  اروپا  اتحادیه  مسوول سیاست خارجی  بورل،  تلفنی جوزف  گفت وگوی  در  ایلنا: 
امیرعبداللهیان ضمن  ایران،  خارجه  امور  وزیر  با  وین  مذاکرات  ارشد  هماهنگ کننده 
تشکر از تالش های جوزف بورل و انریکه مورا، با اشاره به ارائه ابتکارات واقع بینانه هیات 
مذاکره کننده ایران، گفت: ضروری است در هر گونه پیشنهادی، حقوق و مطالبات مشروع 
جمهوری اسالمی ایران لحاظ شود. وی خاطرنشان کرد که ما به هیچ وجه از خطوط 

قرمز خود که مبتنی بر منطق و واقع بینی است، عقب نشینی نخواهیم کرد.

یک رسانه غربی به نقل از دو مقام ایرانی ادعاهایی را درباره مذاکرات رفع تحریم 
ها در وین مطرح کرده است. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد ایرانی مدعی 
شده در مذاکرات وین حدود ۳۰ درصد از مسائل دشوار هنوز حل نشده اما رسیدن 
به توافق تا اوایل ماه مارس امکان پذیر است. یک دیپلمات غربی هم مدعی شده 
چنانچه همه چیز خوب پیش برود حصول توافق تا اوایل ماه مارس امکان پذیر 

است.

نگرانی کیهان از لغو تحریم ها
 علیه ایران

عقب نشینی از خطوط قرمز خود نخواهیم کرد

ادعای جدید رویترز درباره درخواست های مطرح شده 
در مذاکرات وین

وزیر اقتصاد: 65 هزار نفر وام بدون ضامن گرفتند
ایسنا: وزیر امور اقتصادی و دارایی از پرداخت وام خرد بدون ضامن به بیش 
از ۶۵ هزار نفر خبر داد. احسان خاندوزی در صفحه توئیتر خود اعالم کرد 
که براساس گزارش بانک های دولتی طی سه هفته اخیر بیش از ۶۵ هزار نفر 

بدون ضامن وام از وام های خرد استفاده کرده اند.

آگهي مناقصــه عمومـــي
 شمـــاره  1400/84/ع

شرکت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد » تامین اقالم و اجراي پروژه هاي آبرساني«  
خود را واقع در منطقه گل گهر از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانکار واجد شرايط واگذار نمايد. 
   WWW.GEG.IR لذا کليه متقاضيان مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به وبسايت شرکت به نشانى
مراجعه و اسناد مذکور را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين کنندگان از بخش مناقصه و مزايده 

دانلود نمايند. 
الي 14 روز يکشنبه مــورخ 1400/12/15 در محــل دفترکميسيون  پاکات ساعت 9  مهلت تحويل 
معـامالت مجتمع و يا دبيرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. ضمناً بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه 
روز يکشنبه مورخ 1400/12/08 مقرر شده است و الزامى مى باشد. شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

در قبول يا رد هر يک از پيشنهادات بدون نياز به ذکر دليل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد.

                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

آگهي مناقصــه عمومـــي
 شمـــاره  1400/85/ع

شرکت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد » عملیات اجرایي احداث پمپ خانه های انتقال دوغاب 
بهبود کیفیت کنسانتره خط 4  بازیابى شده مابین کارخانه های  انتقال مربوطه و آب  باطله و کنسانتره و خطوط 
،کارخانه فرآوری غبار و تیكنر مرکزی« مجتمع خود را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانکار واجد شرايط و 
دارای گواهينامه صالحيت پيمانکاری با رتبه حداقل 2 در رشته صنعت يا رتبه حداقل 2 در رشته آب و فاضالب 
پروژه در زمينه خطوط  اجرای حداقل يک  و همچنين دارای سابقه  برنامه ريزی کشور  و  از سازمان مديريت 
انتقال دوغاب باطله واگذار نمايد. لذا متقاضيان مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به وبسايت اين شرکت به 
نشانى WWW.GEG.IR مراجعه و اسناد مذکور را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين کنندگان از بخش 
مناقصه و مزايده دانلود نمايند. مهلت تحويل پاکات ساعت 9 الي 14 روز شنبه مــورخ 1400/12/14 در محــل 
دفترکميسيون معـامالت مجتمع و يا دبيرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. ضمناً بازديد از محل اجراي موضوع 
مناقصه روز چهارشنبه مورخ 1400/12/04 مقرر شده است و الزامى مى باشد. شرکت معدني و صنعتي گل 

گهر در قبول يا رد هر يک از پيشنهادات بدون نياز به ذکر دليل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد.

                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 


