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 روشنایی بلوارهای اصلی شهر همچنان یکی در میان خاموش است و جعبه فیوزی که در بدنه آنها قرار دارد آنقدر کوتاه است که دست یک 
کودک دو ساله هم به آن می رسد و اکثرا درب آنها باز و تمام سیم های محتویات آن بیرون است و امکان خطر برق گرفتگی وجود دارد.  



استاندار کرمان گفت: شیب نزولی کرونا در کرمان بسیار آهسته و کند 
است و نیاز است همچنان مراقبت ها ادامه پیدا کند.

علی زینی ونددر ستاد استانی مدیریت کرونا با تسلیت درگذشت ۶ نفر از 
کارکنان شرکت برق شهرستان کرمان در جریان انجام مأموریت در سیل 
گلباف اظهار کرد: شاهد شیب نزولی کرونا در استان کرمان هستیم اما این 
شیب کند است. وی با اشاره به شیوع کرونای شرقی در برخی کشورهای 
شرقی اظهار کرد: باید بسیار مراقب باشیم تا ویروس جهش یافته به استان 
برگزاری  از  جلوگیری  لزوم  بر  تاکید  با  وند  زینی  نکند.  پیدا  راه  کرمان 

مراسمات و دورهمی ها، افزود: سفر در تعطیالت عید فطر ممنوع است.
این روزها  برای کنترل سفرها در  فرمانداران  بیان کرد:  استاندار کرمان 
سالمندان  واکسیناسیون  به  اشاره  با  وی  باشند.  داشته  ای  ویژه  اهتمام 
تاکید کرد: خانواده ها برای واکسیناسیون سالمندان اقدام کرده و از این 
باید طبق  نماز عید فطر هم  بیان کرد:  فرصت استفاده کنند. زینی وند 

دستورالعمل ها ابالغی در فضاهای باز برگزار و از تجمعات پرهیز شود.

وی با تاکید بر اینکه به هیچ عنوان نباید فراخوان برای برگزاری 
عید  نماز  باید  داده شود، گفت:  مکان خاص  در  فطر  عید  نماز 
تجمعات  گیری  شکل  از  تا  شود  برگزار  مکان  چندین  در  فطر 

جلوگیری شود.
استاندار کرمان اظهار کرد: با توجه به برگزاری حضوری کنکور 
و امتحانات نهایی باید مکان های برگزاری آزمون ها بررسی شود 
تا شرایط الزم را داشته و از تهویه مناسب برخوردار باشند. زینی 
وند گفت: همچنین فاصله گذاری اجتماعی بین افراد در حین 
برگزاری آزمون و ورود و خروج دانش آموزان باید رعایت شود و 

در این زمینه از هم اکنون باید چاره اندیشی شود.
زینی وند خواستار نظارت جدی در این زمینه شد و تاکید کرد: 
تمامی حوزه های امتحانی باید از سوی دانشگاه علوم پزشکی و 

بهداشت تأیید شود.

استاندار کرمان عنوان کرد:

شیب ُکند نزولی کرونا در کرمان  برای دانش آموزان مبتال به کرونا 
آزمون جبرانی برگزار می شود 

مشاور وزیر آموزش و پرورش در سنجش و پایش کیفیت آموزشی گفت: »اگر 
دانش آموزی در پایه ی نهم کرونا دارد و نمی تواند در امتحان شرکت نکند؛ یک 
آزمون جبرانی در اواخر تیر و اوایل مرداد داریم که می تواند در همان آزمون 

شرکت کند و اگر باز هم نتوانست می تواند در آزمون شهریور شرکت کند«.
وی توضیح داد که برای پایه دوازدهم هم اگر کسی کرونا داشت و نتوانست 
شرکت کند در شهریور شرکت می کند و یک کمیسیون خاص مدارک را بررسی 

می کند و اگر تایید شد، نمره اش برای خرداد ثبت می شود.
کریمی در پاسخ به پرسشی درباره ی روند ارزشیابی پایانی دانش آموزان اظهار 
کرد: »بر اساس مصوبه ی شورای عالی آموزش و پرورش در شرایط همه گیری 
پایان دوره در  ارزشیابی  امتحانات و  برگزاری  برای  را  بیماری، شرایط خاصی 
نظر گرفتیم که آزمون ها و ارزشیابی های تحصیلی به جز در دو پایه ی نهم و 

دوازدهم غیرحضوری است«.
وی افزود: »در پایه ی نهم و دوازدهم این ارزشیابی حضوری است و ستاد ملی 

مقابله با کرونا نیز موافقت و تایید کرده است«.
برگزاری  ضرورت  و  فلسفه  این که  بیان  با  پرورش  و  آموزش  وزیر  مشاور 
پایان  نهم،  »پایه ی  گفت:  است،  متفاوت  پایه  دو  این  در  امتحانات  حضوری 
مقطع متوسطه ی اول و زمان انجام هدایت تحصیلی دانش آموزان است و باید 
استاندارد  آزمون های  اگر  کنند.  مشخص  را  خود  تحصیلی  شاخه ی  و  رشته 

نداشته باشیم احتمال تضییع حق دانش آموزان وجود دارد«.
کریمی ادامه داد: »منظور از آزمون استاندارد این است که طراحی سواالت 
در سطح منطقه و استان است و در سطح مدرسه و توسط معلم نیست. یک 
علت این تاکید، نگرانی از بروز تقلب در آزمون غیرحضوری است. در هدایت 
سمت  به  را  افراد  اکتسابی  نمرات  کف  اساس  بر  هستیم  موظف  تحصیلی 
رشته های تحصیلی مختلف هدایت کنیم. در واقع ورود به رشته ها، بر حسب 

حدنصاب نمره است. 
بنابراین باید آزمون استاندارد حضوری برگزار کنیم. آزمون غیرحضوری این 
امکان که شرایط دانش آموزان برای انتخاب رشته در استان های مختلف را برابر 
کند بسیار سخت می کند و به دلیل اهمیت این موضوع، آزمون حضوری است«.

مشاور وزیر آموزش و پرورش در سنجش و پایش کیفیت آموزشی در پاسخ به 
اینکه طراحی سواالت امتحانات نهایی بر حسب وضعیت قرمز کرونایی چگونه 
خواهد بود؟ گفت: »امسال سال تحصیلی متفاوتی بوده است. برخی مناطق، 
آموزش کامل و برخی مناطق، آموزش کمتری دریافت کردند. بنابراین طراحی 
از حجم  درصد   ۳۰ تا  که  است  این  آزمون ها  برای  پرورش  و  آموزش  وزارت 
آموزشی  برنامه ریزی  و  پژوهش  سازمان  است.  داده  کاهش  را  درسی  مطالب 
کیفیت  پایش  و  مرکز سنجش  و  سازمان  این  سایت  در  که  داشته  حذفیاتی 
آموزشی درج شده است و برای پایه ی دوازدهم هم این حذفیات به سازمان 

سنجش ارائه شده است که سوال در کنکور از این بخش ها طراحی نشود«.
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انعکاس
سخِن همشهریان :

اگر لطف کنید این تصاویر رو از وضعیت آسفالت کوچه ما واقع در 
بلوار سیداحمد خمینی شهرک بعثت خیابان یاسمن  انتهای  کوچه 

شماره ۸ انعکاس بدید ممنون میشم.

پزشک  پرسنل  از  خوبتون،من  رسانه  و  شما  خدمت  سالم 
پزشک  پرسنل  ما  هستم،به  سیرجان  بهداشت  مرکز  خانواده 
... (هر دو ماه یکبار حقوق  و  خانواده)ماما،پزشک،کارشناس آزمایشگاه 
پرداخت میشه،قراردادهای کار ما معلوم نیست،پایش سال گذشته و حق 
پاسخگو  دانشکده  مسووالن  متاسفانه   و  نشده  پرداخت  کرونا  ویزیت 
نیستند، از شما که رسانه مردمی و خوب در سیرجان هستید خواهش 

میکنم صدای ما را به گوش مسووالن برسانید.ممنون از شما

استاندار  امنیتی  و  سیاسی  معاون  کرمان:  فردای 
بین  تردد  محدودیت های  اعمال  به  اشاره  با  کرمان 
استانی و بین شهرستانی برای کنترل بیشتر بیماری 
کرونا از ظهر امروز، گفت که در تمام مبادی ورودی 
استان پست های ایست بازرسی مستقر شده و پلیس 
دیگر  پالک  با  شخصی  خودروهای  ورود  از  راهور 

استان ها به استان کرمان ممانعت می کند.
از  ممانعت  و  کنترل  بودن  جدی  بر  تاکید  با  وی 
به  ورود  »جریمه ی  افزود:  هفته،  این  در  مسافرت ها 
شهرهای قرمز یک میلیون تومان و ورورد به شهرهای 

زرد و نارنجی 5۰۰ هزار تومان تعیین شده است«.
بودن  پیش  در  به  اشاره  با  بصیری  محمدصادق 
و  تردد  محدودیت های  اعمال  از  فطر  عید  تعطیالت 
کرمان  استان  در  هفته  پایانی  روزهای  در  ترافیکی 
 18 مصوبه ی  »براساس  کرد:  اظهار  و  داد  خبر 

منظور  به  کرونا  با  مقابله  ملی  ستاد  اردیبهشت ماه 
کنترل بیشتر بیماری از ساعت 14 امروز سه شنبه 21 
اردیبهشت ماه تا ساعت 12 ظهر شنبه 25 اردیبهشت 

تردد بین استان ها و شهرهای استان ممنوع است«.
استان  ورودی  مبادی  تمام  در  این که  بیان  با  وی 
است،  شده  مستقر  بازرسی  ایست  پست های  کرمان 
گفت: »پلیس راهور تمامی ترددها را کنترل کرده و 
از ورود خودروهای شخصی با پالک دیگر استان ها به 

استان کرمان ممانعت می کند«.
کرمان  استاندار  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
با اشاره به اینکه این ممانعت کردن به معنای انسداد 
بوده و تردد در  باز  ادامه داد: »جاده ها  جاده نیست، 
آن جریان دارد اما به خودروهایی که این محدودیت ها 
در صورت  و  شده  داده  تذکر  ابتدا  بگذارند  پا  زیر  را 
عدم توجه به اخطار ها و اصرار بر ادامه ی مسیر جریمه 

نظر  در  جریمه ی  این که  بیان  با  وی  شد«.  خواهند 
گرفته شده برای ورود به شهرهای قرمز یک میلیون 
تومان و شهرهای زرد و نارنجی 5۰۰ هزار تومان است 
افزود: »در تردد های بین شهرستانی نیز از ساعت 14 
تا ساعت 12 ظهر  اردیبهشت ماه  امروز سه شنبه 21 
محدودیت های  مصوبه ی  اردیبهشت ماه   25 شنبه 

هوشمند اعمال می شود«.
بصیری با اشاره به این که ورود خودروهای شخصی 
با پالک بومی شهرهای قرمز و نارنجی به دیگر شهرها 
به  غیربومی  پالک  با  شخصی  خودروهای  ورود  و 
شهرهای قرمز و نارنجی ممنوع است، گفت: »با توجه 
به اینکه کنترل و ممانعت از مسافرت ها در این هفته 
قوانین  مشمول  هم  زرد  است شهرهای  بسیار جدی 

شهرهای نارنجی هستند«.

استان  رنگ بندی  وضعیت  آخرین  به  اشاره  با  وی 
کرمان گفت: »از 2۳ شهرستان استان در حال حاضر 
ریگان،  راور،  رابر،  بم،  انار،  ارزوئیه،  شهرستان های 
در  نرماشیر  و  کوهبنان  منوجان،  فهرج،  فاریاب، 

وضعیت زرد کرونایی قرار دارند«.
کرمان  استاندار  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
رفسنجان،  بردسیر،  بافت،  داد: »شهرستان های  ادامه 
زرند، شهربابک، عنبرآباد و کرمان در وضعیت نارنجی 
و شهرستان های جیرفت، رودبار، قلعه گنج، کهنوج و 

سیرجان در وضعیت قرمز قرار دارند«.
وی با بیان این که منع تردد شبانه از ساعت 1۰ شب 
عید  »نماز  گفت:  است  برقرار  همچنان  بامداد   ۳ تا 
باز  فضای  در  نارنجی  و  قرمز  شهرستان  فطر  سعید 
برگزار و پیشنهاد شده که از تمرکز در برگزاری نماز 

عید فطر در یک نقطه خودداری شود«.

معاون استاندار کرمان خبر داد،
اعمال محدودیت  تردد تعطیالت عید فطر استان کرمان
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به گزارش  روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان سیرجان،معلم سیرجانی با حضور 
در دفتر اسناد رسمی، سند مالکیت منزل مسکونی خود را جهت ساخت مدرسه به مدیریت 
آموزش و پرورش شهرستان سیرجان انتقال داد. این معلم نیک اندیش سیرجانی با تاکید بر 
عدم انتشار نامش عنوان کرد: آموزش و پرورش می تواند در صورت عدم کاربری منزل برای 
ساختمان آموزشی، اقدام به فروش منزل و درآمد حاصل از فروش آن را صرف ساخت مدرسه 

در این شهرستان کند.

معلم سیرجانی منزل 
مسکونی خود را به 
آموزش و پرورش 

اهدا کرد

سفرهای بین شهری عید فطر در استان کرمان ممنوع است

مهر:  رئیس پلیس راه شمال استان کرمان گفت: بنا به ابالغ ستاد ملی کرونا، محدودیت های تردد از ساعت 14 روز 
سه شنبه 21 اردیبهشت ماه الی ساعت 12 روز شنبه 25 این ماه در سراسر استان، بین شهرها توسط پلیس راه اعمال 
و اجرایی خواهد شد. وی افزود: تردد خودروهای شخصی به صورت هوشمند توسط دوربین ها و در نقاط فاقد دوربین 

توسط مأموران پلیس راه کنترل و اعمال قانون خواهند شد.

همیشه  بلندقامتاِن  این  از  تر  کوتاه  قدی  گویا 
سکوت  در  چنان  که  درختانی  نیست.  خاموش 
با  رابطه  در  اعتراضی  هیچ  انگار  که  رفته اند  فرو 
نامالیمت هایی که با آن ها می شود ندارند. بی هیچ 
منتی با ریشه های در خاک فرو رفته شان خاک را 
و  مطبوع   را  هوا  نازک شان  برگ های  با  منسجم، 
ذاتی  وظیفه ی  به  همچنان  و  می گسترانند  سایه 

خود و تصفیه ی هوا ادامه می دهند.
و  درختان  حفاظت  با  رابطه  در  وسیعی  آموزش های 
محیط زیست دیده ایم به طوری که از اولین سال های 
تحصیلی به ما آموخته اند که »با وجود جنگل اکسیژن 
از  را  سمی هوا  مواد  و  می شود  فراهم  انسان  نیاز  مورد 
بین می رود...« پوسترها و آگهی هایی که همه جای شهر 
می توان به چشم دید که قصد فرهنگسازی شهروندان را 

دارند که »لطفا به درختان آسیب نزنید«
و  ظاهرند  حفظ  جهت  فقط  موارد  این  همه ی  گویا  اما 
کمتر نشانی در عمل دیده می شود. به خصوص عملکرد 
با  رابطه  در  آن ها  از  بیشتری  انتظارات  که  مسووالنی 
طی  که  چرا  می رود.   داشتن،  زیست  محیط  دغدغه ی 
درختان  قطع  موارد  دیده شده  بسیار  گذشته  سال های 

در کوچه و خیابان ها و بوستان های شهر.
و  گرفته  قرار  شهر  معادن  منحنی  مسیر  در  که  شهری 
آلودگی های روز افزون، نیاز به مالحظات بیشتری دارد. 
در  زیادی  حساسیت  می آید  نظر  به  که  گونه  این  ولی 
رابطه ی  و  شهری  عمرانی  پیمانکاران  انتخاب  با  رابطه 
هر  و  نیست  مطرح  چندان  زیست  محیط  با  دوستی 
می سوزاند  می برد یا  سر  را  درختی  می رسد،  راه  از  که 
گویا  بردارد.  گونه  این  خود  پروژه ی  راه  سر  از  را  او  تا 
نمایش تابلوی مغازه های لوکس یا جدول گذاری معابر یا 
از  بااهمیت تر  بیشتر  بسیار  عمرانی  پروژه های  پیشبرد 
برای  بازدارنده  عوامل  شاید  است.  گیاهان  زیستگاه 
سختگیرانه  طور  به  وقایعی  چنین  رخداد  از  پیشگیری 
تعریف نشده یا اجرا نمی شوند. و یا آنقدر جریمه هایی که 
انجام  به  قادر  کسی  هر  که  ناچیزند  می گیرند،  نظر  در 

تخلف و توانایی پرداخت جریمه  
را داشته باشد. پس این موضوع 

باید بیشتر مورد اهمیت باشد.
که  تخلفاتی  این  از  نمونه  چند 
یا  و   درختان  قطع  به  منجر 
طی  می شود  آن ها  سوزاندن 
است.  داده  رخ  اخیر  ماه  همین 
فردوسی  خیابان  به  سری  اگر 
حال  در  تازگی  به  که  شمالی 
تنه ی  بزنید،  است  آسفالت 
می بینید  را  تنومندی  درخت 
کناری  مدتی  و  شده  بریده  که 
گذاشته شده بود. چرا، چون که 
در مسیر پروژه ی جدول گذاری 
و  بود  گرفته  قرار  خیابان  این 
بین تغییر مسیر جدول یا بریدن 
راه یعنی  ترین  ساده  درخت، 
انتخاب  درخت  شدن  بریده 

جریمه ی  میزان  کار،  این  مرتکب  انگیزه ی  شاید  شده، 
کم یا توانایی دور زدن قانون بوده و جریمه های احتمالی 
چندان برای وی بازدارنده نبوده که از انجام چنین کاری 
صرف نظر کند و کارشناسی تر به این موضوع نگاه کند.

بلوار  در  کاج،  درختان  از  زیادی  تعداد  این،  بر  عالوه 
انتهایی کوی المهدی، سوزانده شدند و هنوز بقایای آن 
ناشناس  و  ناشناسند  کار  این  عوامل  مطمئنا  باقی ست. 
بود  نخواهد  موضوع  این  پیگیر  کس  هیچ  و  می مانند 
تکرار  به طور مکرر  اتفاقات  این  بود  اگر چنین  چرا که 
نمی شد و هر ساله شاهد بریده یا قطع شدن درختان در 

شهر نبودیم.
گزارشات مردمی ما را متوجه چنین اتفاقاتی می کند

 این موضوع را از مسوول سازمان فضای سبز شهرداری 
گفت:  چنین  رابطه   این  در  که  شدیم  پیگیر  سیرجان 
می دهد  رخ  شهر  در  که  اتفاقاتی  چنین  با  رابطه  »در 
این  بارها تذکر دادیم و جریمه های بسیاری در  بارها و 
از شهر  گوشه  هر  است  ممکن  اما  گرفته  زمینه صورت 
که یا  می شویم  مطلع  زمانی  ما  و  بیفتد  اتفاقاتی  چنین 

گزارش مردمی به دست ما برسد و  یا ناظران و مسووالن 
اطالع  را  تخلفاتی  چنین  گزارش  باغبان ها  و  نواحی 
دهند. در بسیاری از این موارد حتا نمی توان فرد خاطی 
تخلفاتی  را شناسایی کرد در هر صورت گزارش چنین 

به شهرداری مکتوب و اعالم می شود.«
حریفی ادامه داد: »اما در رابطه با سوختن درختان کاج 
و سرو که در بسیاری از نواحی شهر شاهد آن هستیم، 
ته سیگار و چوب کبریت  این دلیل است که  به  بیشتر 
روشنی در میان درخت یا پای درخت پرتاب می شود و 
این  باعث آتش گرفتن درخت می شود، خاصیت  همین 
باعث  بودن آن هاست و همین دلیل  درختان هم چرب 
می شود که سریع تر آتش بگیرند و بسوزند و زمانی که 
گزارش چنین اتفاقی داده می شود به آتش نشانی اطالع 
داده می شود و برای خاموش کردن آتش اقدام می گردد. 
باعث  هم  و  سوخته  خود  هم  که  است  درخت  این  اما 
سوخته و از بین رفتن درختان مجاور می شود. این اتفاق 
و  بیفتد  اتفاق  هنگام  شب  که  می شود  ناگوارتر  زمانی 
تردد کمتری در آن مسیر صورت بگیرد که فاجعه آفرین 
خواهد بود. اما پس از اتفاقی که برای درختان بلوار کوی 

کردن  تمیز  برای   پیمانکار  بالفاصله  داد،  رخ  المهدی 
چنین  بروز  شاهد  کمتر  تا  شد  فرستاده  درختان   پای 

باشیم. اتفاقاتی 
اما در رابطه با  آسفالت و پروژه های جدول گذاری  که در 
معابر شهر صورت می گیرد، بسیار شاهد آسیب رساندن 
در  که   مکانیکی  بیل های  بودیم.  درختان  ریشه  به 
هنگام کار، به ریشه و تنه ی درختان آسیب می رسانند 
که  می شوند  موجب  را  ناپذیرند  جبران  که  خساراتی  و 

بارها این موضوعات اخطار داده شده است.«
متخلفان جریمه ی نقدی می شوند

 در ادامه،  نظر مسوول واحد حقوقی را جویا شدیم که 
و  دارد  زمینه وجود  این  در  ای  بازدارنده  قوانین  در  آیا 

نحوه ی برخورد با متخلفان به چه صورت بوده است. 
شدن  بریده  جریان  »در  گفت:  رابطه  این  در  حسینی 
به  آن  پرونده ی  و  هستیم  فردوسی  خیابان  در  درخت 
 2۰ از  بیش  ای  جریمه  و  گردیده  ارسال  شهرداری 
اتفاقاتی  میلیون برای این اتفاق در نظر گرفته شده اما 
که باعث آسیب رسیدن به ریشه ی درختان است معموال 
خود  خسارات  این  بعد  سال های  و  نیست  رویت  قابل 

پرونده  که  می دهند  نشان  درخت  شدن  خشک  با  را 
بسته شده و پیمانکار رفته اما این تخلفات در پرونده ی 
پیمانکاران حتما لحاظ خواهد شد و سابقه ای برای وی 
برای آن ها مهم  این موضوع  نظر گرفته می شود که  در 

است.«
نظارتی بیشتر نیاز است

اما اگر در این موارد اشد مجازات برای کنندگان تخلفات 
این چنین در نظر گرفته می شد، شاید دیگر شاهد بروز 
ده  جرایمی چند  وگرنه  نبودیم  شهر  در  اتفاقاتی  چنین 
میلیونی  صد  چند  درآمد  که  پروژه هایی  برای  میلیونی 
آثار  که  بود همین طور  نخواهد  بازدارنده  دارند چندان 
اتفاقاتی  بروز چنین  شاهد  هر سال  که  می بینیم  را  آن 
در شهر هستیم. شاید اگر همراه با هر پروژه ی عمرانی 
در  شهری  سبز  فضای  و  درختان  کاشت  مسیر  در  که 
سبز  فضای  سازمان  سوی  از  ناظری  است،  اجرا  حال 
بروز  مانع  و  بود  پیمانکار  با  همراه  پروژه  اتمام  زمان  تا 
تخلفات می شد، بهترین راهکار برای تکرار نشدن چنین 

رخدادهایی می بود.

بریدن و سوزاندن درختان تنومند به دلیل جدول گذاری خیابان:

دیوار کوتاه سروقامتان
      لیال گلزاری

  عکس ها: سید محسن فروزنده

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 نیـــروز، برج اول ، طبقه ۷ ، واحد ۱ 
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مهر:  رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: تاکنون از 18 هزار نفر جمعیت سالمندان حوزه 
دانشگاه علوم پزشکی کرمان بیش از ۶ هزار نفر واکسن تزریق کرده اند. رشیدی نژاد اظهار کرد: در 
حال حاضر روند کرونا در کرمان سیر نزولی پیدا کرده و بر این اساس هفته خوبی خواهیم داشت. 
وی با ابراز امیدواری در خصوص تداوم سیر نزولی کرونا با رعایت پروتکل ها گفت: با این روند شاهد 
کاهش موارد بستری مبتال به کرونا در استان کرمان خواهیم بود.وی در خصوص واکسیناسیون 
جمعیت سالمندان )باالی 8۰ سال( حوزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان اظهار کرد: تاکنون از 18 هزار 

نفر جمعیت سالمندان این حوزه بیش از ۶ هزار نفر واکسن تزریق کرده اند.

6000 سالمند در 
کرمان علیه کرونا 

واکسینه شدند

خبــروضعیت ۵ شهرستان استان کرمان قرمز است

مهر:  معاون استاندار کرمان وضعیت 5 شهرستان استان کرمان را قرمز اعالم کرد و گفت: سیرجان، جیرفت، کهنوج، رودبار جنوب 
و قلعه گنج در وضعیت قرمز هستند.بصیری اظهار کرد: فعالیت مشاغل گروه دو در استان کرمان از 18 اردیبهشت ماه از سر گرفته 
می شود.وی با اشاره به اینکه سایر محدودیت ها نظیر دورکاری کارمندان ادارات همچنان به قوت خود باقی است، افزود: هشت 
شهرستان در وضعیت نارنجی و 11 شهرستان باقی مانده هم در وضعیت زرد هستند.وی در خصوص امتحانات دانش آموزان گفت: 
آزمون پایه نهم و آزمون نهایی دیپلم به صورت حضوری برگزار می شود.بصیری با اشاره به ممنوعیت سفر در تعطیالت عید فطر بیان 

کرد: سفر در همه شهرها از ساعت 12 روز سه شنبه 21 اردیبهشت ماه تا ظهر روز شنبه 25 اردیبهشت ممنوع است.
شماره 645
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کم کم  فرزندخواندگی  به  کودکی  پذیرش  فرهنگ 
شده  مرسوم  فرزندخواندگی  می افتد.  جا  دارد 
و  زنان  است.  افزایش   به  رو  متقاضیانش  تعداد  و 
مردان بسیاری که به دالیلی بچه دار نشده اند، راهی 
گرفتن  سرپرستی  به  درخواست  و  بهزیستی اند 
مجرد  دختران  اینکه  جالبتر  دارند.  را  بچه  یک 
که  هستند  متقاضیانی   لیست  جزو  نیز  بسیاری 
بدسرپرست  یا  بی سرپرست  بچه های  دارند  تمایل 
تقاضا  این  گویا  حاال  کنند.  قبول  فرزندی  به  را 
به  نسبت  مادرخواندگی  و  شدن  پدرخوانده  برای 
یک  از  نشان  این  و  یافته  افزایش  پیش  سال های 
این  دارد. تحولی که در آن دیگر  اجتماعی  تحول 
مسایل تابو نیست و افراد با فکر بازتر و روشن تری 
برای موضوعات مهم زندگی شان تصمیم می گیرند.

به همین بهانه به سراغ حسنعلی بردستانی مسوول 
واحد شبه خانواده اداره بهزیستی سیرجان رفتم. او 
می گوید: تقاضا برای فرزند خواندگی در سیرجان با 
توجه به جمعیت شهرستان باالست و این نکته ی 

قابل توجهی ست. 
 با او وارد گفت وگو شدم تا از جزییات نحوه ی به 
سرپرستی گرفتن بچه ها بپرسم و اینکه به نظرش 
پیش  سال های  به  نسبت  تقاضا  این  رشد  دلیل 
افزایش  فرزندخواندگی  برای  تقاضا  چیست؟آیا 

یافته؟
تقریبا هفته ای یک تا دو خانواده مراجعه می کنند و 
اگر از شرایط الزم برخوردار باشند، برای تکمیل ثبت 
نام اقدام می کنند. از سال گذشته سامانه اینترنتی 
کار  مراحل  و  شده  اندازی  راه  متقاضیان  نام  ثبت 
به صورت اینترنتی دنبال می شود. تسهیل کار نیز 
فرزندخواندگی  فرایند  به  بخشیدن  شتاب  موجب 
شده است. تقاضا در سیرجان با توجه به جمعیت 

شهرستان باالست.
  فکر می کنید دلیل افزایش تقاضا چیست؟

اطالع  افزایش  دوم  شهرستان،  جمعیت  که  اول 
رسانی و آگاهی بخشی به جامعه، سوم و شاید دلیل 

مهم به نظر من متقاضیانی که االن مراجعه می کنند 
افراد با تحصیالت باالتر و نگرش به روزتر هستند که 
راحت تر با موضوع فرزندخواندگی کنار می آیند. هر 
چه انسان ها رشد یافته تر و جامعه تکامل بیشتری 
داشته باشد، پذیرش موضوعاتی نظیر فرزندخواندگی 
یافته  توسعه  جوامع  در  می کند.  پیدا  افزایش  نیز 
موضوع فرزند خواندگی و پذیرش و پرورش فرزندان 
گسترده تری  سطح  در  بدسرپرست  و  بی سرپرست 

وجود دارد.
  فرزندانی که االن آماده تحویل خوانوادها داده 

شده اند، بیشتر در چه سنی  هستند؟
خب  ولی  هستن  مختلف  سن های  در  فرزندان 
خانواده ها تمایلی به پذیرش فرزندان باالی 5 سال 

ندارند.
  چرا؟

علت بحث تربیت، خو گرفتن و ایجاد پیوند عاطفی و 
شیرینی و حس لذت بخشی بیشتری است که یک 
کودک به خانواده بدون فرزند می دهد.خصوصا در 
خصوص پسرها این موضوع بیشتر است و دخترها 
تا 7-8 سالگی هم بعضا مورد پذیرش خانواده ها قرار 

می گیرند.
که  داشتند  شرایطی  چه  بچه ها  این  مادر  پدر    

فرزندشان به بهزیستی تحویل داده شده؟
پدر و مادر معتاد، کارتن خواب، فوت پدر و مادر، 

ناتوانی اقتصادی، فرزند بیمار و...
اقتصادی   ناتوانی  به خاطر  که  بچه هایی هستند   

پدر و مادر، تحویل بهزیستی شده باشند؟
بله. آخرین نوزادی گرفتیم در اسفند ماه بود و پدر و 
مادر هر دو معتاد مواد صنعتی بودند و بدون درآمد. 
بازار  و  کوچه  و  خیابان  در  نوزادان  مجموع  در  اما 
رها می شوند و نمی توان مشخص کرد علت دقیق 
از  که  آن هایی  ولی  بوده  چی  شدن شان  سرراهی 
طرف بیمارستان تحویل داده می شوند، بیشتر همین 

بحث ازدواج غیر رسمی و اعتیاد پدر و مادرهاست.
 شنیده شده این وسط بعضی ها هم بچه های شان 

را می فروشند؟
نیازمندان  همچنین  بی درآمد.  معتادان  بیشتر  بله. 

مالی و همین طور سوداگران و سودجویان.
 به چه قیمت هایی و چگونه!؟

قیمت ها را خوب واسطه ها مشخص می کنند. من در 
از فروش دریافت نکردم  تا حاال گزارشی  سیرجان 
ولی شنیدم از شهرهای دیگر می خرند. ولی داشتیم 
برای  موردی  شهر  فالن  در  مثال  کردند  اظهار  که 

فروش بوده است.
انجام  اقدامی  چه  بهزیستی  برسد،  گزارش   

می دهد؟
در صورت دریافت گزارش از طریق مراجع قضایی 

پیگیری و اقدامان قانونی انجام می شود.
یا  و  باردار  معتاد  زنان  شناسایی  با  واسطه ها 
را  فرزندشان  می کنند  تالش  نیازمند  خانواده های 
بفروشند.  متقاضی  به خانواده های  دلخواه  مبالغ  با 
مقررات  و  قوانین  خالف  اینکه  بر  عالوه  کار  این 
جاری کشور و مستلزم برخورد قضایی است تبعاتی 
برای خود خانواده هایی که به پذیرش این فرزندان 

می کنند نیز دارد.
 چه تبعاتی؟

از جمله مزاحمت واسطه ها، دریافت پول های کالن، 
فرزند.  واگیر دار  یا  و  صعب العالج  بیماری  احتمال 
با توجه  ایدز و موارد مشابه  ابتال به هپاتیت،  مثل 
به شرایط نامناسب خانواده هایی که حاضر به فروش 

فرزند خود می شوند.
 در این سال ها تعداد بچه های سر راهی زیاد شده. 

درست است؟
حدودا سالی ده نوزاد.

  چه سوژه ای از این بچه ها که به بهزیستی 
تحویل داده شده شما را به شدت تحت تاثیر 

قرار داد؟
 در کل که این موضوع و قربانی شدن نوزادان در 
پیچ و خم های اقتصادی و اجتماعی ناخوشایند است 
ولی گرفتن و واگذاری این نوزادان به خانواده های 
که  روشن تری  آینده  امید  به  با صالحیت  و  خوب 
برای شان متصور می شود برای مان موجب خوشحالی 
است. شادی و خوشحالی خانواده های بدون فرزند  
برای من بسیار زیبا و  نوزاد  از تحویل گرفتن  بعد 

پیش  بعضا  که  دیگری  مورد  بوده.  بخش  مسرت 
انتظار  از مدت ها  بعد  میاید خانواده هایی است که 
فرزندی به فرزند خواندگی گرفتن و چندین سال 
هم نگهداری کردن ولی به علل حوادث غیر مترقبه 

فرزندشون را از دست دادن، خیلی غم انگیز است.
 تعداد خانواده هایی که برای بچه دوم خودشان، 
در  می کنند،  انتخاب  را  بی سرپرست  بچه های 

سیرجان زیاد است؟
نه. بیشتر خانواده هایی این کار را می کنند که امکان 
فرزنددارشدن شان بعد از فرزند اول کم می شود. بله 

هستند ولی کم.
 خانواده هایی که متقاضی اند باید چه مالک هایی 

داشته باشند؟
از لحاظ علمی و تحصیالتی، اقتصادی، فرهنگی و 
اجتماعی، تفاهم و احترام زوجین به یکدیگر، صبر و 
حوصله و توانایی فرزندپروری خوب باشند. از لحاظ 
سن هم باید زیر 5۰سال باشند و پنج سال هم از 

ازدواجشان گذشته باشد.
 این واقعیت دارد که باید بخشی از اموال شان به 

نام بچه کنند؟
باید تعهد بدهند یک سوم اموال شان قبل از فوت به 

فرزندخوانده واگذار شود.
چه  دختر  فرزندان  گرفتن  سرپرستی  به  برای   

محدودیت هایی وجود داره؟
گذشته  آنها  ازدواج  تاریخ  از  سال  پنج  که  کسانی 
باشند،   نشده  فرزند  صاحب  ازدواج  این  از  و  باشد 
مشروط به آنکه حداقل یکی از زوجین بیش از ۳۰ 
بوده  فرزند  دارای  که  زوجینی  باشد،  داشته  سال 
مشروط به آنکه حداقل یکی از آنها بیش از ۳۰ سال 
سن داشته باشد و همچنین دختران و زنان بدون 
همسر در صورتی که حداقل ۳۰ سال سن داشته 
نوجوانان  و  کودکان  سرپرستی  می توانند  باشند. 

حاضر در مراکز بهزیستی را بر عهده بگیرند.
حق  تنها  سال   30 باالی  مجرد  زنان  و  دختران   

سرپرستی دختران را می توانند اخذ کنند.
همین طور موضوع محرمیت دختر است که از طریق 
از واگذاری  ارجاع به مشاور مذهبی و شرعی قبل 

فرزند اطالع رسانی و آگاهی بخشی می شود. همین 
ولی  نمی توانند سرپرست شوند  مردان مجرد  طور 
چندین  و  بدهند  درخواست  می توانند  مجرد  زنان 

مورد هم االن در صف پذیرش هستند.
 شرایط پذیرش سرپرستی اولویت بندی دارد؟

بر اساس قانون دختران مجرد در رتبه دوم اولویت 
اخذ فرزندخواندگی قرار دارند. زوجین بدون فرزند 
در رتبه اول اولویت، دختران مجرد باالی ۳۰ سال 
در رتبه دوم و زوجین دارای فرزند نیز در رتبه سوم 
اولویت قرار می گیرند. حداقل هم ۳۰ سال سن باید 

داشته باشند.
 چه تعداد کودک بی سرپرست و بدسرپرست در 

سیرجان داریم؟
تحت  نفر   1۰۰ حدود  نگهداری  مراکز  در  مقیم 
تحت  ولی  مراکز  از  خارج  و   بهزیستی  پوشش 

حمایت مستقیم حدود 2۰۰ نفر.
بچه های  باقی  بهزیستی  خود  جز  به  مگر   

بی سرپرست کجا نگهداری می شوند؟
بله. پنج تا خانه در سیرجان داریم. سه تا دخترانه، 

دو تا پسرانه.
 کافی ست؟

شهرستان حداقل به دو خانه دیگر نیاز دارد: ما زیر 
۶ سال اعزام می کنیم مرکز استان. پیگیر راه اندازی 
مرکز ۳ تا ۶ سال در سیرجان هستیم. مرکز استان 
و  دارد  شیرخوارگاه  بر  بیشتری  دخالت  و  نظارت 
تاکنون شیرخوارگاه ها در سراسر کشور دولتی بوده 

است و اخیرا در حال واگذاری به خیریه هاست.
 نگهداری  بچه ها سخت است؟ بهانه نمی گیرند؟ 

بهانه می گیرند که بروند نزد   سخت ولی شیرین. 
خانواده شون. خانواده ای که آرزو دارند داشته باشند 
رو  یا شرایط الزم  ندارند  یا  واقعیت  در  ولی خوب 

ندارد.
 برای آرام کردن شان چه کار می کنید؟

فیلم،  ورزشی،  برنامه های  شاد،  برنامه های  اردو، 
با  محدود  دیدار  قصه خوانی،  طبیعت،  در  گردش 
آشپزی  مثل  کارها  از  بخشی  واگذاری  خانواده، 

موردی، شیرینی پزی، کاشت سبزی و...
 برنامه تحصیلی و مهارتی شان هم که مستمر در 

جریان و مشاور و روانشناس در کنارشان هست؟
بهداشت،  مسوول  مددکار،  روانشناس،  مربی،  بله. 
مرکز(  )مدیر  فنی  مسوول  و  وقت،  پاره  پرستار 

پرسنل اصلی مراکز هستند.

گپی با مسئول واحد شبه خانواده بهزیستی سیرجان؛

رواج فرهنگ فرزندخواندگی
      سمیرا سرچمی
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تگرگ و سیالب ۹۶میلیارد ریال به کشاورزان کرمان خسارت زد
ایرنا: مدیر جهاد کشاورزی کرمان ا اظهار داشت: بارش های اخیر و رگبار های پراکنده طی چند روز گذشته ضمن خسارت جانی مشکالتی 
را برای کشاورزان در حوزه باغداری و زراعی بدنبال داشت .وی ضمن تسلیت به خانواده های ۶تن از جانباختگان اداره برق  مناطق گلباف و 
شهداد اظهار داشت: سیل و سیالب های اخیر موجب تخریب اراضی کشاورزی و قنوات شد که در این میان  به قنوات و کانال های انتقال آب 
و الیروبی باغات و مزارع خسرات وارد شده است.به گفته نخعی همچنین  تگرگ  به 15 هکتار باغات مناطق مذکور  و سیل به مزارع گندم 
،جو ،یونجه و ترخون  خسارت هنگفتی وارد کرده است.وی تقویت و کمک به  زیر ساخت ها را ضروری دانست و تاکید کرد: با تکمیل زیر 

ساخت های این مناطق می توانیم در سال های آینده میزان خسارت را به حداقل برسانیم.

مهرماه بود که چنین تیتر و خبری به رسانه های سیرجان 
تبدیل  نور  به شهر  ماه  داده شد سیرجان ظرف مدت سه 
نیروی  توزیع  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به  شود  می 
شهر  پروژه  نمودن  اجرایی  منظور  به  کرمان،  استان  برق 
نور، نشستی در مورخه ۱۴ مهرماه با حضور مسوولین سه 
نهاد همکار شامل، شرکت توزیع برق جنوب کرمان، شرکت 
با  معدنی گل گهر و شهرداری به میزبانی فرمانداری ویژه 
استانداری  های  وحمایت  شهرستان  شواری  رئیس  حضور 

برگزار گردید.
ریزی  برنامه  و  مهندسی  دفتر  معاون  شعاعی،  شیخ  بتول 
نشست  این  در  سیرجان  برق  مدیریت  همراه  به  شرکت 
ارائه داد.  حضور داشت و راهکارها و پیشنهادهای خود را 
مدیریت برق سیرجان در این نشست اعالم نمود: نصب و 
تعویض چراغ ها توسط پرسنل شرکت توزیع و با استفاده 
از دستگاه های باالبر سایر شهرستان ها انجام خواهد شد. 
به  جاری  هفته  پایان  تا  لوازم  لیست  شد  مقرر  همچنین 
شهرداری اعالم و بعد از خریداری طی صورت  جلسه ای به 

اداره برق به منظور نصب تحویل نمایند.
بهینه  استفاده  نور  شهر  اجرای  از  هدف  است  ذکر  شایان 
از انرژی برق و زیبایی شهر می باشد که برای اجرای این 
اقدام مهم مبلغی بالغ بر 22 میلیارد تومان اعتبار نیاز می 
به صورت مشارکتی  پروژه  اجرای  و  لوازم   تهیه  باشد که 

انجام خواهد شد. 
خبر خیلی روشن و نزدیک به اجرا تنظیم شده بود ولی با 
اینکه هشت ماه گذشته است هنوز اقدامی صورت نگرفته 

است. 
چراغ های کوچه ها همچنان خاموش است 

اصلی  های  خیابان  های  کوچه  همچنان   که  نوری  شهر 
شهرش شب ها خاموش است، چگونه بگوییم اطراف شهر؟ 
شهروندی می گفت: بعد از تماس با اداره برق می گویند 
کجاست  مشکل  ببینیم  تا  بگیرید  تماس   8 ساعت  شب 
ساعت 8 شب تماس می گیریم یا به اپراتور وصل می شود 
و شناسه قبض منزل را می خواد یا اصال جواب نمی دهد. 
از این بگذریم روشنایی بلوارهای اصلی شهر همچنان یکی 
در میان خاموش است و جعبه فیوزی که در بدنه آنها است 
آنقدر کوتاه است که دست یک کودک دو ساله هم به آن 
می رسد و اکثرا درب آنها باز و تمام سیم های محتویات آن 
بیرون است و هر با امکان خطر برق گرفتگی وجود دارد.  

در راستای پروژه شهر نور چندین مرتبه گالیه ای از سوی 
اقتصادی سیرجان داشتیم که  کارخانه المپ منطقه ویژه 
مدیر تولید این کارخانه  که اکثر نیروهایش جوان و  بومی 
هستند این گونه نقل کرد: با افرادی در شهرداری سیرجان 

صحبت کردم که المپ های مربوط 
به پروژه شهر نور را از کجا خریدند و 
در نتیجه پرس و جو به نام کارخانه 
مسوول  با  رسیدم.  اصفهان  نور  گل 
اصفهان  نور  گل  کارخانه  فروش 
تماس گرفتم و پرسیدم که آیا شما 
نور سیرجان همکاری  پروژه شهر  با 
بله چیزهایی درمورد  کردید؟ گفت: 
نماینده ما در استان  آن می دانم و 

کرمان این کار را انجام داده است.
خانمی  هم  جا  آن  رفتم  برق  اداره 
گفت:  ما دستور از مرکز استان می 
گیریم و کرمان می گوید که طراحی 
شهر نور چطوری باشد و خرید ما از 
کجا باشد. از طرف کارخانه با شهردار 
کارخانه  گفتیم  و  شد  گرفته  تماس 
المپ  در استان هست و نیاز نیست 
نیازتان  تمام  و  بگذارید  مناقصه 

به  ای  کارخانه  و چون  است  موجود  کارخانه سیرجان  در 

جز کارخانه المپ منطقه ویژه سیرجان در منطقه جنوب 
نیست بایستی از ما خرید کنید. یک پیش طراحی هم انجام 

دادیم اما شهردار هیچ وقت حاضر نشدند با ما مالقات کنند. 
حتی کارخانه ضمانت پنج ساله داده بود و المپ هایی که 
در میدان امام حسین علیه السالم و خیابان هجرت از گل 

نور نصب کردند سوختند.
وقتی برق رفت چه کنیم؟

اگر بابابرقی برق شما را ببرد و یا اینکه اتفاقی برای انشعاب 
شما رخ دهد مجبورید با اتفاقات برق 121 سیرجان تماس 
از شما شناسه  ابتدا  ارتباطی در  این سامانه  حاصل کنید. 
قبض یا شماره موبایل می خواهد بعد از وارد کردن شماره 
موبایل باز اپراتو سر خط اول بر می گردد و از اول شروع 
اتفاق  یا  تاریکی  شرایط  در  وقتی  که  حالی  در  کند.  می 
وقتی  یا  کنیم  وارد  را  قبض مان  شناسه  چگونه  هستیم 
شماره همراهی که قبض برق به آن پیامک می شود را وارد 

می کنیم باز رسیدگی نمی شود.  
برق  اداره  رییس  زاده  سلمان  ابوالفضل  با  روی  همین  از 
داخل  قبض  شناسه  گفت:  وی  کردیم  صحبت  سیرجان 
برای  قبض  شناسه  هست.  مشترکین  گوشی  های  پیامک 

راحت تر پیدا کردن موقعیت مشترکین است . 
یعنی بر اساس شناسه قبض ما موقعیت را در جی آی اس 
پیدا می کنیم. بحث صحت اطالعات و موقعیت مشترکین 
مطرح است و برای کامل کردن و صحت سنجی اطالعات 
است. سلمانی افزود: حاال اگر دسترسی به شناسه نداشته 
انتها به اپراتور وصل می شوند. پشت خط نمی  باشند در 
بهترین  اما  شود.  می  رسیدگی  مشکالت شان  به  و  مانند 
اینترنت  از  توانند  برق من است که می  اپلیکیشن  راهکار 
به  نیست  تماس  به  نیاز  دیگر  و  کنند  بارگذاری  و  دانلود 
یک  و  دهند  می  اطالع  آنالین  صورت  به  اپلیکیشن  این 
ترافیک  و  گرفته می شود  تماس  مشترکین  با  بعد  دقیقه 
است.  سریعتر  رسیدگی  همچنین  ندارد  هم وجود  تماسی 
این سیستم کشوری است و تمام اطالعات در سیستم ثبت 
و پایش می شود پاسخگویی بهتر و سریعتر دارد و ارتباط 

مردم با ما بهتر انجام می شود. 
برنامه برق من

 در راستای افزایش ارائه خدمات به مشترکین و استفاده از 

تکنولوژی های جدید نرم افزاری، مشترکین برق می توانند 
بدون مراجعه به شرکت توزیع برق، با نصب و استفاده از 
سامانه موبایلی برق من  از تمامی خدمات مربوط به شرکت 
توزیع برق استفاده نماید. این نرم افزار این امکان را ایجاد 
بتوانند  سامانه  این  در  نام  ثبت  با  مشترکین  تا  نماید  می 
تمامی خدمات عمومی مورد نیاز را بدون مراجعه به شرکت 
طریق  از  تنها  و  مشترکین  دفاتر خدمات  یا  و  برق  توزیع 
نقطه ای،  هر  از  و  زمانی  هر  در  خود  همراه  تلفن  گوشی 
قبض  ثبت شناسه  با  می توانند  نمایند. مشترکین  دریافت 
گزارش  انشعاب،  اطالعات  افزار،  نرم  این  در  صورتحساب 
و نمودار مصرف انرژی و گزارش پرداخت خود را مشاهده 
اطالعات  ارسال  و  دریافت  برای  ایران  برق  سامانه  نمایند. 
از بستر اینترنت استفاده می نماید حجم اطالعات دریافتی 
اندک بوده و هزینه بسیار ناچیزی را به مشترک از این محل 
دریافت  و  ارسال  به  نیاز  که  حالتی  در  می نماید.  تحمیل 
اطالعات نباشد سامانه بدون اتصال به اینترنت قابل استفاده 

می باشد.

گزارشی از مشکالت روشنایی معابر سیرجان 

تاریکی های شهر نور

  عکس ها: سید محسن فروزنده

   شـهروندی مـی گفـت: بعد از تمـاس بـا اداره برق 
مـی گوینـد شـب سـاعت ۸ تمـاس بگیرید تـا ببینیم 
مشـکل کجاسـت سـاعت ۸ شـب تماس مـی گیریم یا 
بـه اپراتـور وصل مـی شـود و شناسـه قبض منـزل را 

مـی خـواد یـا اصال جـواب نمـی دهد. 
   از ایـن بگذریـم روشـنایی بلوارهـای اصلی شـهر 
همچنـان یکـی در میان خاموش اسـت و جعبـه فیوزی 
کـه در بدنـه آنهـا اسـت آنقدر کوتاه اسـت که دسـت 
یـک کودک دو سـاله هم بـه آن می رسـد و اکثرا درب 
آنهـا باز و تمـام سـیم های محتویات آن بیرون اسـت و 

هر بـا امکان خطـر بـرق گرفتگی وجـود دارد.  

      معظمه صادقی

فردای کرمان:  سخنگوی صنعت برق با اشاره به رشد 22 درصدی مصرف برق در 
کشور، گفت که به دلیل کاهش بارندگی ها و خالی بودن ۳5 درصد از حجم سدهای 
کشور، در ساعت های پیک حدود چهار هزار مگاوات از تولید نیروگاه های برق آبی را در 
اختیار نداریم و دچار کمبود در تولید برق هستیم. وی تاکید کرد: »کلید گذر از تابستان 
امسال با رعایت دمای 25 درجه در کولرهای گازی، استفاده از دور کند کولرهای آبی و 

استفاده نکردن از وسایل برقی پرمصرف در ساعت اوج مصرف است.       

 مصرف برق امسال
 22 درصد افزایش 

داشته است 



ورزش سه: در ادامه انتخاب های فدراسیون فوتبال برای تکمیل کادرفنی تیم های ملی فوتبال 
در رده های سنی پایه و بزرگسال، رایزنی ها برای تکمیل کادرفنی جوانان با چند گزینه انجام 
گرفت و در نهایت مریم جهان نجاتی به عنوان مربی به کادرفنی تیم ملی جوانان زنان ایران اضافه 
شد و به عنوان دستیار مریم آزمون معرفی شد. جهان نجاتی در فصل گذشته در لیگ برتر فوتبال 
زنان توانست تیم شهرداری سیرجان را به عنوان قهرمانی لیگ برتر برساند و حاال باید با این تیم 
در تورنمنت جام باشگاه های غرب آسیا شرکت کند؛ دختران جوان ملی پوش ایران هم خود را برای 

حضور در تورنمنت کافا )آسیای مرکزی( آماده می کنند.  

 سرمربی قهرمان 
فوتبال زنان به تیم 
ملی جوانان رفت 

 فتح آبادی رییس امور فنی تیم های پایه گل گهر شد
خبــر

با پیشنهاد عباس چمنیان مدیر آکادمی باشگاه  فرهنگی ورزشی گل گهر، رضا فتح آبادی 
سرمربی اسبق تیم امید گل گهر به عنوان رییس امور فنی تیم های پایه گل گهر انتخاب 

شد. گفتنی ست فتح آبادی دارای مدرک مربیگری A  آسیا است  که تیم امیدگل گهر تحت 
هدایتش به لیگ برتر صعود کرد. همچنین وی مدتی نیز مسوولیت سرپرستی تیم فوتبال 

بزرگساالن گل گهر را در کارنامه دارد. شماره 645
ورزش 22اردیبهشت1400
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به گزارش روابط عمومی باشگاه فرهنگی ورزشی گهرزمین 
معاون  و  مدیره  هیئت  عضو  خضری پور  محمدرضا  دکتر 
عصر  گهرزمین  آهن  سنگ  شرکت  پشتیبانی  اداری 
اهمیت  از  گهرزمین  امید  تیم  از  تجلیل  مراسم  در  امروز 
از  گهرزمین  شرکت  حمایت  و  ورزشکاران  اخالق مداری 

ورزش صحبت کرد
امید  تیم  که  افتخاری  کرد:  تشریح  خضری پور  دکتر 
گهرزمین در لیگ دسته اول فوتسال بدست آورد برای ما 
و مردم سیرجان افتخار بزرگی است، ارزش این افتخار را 
میدانیم و اعالم می کنیم که شرکت سنگ آهن گهرزمین 

حمایت همه جانبه خود را از ورزش اعالم می کند
گفت:  ادامه  در  گهرزمین  شرکت  مدیره  هیئت  عضو 
موفقیت و کسب پیروزی در ورزش شیرین است اما یک 
ورزشکار هیچوقت نباید اخالق مداری را فدای نتیجه کند، 
اولویت کاری برای هر ورزشکاری باید اخالق باشد و نباید 

تحت هیچ شرایطی اخالق را در ورزش ببازیم.
عوامل  مدعووین،  تمامی  از  پایان  در  خضری پور  دکتر 
امید  تیم  بازیکنان  و  فنی  کادر  گهرزمین،  باشگاه 
گهرزمین بابت کسب این افتخار تقدیر و برای این تیم 

در لیگ برتر آرزوی موفقیت کرد

عضو هیئت مدیره و معاون اداری پشتیبانی شرکت سنگ آهن گهرزمین در مراسم تجلیل از تیم امید گهرزمین؛

 اخالق مداری باید اولویت کار هر ورزشکاری باشد
 شرکت گهرزمین تمام قد از ورزش حمایت می کند

کاپ قهرمانی لیگ دسته اول امید کشور 
به باشگاه گهرزمین سیرجان اهدا شد

به گزارش روابط عمومی باشگاه فرهنگی ورزشی گهر زمین ؛ کاپ و مدال قهرمانی لیگ دسته اول امید کشور با حضور آرش 
جابری سرپرست سازمان لیگ فوتسال در مراسمی به اعضای تیم گهرزمین سیرجان اهدا شد. و همچنین مراسم تجلیلی از 

این ورزشکاران ارزنده برگزار شد
این آیین تجلیل به مناسبت قهرمانی تیم فوتسال امیدهای باشگاه فرهنگی ورزشی گهر زمین در لیگ یک کشور و صعودشان 
به لیگ برتر امیدهای فوتسال کشور با حضور نمایندگان فدراسیون فوتسال و تنی چند از اعضا هیئت مدیره شرکت گهر 
زمین از جمله دکتر محمد رضا خضری و مهندس گلسرخی و مسئوالن باشگاه فرهنگی ورزشی گهر زمین آقایان دکتر سید 

رضا مهدوی فرزند سید ورزش استان کرمان مهدوی کبیر و مهندس سلیمان زاده در سالن غدیر اداره ارشاد برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی باشگاه فرهنگی ورزشی گهرزمین آرش جابری رئیس سازمان لیگ فوتسال در مراسم اهدای جام 
به تیم فوتسال امید گهرزمین گفت: از حضور پرشور امام جمعه محترم و مسئوالن سیرجان در این مراسم شگفت زده شدم، 
پیداست که اتحاد و انسجام خاصی در بین مدیران سیرجانی وجود دارد و یکی از دالیل موفقیت ورزش سیرجان در کشور 

همین است، با این اوصاف میتوانم بگویم در آینده هم از سیرجان بیشتر خواهیم شنید
جابری در ادامه گفت: گهرزمین یکی از حرفه ای  ترین باشگاه های حاضر در لیگ دسته اول فوتسال است و از وجود چنین 
از گهرزمین در  به زودی  برای گهرزمین آرزوی موفقیت دارم و مطمئن هستم که  باشگاهی در لیگ فوتسال خرسندیم، 
فوتسال بیشتر خواهیم شنید و شاهد پیشرفت این باشگاه در لیگ های مختلف خواهیم بود. رئیس سازمان لیگ در ادامه 
از میزبانی سیرجانی ها و باشگاه گهرزمین تشکر و ضمن تبریک قهرمانی تیم امید گهرزمین از حضور این تیم در لیگ برتر 

فصل آینده ابراز خرسندی کرد.

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

 میـــز و صندلی هــای باغــــــــی و ویالیـــی

تاب های ریلکسـی و تابهای سه نفره باغی و ویالیــی

میز LCD تمام MDF به قیمـت درب کارخانــــــه

 لطفا و حتما قبل از خرید 

قیمت ها را مقایسه کنید

تعطیل و روزاهی جمعه  باز هستیم
ایام 

 سرویس چوب کامل ویژه جهیزیه عروس شامل؛

رختکن،جاکفشی
پا تختیمیز جلو مبلیمیز ناهارخوری

کمد لباسی

بوفه بزرگ

تشک طبی فنری سرویس خواب
میز آرایش مبـــل

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

 انتهای بلـوار اصلی حجــت آبــاد  
     تلفـن تماس : 

0 9 1 2 4 1 5 8 0 0 همگی یکجا : 2۴/5۰۰/۰۰۰ تومان1
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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 1400/02/22 می باشد.

از تاریخ انتشار مناقصه در سایت تا ساعت 18:00 روز پنجشنبـــه  مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: 
تاریخ 1400/02/30

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز دوشنبه  تاریخ 1400/03/10
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 17:00 روز سه شنبه  تاریخ 1400/03/11 

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 تهیه مصالح و اجرای
 پروژه هدایت آبهای سطحی شماره 3)بلوار عباسپور( سال1400

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات )شرح مختصر:تهیه مصالح و اجرای

شماره  به  سال۱۴۰۰(  عباسپور(  3)بلوار  شماره  سطحی  آبهای  هدایت  پروژه   

را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.  2 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 5 6 ۷ ۴ ۰ ۰ ۰ ۰ 2 ۱
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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 1400/02/22 می باشد.

از تاریخ انتشار مناقصه در سایت تا ساعت 18:00 روز پنجشنبـــه  مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: 
تاریخ 1400/02/30

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز دوشنبه  تاریخ 1400/03/10
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 17:30 روز سه شنبه  تاریخ 1400/03/11 

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 
تهیه مصالح و اجرای پروژه بهسازی فاز 2 زورخانه پوریای ولی

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات )شرح مختصر:تهیه مصالح و اجرای 

را از   2 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 5 6 ۷ ۴ ۰ ۰ ۰ ۰ 2 2 پروژه بهسازی فاز 2 زورخانه پوریای ولی( به شماره 

طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.



شماره 645
شهر 22اردیبهشت1400

۷
خبــر

فردای کرمان:  سخنگوی صنعت برق با اشاره به رشد 22 درصدی مصرف برق در 
کشور، گفت که به دلیل کاهش بارندگی ها و خالی بودن ۳5 درصد از حجم سدهای 
کشور، در ساعت های پیک حدود چهار هزار مگاوات از تولید نیروگاه های برق آبی را در 
اختیار نداریم و دچار کمبود در تولید برق هستیم. وی تاکید کرد: »کلید گذر از تابستان 
امسال با رعایت دمای 25 درجه در کولرهای گازی، استفاده از دور کند کولرهای آبی و 

استفاده نکردن از وسایل برقی پرمصرف در ساعت اوج مصرف است.       

 مصرف برق امسال
 22 درصد افزایش 

داشته است 

کمیته اجرایی جشنواره موسیقی نواحی در کرمان فعال شد
ایرنا: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان گفت: با توجه به قطعی شدن برگزاری چهاردهمین دوره جشنواره ملی موسیقی نواحی در کرمان، 
کمیته اجرایی این جشنواره فعالیت خود را آغاز کرده است. علیزاده  افزود: در پی نشست و توافقات اخیر استاندار کرمان و معاون هنری وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی برگزاری چهاردهمین دوره جشنواره موسیقی نواحی در کرمان قطعی شد. وی تصریح کرد: همچنین در رابطه با ایجاد دبیرخانه دائمی و ادامه 
برگزاری جشنواره موسیقی نواحی در دوره های آینده در کرمان گفتگو هایی انجام و قرار شد تا در نشست های دیگر تصمیم الزم اتخاذ شود.  مدیرکل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی استان کرمان اظهار داشت: از سوی کمیته اجرایی جشنواره زمان پیشنهادی برای چهاردهمین دوره جشنواره موسیقی نواحی برای ایام ماه 

ربیع االول و همزمان با هفته وحدت در اواخر مهر و اوایل آبان پیشنهاد شده که باید در شورای سیاست گذاری جشنواره قطعی شود.

عمومی  معابر  که  دارد  وجود  روستایی  و  شهر  کمتر  امروزه 
نامی  به  محله ای  و  کوچه  هر  باشد،  نشده  نامگذاری  آن 
شناخته می شود اگر نام گذاری معابر نبود مشکالت عدیده ای 
برای ساکنان شهر به وجود می آمد مثل مراجعه به ادارات، 
و  ارسال کاال   پلیس،  آمبوالنس،  تلفنی،  تاکسی  درخواست 
نام گذاری  این قبیل... سپس می توان گفت  از  سایر مواردی 
از حقوق شهروندی محسوب شده  و کوچه ها  میادین  معابر 
و نام گذاری نامناسب موجب تضییع حقوق شهروندان و در 
کوچه ها  برای  نام  تعیین  می کند.  ایجاد  اختالل  آنها  زندگی 
و خیابان های شهری که در نوبت نخست موضوعی ساده به 
نظر می رسد، در عمل امری پیچیده و پرنکته است که غفلت 
سنجیده  برنامه  و  کارشناسانه  بررسی  فقدان  پیچیدگی،  از 
خدمات  ارائه  در  مشکالت  و  سرگردانی ها  برخی  سبب 
و  معابر  نامگذاری  می شود.  شهروندان  به  بهنگام  و  بهینه 
بوده  واقع حکم شناسنامه یک شهر  خیابان های شهری در 
از نظر کارشناسان مسایل شهری در مدیریت  و اهمیت آن 
شهری مهم است. به طوری که در مصوبه شورای عالی انقالب 
باید برگرفته  المقدور  نامگذاری حتی  فرهنگی چنین آمده: 
از نام شخصیت های بزرگ فرهنگی، ادبی و علمی در تاریخ 
دراین  مشهور  اماکن  و  شهرها  نام  از  همچنین  و  اسالمی 
این شخصیت ها و شهرها در درجه  و  استفاده کنند  تمدن 
اول مربوط به تاریخ و جغرافیای ایران یا مربوط به تاریخ و 

جغرافیای سایر کشورهای اسالمی باشد.

تغییر نام معابر شهری و سردرگمی مردم 
 وقتی نامگذاری معابر عمومی از هیچ سیاست و چهارچوب 
نام معابر به صورت مکرر و غیر  مناسبی تبعیت نمی کند و 
منطقی تغییر می کند چندان تفاوتی با نامگذاری نکردن آنها 
سالیان  شهر  مسافران  و  ساکنان  نمی شود  که  این  ندارد.  
متمادی کوچه و خیابانی را به اسمی بشناسند و بعد مدیران 
شهری نه  یک بار بلکه  چندین بار و در فواصل زمانی بسیار 

کوتاه آن را تغییر دهند. 
یکی از همشهریان می گوید: کوچه شماره 1۶ خیابان تختی 
دو تابلو دارد یکی به نام شهید مهجور شفیعی و یک تابلوی 

دیگر به نام کوچه شماره ....  که نشان گر نام کوچه است، از 
انتهای کوچه که به خیابان شهید نصیری شمالی می رسیم 
این  واقع  این مساله  گیج کننده است در  نام دیگری دارد 
کوچه ۳ اسم دارد از خیابان طرف خیابان تختی دو اسم و  از 

طرف خیابان شهید نصیری هم اسم دیگر.
یکی دیگر از همشهریان می گوید: به بانک مراجعه کردم و 
بلوار سید جمال  از کوچه های  یکی  را که در  منزلم  آدرس 
بود نوشتم ولی کارمند بانک گفت: آدرس را اشتباه دادی به 
جای بلوار سید جمال باید بنویسی بلوار نماز! وقتی به اداره 
پست مراجعه کردم، کارمند اداره گفت:  بلوار سیدجمال از 
است،  پس  نماز  بلوار  راه  پلیس  تا  امام خمینی)ره(  میدان 
چرا کوچه ما که قبل از میدان است هم به بلوار نماز تغییر 
آدرس داده اند. این در حالی است که از هر سیرجانی بپرسیم 
از میدان کشتی آدرس  اسدآبادی کجاست  بلوار سیدجمال 
در  هاست  مدت  اما  خمینی)ره(.  امام  میدان  تا  دهد  می 
سیستم اداری از چهارراه وحید به بعد به  بلوار نماز تغییر نام 
یافته است که این موضوع در سیستم بانکی و پستی برای 

شهروندان مشکالتی ایجاد کرده است. 
دیگری که راننده آژانس است می گوید: در سطح شهر کوچه 
هایی وجود دارد که از کوچه ي دیگر منشعب مي شوند و 
شهروندان برای ادرس دادن مجبورند بگویند سمت راست به 
چپ و یا مجبورند بر اساس نام یکي از اهالي محل، کوچه ي 

مزبور را شناسایي مي کنند. 
نامگذاری معابر توسط مردم  

خیابان  ها  چهارراه  از  زیادی  تعداد  نامگذاری  سیرجان  در 
ها و معابر از سالیان قبل توسط مردم صورت گرفته و گذِر 
بیشتر کرده  را  نام ها  این  به  تعلق شهروندان  احساس  زمان 
کم  اساس  بر  دور  گذشته های  از  نام گذاری ها  این  است. 
کاری مسوولین شهری و عدم نامگذاری معابر شهری توسط 
افراد عادی صورت گرفت. چهارراه موحدی، اشکذری، فلکه 
گل محمدی، چهارراه شهسوار، فراهی و... بر اساس نام افرادی 

که در آن مکان ها  ملک یا مغازه دارند نامگذاری شدند.
 برخی معابر بر اساس نام اداراتی که در آن خیابان و چهارراه 
وجود داشته، نامگذاری شدند؛ چهارراه سپاه، چهارراه فرهنگ، 
میدان شهرداری، چهارراه برق، چهارراه تامین اجتماعی. در 
حالی که برخی از این ادارات از این چهارراه ها  به مکان های 

جدید جابجا شدند اما همچنان  نام آن اداره بر چهارراه باقی 
مانده است. برخی چهارراه ها بر اساس فروش برخی کاالهایی 
مانند چهارراه  نامگذاری شدند:  رود  فروش می  آنجا  در  که 
عدم  بدلیل  هم  ها  برخی چهارراه  آهکی.  و  فروشان  پوست 
نامگذاری، به نام خیابان شان نامگذاری شدند مانند: چهارراه 
و  خیابانها  همه  اینها  قدس.  مولوی،  خواجو،  شهریور،   17
چهارراه های اصلی شهر هستند که می توانست نام مشاهیر 
و نخبگان شهر بر آنها باشد و این ضعف شهرداری و شورای 
را  مهم  این  همچنان  دوره   9 از  بعد  که  می رساند  را  شهر 

جدی نگرفتند. 
نامگذاری مردم با ویژگی های محله ارتباط و سنخیت دارد، 
این نکته ای است که مدیریت شهری و شورای شهر نباید از 
از  انجام یک نظرسنجی  نیز  باشند. ساده ترین کار  آن غافل 
بافت مسکونی در کنار سایر شاخص هاست. اسامی تحمیلی 
اگرچه در بلندمدت و به ناچار در بین مردم مطرح می شود 

ولی به کاربردن آن رضایت خاطر را به دنبال ندارد.
بیشتری  تبعات  میادین  و  معابر  بازنام گذاری  یا  نام  تغییر 

نسبت به نام گذاری اولیه آن دارد. به طوری که با لحاظ تمام 
انتخاب می شود، تغییر آن تبعات بیشتر  نامی  شرایط وقتی 
این که  مگر  است.  بدیهی  امری  این  و  باشد  داشته  می تواند 
این تغییر همسو با شاخص های گفته شده و صدالبته دیدگاه 

ساکنین و عابرین آن باشد.
نارضایتی شهروندان،  مسائلی همچون  به  نام  تغییر  تبعات   
محلی،  هویت  و  تعلق  احساس  کاهش  آنها،  سردرگمی 
هزینه های  کسبه،  برای  مشتری مداری  و  مالی  هزینه های 
بازنگری در نقشه ها و احتماالً اعمال سالیق شخصی مدیران 
را به دنبال دارد. این موضوع مهم است که مدیریت شهری، در 
تغییر نام ها، دیدگاه نهادهای محلی، شورای محله، ساکنین 
و کسبه را در نظر گرفته و ادله کافی برای نامناسب بودن نام 

قبلی داشته باشد.
در کالن شهرها بهتر می توان آدرس پیدا کرد تا سیرجان 

شورای  فرهنگی  کمیسیون  رییس  خدامی؛  با  باره   این  در 
من  کرد:  عنوان  مورد  این  در  وی  کردیم؛  گفتگویی  شهر 
کردن  پیدا  درگیر   زیاد  دارم  که  شغلی  واسطه   به  خودم 

آدرس هستم و همیشه می گویم که در کالن شهرها راحت تر 
می توان آدرس پیدا کرد تا سیرجان.

وی گفت : در رابطه با تغییر  نام معابر  باید گفت که بنده 
از ابتدا با این موضوع مخالف هستم بعضا پیش آمده که نام 
بعضی از خیابان ها نامناسب بوده اما با تغییر نام آن مخالف 
تقاطع  و  چهارراه ها  جدید  دستورالعمل  در  البته  هستیم، 
دارد  اشکاالتی  این دستورالعمل هم  نمی شود که  نامگذاری 
کند  انتخاب  نام  آن  برای  خودشان  عوام  می شود  باعث  که 
که در بیشتر مواقع نامناسب می باشد و این اشکال  قوانین 
و  فروشان  پوست  چهارراه  ما  مثال   برای  است،  نامگذاری 

چهارراه سیگارفروشان را داریم که اصال مناسب نیست. 
افراد  بود  انتخاب نشده  آنها  برای  نام مناسبی  ابتدا  از  چون 
یا  چهارراه  آن  موقعیت  اساس  بر  خودشان  شدند  مجبور 
خیابان آن را نامگذار کنند. وی افزود: اکنون فقط یک مورد 
تغییر نام داشتیم آن هم آن هم بلوار دانشگاه آزاد است که 
آن منطقه به نام کوی دانشگاه نامگذاری شده و بلوار آن با 
تقاضای جمعی از دانشجویان و  همکاری روسای دانشگاه  و 
مسوولین این منطقه به نام شهید فخری زاده نامگذاری شده 

و هیچ تغییر نامی در هیچ جای سیرجان انجام نشده است.
تابلوها به زودی تعویض می شوند

مورد  در  سیرجان  شهر  شورای  فرهنگی  کمیسیون  رییس 
چند نام بودن کوچه ها و برخی خیابان ها و مخدوش شدن 
تابلو برخی معابر اینگونه عنوان کرد: این مشکل که در چند 
نقطه شهر وجود دارد، بررسی های الزم را انجام دادیم و در 

تالش هستیم به زودی آنها را اصالح کنیم. 
وی افزود: بسیاری از این موارد در سیستم شهرداری اصالح 
شده اما مشکل اصلی بحث نصب تابلو است، طبق برآوردی 
معابر  تابلوهای  بازسازی  و  تعویض  برای  دادیم  انجام  که 
شهری سه مورد وجود دارد یکی پالک و کدپستی، دیگری  
تابلوهای نامگذاری معابر و تابلوهای راهنما هدایت مسیر در 

خیابان ها و بلوارها و ورودی شهر. 
افزایش  این رابطه وجود دارد  خدامی گفت: مشکلی که در 
پیمانکار  تعیین  برای  مرحله  چندین  است،  تابلوها  قیمت 
همکاری  به  حاضر  پیمانکاری  هیچ  هنوز  اما  کردیم  آگهی 
نشده است ولی این مورد را به طور ویژه دنبال خواهیم کرد 

و به زودی این مشکل برطرف خواهد شد.

گزارشی از نامگذاری برخی معابر شهر؛

نامگذاری معابر، ظاهری ساده اما باطنی پیچیده و پرنکته
     سحر لشکری

  عکس: سید محسن فروزنده

فروش، نصب، سرویـس،شــارژ گـــاز و 

نقد و اقساطلولـه کشی زیرکار

کولرهای گـازی اسپلیت
خیابان وحید - روبروی فروشگاه  افق  کوروش
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ویترین آخر

نامزدهای  نوشت:  ایران  در سایت عصر  داننده  مصطفی 
برای  را  خود   ،14۰۰ خرداد   28 جمهوری  ریاست  انتخابات 
و  مناظره  سخنرانی،  استانی،  سفرهای  می کنند.  آماده  رقابت 

هزارداستان دیگر برای آنها در پیش است.
آنها در یک ماه پیش رو به اندازه یک سال کار می کنند. صبح 
به این شهر می روند و عصر در استانی دیگر وعده می دهند. جدا 
از نامزدها می خواهم به دختران کم حجاب کشورم هم عرض کنم 
که آنها هم باید خودشان را آماده کنند تا هر لحظه در خیابان 
این  فرزند  عنوان  به  و  بگیرد  را  جلوی شان  تلویزیون  گزارشگر 
کشور از آنها در مورد انتخابات بپرسد. همان ظاهری که تا دیروز 
در گشت ارشاد بود به قاب تلویزیون راه پیدا می کند. اگر علیه 
آمریکا و حاال دولت روحانی و »سیاست  های غرب گرایانه« آن 
که حرف بزند به همه بخش های خبری و شبکه های اجتماعی 

هم راه پیدا می  کند.
درست مثل راهپیمایی 22 بهمن که گزارشگران برای نشان 
سراغ  اسالمی،  انقالب  پیروزی  مراسم  در  حاضران  تنوع  دادن 
دخترانی می روند که کم  حجاب تر از دیگران هستند. دخترانی 
که در این روزها مورد سوال قرار می گیرند، همان صداوسیمایی 
که در هنگام پخش سریال هایی که خودش ساخته و یا فیلم های 
تصویر  رنگ  دارد،  مجوز  ارشاد  وزارت  از  که  ایرانی  سینمایی 
صحنه هایی که بازیگران زن در آن آرایش غلیظ دارند را تا حد 
انتخابات  پایین می آورد، دختران کم حجاب دم  سیاه و سفید 
هرچه  انتخابات،  ایام  در  اصال  می دهد.  نشان  رنگی  رنگی،  را 
بی حجاب تر باشی احتمال اینکه دوربین تلویزیون به سمت شما 
بیاید زیاد است. اگر حرف های مورد نظر آنها را هم که بگویی کار 
تمام است و می توانید تلفن را بردارید و به همه خبر بدهید که 
در اخبار 2۰:۳۰ شما را نشان خواهند داد. احتماال وقتی به پدر 
زنگ بزنید او به شما خواهد گفت که »نکنه دوباره گشت ارشاد 
انتخابات و  با لحنی فاتح می گویید نه در مورد  گرفتت؟« شما 
انتظارهایم از رییس جمهور حرف زدم، درست با همان ظاهری 
که ماه پیش مهمان وِن گشت ارشاد شدم. کاش که این نگاه 
و  انتخابات  روزهای  به  منحصر  فقط  و  داشت  وجود  همیشه 
راهپیمایی نبود. واقعا اگر این دختران و یا پسرانی که ظاهری 
این کشور می دانید و رای  را فرزندان  با دیگران دارند  متفاوت 
و نظر آنها برای تان مهم است، در ماه های دیگر سال هم با این 
جوانان همینگونه برخورد کنید و اگر آنها را از خود نمی دانید در 
زمان انتخابات هم به سراغ شان نروید. این داستان تکراری شده 
است، تکراری تر  از تمام فیلم های آی فیلم. کاش تکلیف ما را بد 

حجاب خوب و بد حجاب بد، مشخص می کردند.

خبرگزاری میزان: نخستین محصول تولیدشده واکسن کوو ایران برکت، صبح 
دیروز در فاز یک کارخانه تولید واکسن ستاد اجرایی فرمان امام با حضور محمد 
مخبر، ریاست این ستاد رونمایی شد. محمدرضا شانه ساز روز سه شنبه در مراسم 
رونمایی از اولین محصول )۳۰۰ هزار دوز واکسن( تولید شده واکسن کووایران 
برکت در فاز یک کارخانه تولید واکسن ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( 
گفت: در یک شرایط نابرابر و تحریم توانستیم خودمان را به جمع چهار تا پنج 

کشور برتر دنیا برسانیم.

       گوناگون

اولین محموله »واکسن ایرانی کرونا« رسید

بهارنیوز: از دیروز و در آستانه تعطیالت 
برای  رانندگان  و  محدود  سفر،  فطر،  عید 
ورود به شهرهای قرمز یک میلیون تومان 
و شهرهای نارنجی و زرد 5۰۰ هزار تومان 
ستاد  مصوبه  برابر  می شوند.  قانون  اعمال 
ملی مقابله با کرونا و ابالغیه وزارت کشور 
سفر در تمام جاده های ایران از ساعت 14 
شنبه  روز  ساعت 12  تا  )سه شنبه(  امروز 
25 اردیبهشت محدود می شود و مسافران 
در تعطیالت  عید فطر جریمه خواهند شد.

بار  این  بهداشت  وزیر  اعالم  براساس   
که   انگلیسی  جهش یافته  ویروس  نه تنها 
ویروس های دیگری هم در برخی استان ها 
سالمت جامعه را تهدید می کنند؛ کرونای 
آفریقای جنوبی در هرمزگان، هندی در قم 
غربی  آذربایجان  در  و هندی-کالیفرنیایی 
که احتمال سرکشی آن در پایان تعطیالت 
پیش رو وجود خواهد داشت. بر این اساس 
مصوبه ستاد ملی کرونا مبنی بر ممنوعیت 
و جریمه سفر از امروز تا ابتدای هفته آینده 
اجرا  کرونا  انتقال  زنجیره  قطع  هدف  با 
خواهد شد و بخش زیادی از دوربین های 
استان  ثبت تخلف در جاده های  هوشمند 

بارگذاری شده اند.
در  استقرار  با  راهور  نیروهای  همچنین 
جاده ها و مبادی ورودی و خروجی شهرها 
رانندگان را از سفر و ورود به شهرها منع 
به  عدم تمکین  درصورت  و  کرد  خواهند 
برایشان  را  گران  اصرار، سفری  و  مقررات 
رقم خواهند زد. جریمه تردد در جاده های 
به  ورود  برای  آینده  روز   5 طی  استان 
برای  تومان،  میلیون  یک  قرمز  شهرهای 
زرد  و  نارنجی  گروه  شهرهای  به  ورود 

2۰۰هزار  شبانه  تردد  و  تومان  5۰۰هزار 
تومان خواهد بود.

اینکه  بیان  با  کشور  راه  پلیس  رئیس   
رنگ بندی  از  فارغ  کشور  شهرهای  تمام 
از  کرد:  عنوان  هستند،  طرح  این  شامل 
مردم انتظار می رود در هیچ شرایطی سفر 
موج  مهار  برای  گامی  بتوانیم  تا  نکنند 
سرهنگ  برداریم.  کشور  در  کرونا  چهارم 
برنامه ریزی ها طوری  افزود:  امیدوار  هادی 
است که هم در ورودی و هم خروجی شهر 

اعمال قانون صورت خواهد گرفت.
همکاران ما هم در مبادی شهرها مستقر 
سفر  شروع  از  می کنیم  سعی  و  هستند 
جلوگیری کنیم و سفری شکل نگیرد. این 
چند  سامانه ها  اینکه  بر  تأکید  با  مسئول 
برابر دفعات قبل بارگذاری شده اند و سفرها 
باید به حداقل ممکن برسد، بیان کرد: البته 
درگیری با رانندگان وجود نخواهد داشت و 
تنها توصیه ما جلوگیری از سفر است. در 
این باره هم جریمه های سنگین پیش بینی 
سامانه های  شدن  فعال  با  و  است  شده 
سفر  هزینه  استان  جاده های  در  نظارتی 
برای رانندگان در تعطیالت پیش به واسطه 

جریمه ها بسیار گران خواهد بود.
اصرار  و  ضروری  شرایط  درباره  امیدوار 
هر  گفت:  هم  سفر  انجام  به  رانندگان 
به  پالک  برای  جریمه  یک بار  24ساعت 
در  اما  می شود.  انجام  سامانه ها  وسیله 
هستند  مستقر  ما  همکاران  که  مقاطعی 
عدم ورود  و  محدودیت  بر  کلی  سیاست 
همکاران  19۰۰نقطه،  از  بیش  در  است. 
ما مستقر می شوند و بیش از 7۰۰سامانه 
زیر بار ترافیکی است. تمام ظرفیت ما به کار 

تا محدودیت سفر در سراسر  گرفته شده 
کشور و در بین تمامی شهرها به درستی 

اجرا شود.
ترافیک  فرهنگ  آموزش  اداره  رئیس   
خوزستان  رانندگی  و  راهنمایی  پلیس 
نمی شود  داده  ترددی  هیچ  اجازه  گفت:  
قانونی  جریمه های  هم  تردد  درصورت  و 
اعمال خواهد شد. به گفته سرهنگ افشین 
رانندگان  تردد  بر  نظارت  مهر آفرین، 
انجام  نامحسوس  هم  و  محسوس  هم 
خواهد شد و بیشترین نظار ت ها به صورت 

نامحسوس و اعمال جریمه است.
اجتماعی  معاون  نامور،  سجاد  سرهنگ 
نیروی انتظامی خراسان شمالی هم با تأکید 
بر اینکه پلیس استان با توجه به بسته بودن 
جاده ها به مناسبت عید سعید فطر در 17 
نقطه از محورهای استان مستقر می شود و 
ورود و خروج خودروها را کنترل می کند، 
گفت: بیش از ۳۰۰  نیروی پلیس در طول 
24 ساعت به کار گرفته می شوند و ورودی و 
خروجی های شهرستان ها را کنترل خواهند 

کرد.
رئیس  میش مست،  حسین  سرهنگ 
به  اشاره  با  هم  خراسان رضوی  راه  پلیس 
جریمه 2۰2 دستگاه خودرو در جاده های 
استان، عنوان کرد: این تعداد خودرو پیش 
از آغاز طرح محدودیت کشوری در راستای 
اجرای طرح منع ورود خودروهای غیربومی 
نارنجی  و  قرمز  وضعیت  با  شهرهای  به 
کرونایی جریمه شدند و با توجه به اینکه 
استان  در  قرمز  وضعیت  با  شهری  دیروز 
نداشتیم این خودروها جریمه 5  میلیون 

ریالی شدند.

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

 چاپ :  مهدویکرمان
نشانی: سیرجان،خیاباننصیریشمالی،کوچهنصیری)25(پالک113کدپستی: 7813753636

تلفن: 42202140 نمابر:42234344سامانه پیام کوتاه:3000990061
تلفن سفارش آگهی: 09133475191-42234344

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

محفل سالمندان با رعایت پروتکل ها!

واکسیناسیون افراد 65 سال به باال تا آخر خرداد
رییس کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی مدیریت بیماری کرونا گفت: طبق 
گزارش وزارت بهداشت، تا آخر خرداد ماه همه افراد ۶5 سال به باال واکسینه خواهند 
شد. حسین ذوالفقاری با اشاره به اینکه امروز بیماری در کشور با همراهی مردم و 
زحمات کادر پزشکی و درمان در شرایط مهار و کنترل قرار گرفته است؛ گفت: طبق 
گزارش وزارت بهداشت موج چهارم بیماری از مرحله پیک و فزاینده در حال انتقال 

به فضای مهار و کنترل است.

زوم

کدام سفرها مشمول جریمه می شوند؟
آفتاب  نیوز: کدخدایی در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: مصوبه شورای 
نگهبان در خصوص شرایط ثبت نام کنندگان انتخابات ریاست جمهوری برای وزارت 
کشور و دیگر مجریان الزم االجراست. سخنگوی شورای نگهبان افزود: بدیهی است 
کسانی از نظر این شورا ثبت نام کننده تلقی می شوند که مدارک مذکور در مصوبه 
این شورا را هنگام ثبت نام ارائه کرده باشند. نام نویسی از داوطلبان انتخابات ریاست 

جمهوری از 21 اردیبهشت آغاز و به مدت 5 روز ادامه دارد.

کدخدایی: مصوبه شورای نگهبان الزم االجرا است

انتخابات نزدیک شد، 
»بدحجاب ها« عزیز شدند!

مخالفت با افزایش قیمت خودرو نقشه دشمن است!
آفتاب  نیوز: محمد رضا نجفی منش رییس انجمن صنایع همگن قطعه سازی 
کشور با ابراز تاسف از جسارت مسووالن در تصمیم گیری و لغو نرخ گذاری دستوری 
خودرو گفت: روند زیان دهی این شرکتها به دلیل سیاست قیمت گذاری خودرو 
ادامه خواهد داشت. متاسفانه گروهی با زیر ذره بین بردن قیمت خودرو مترصد 
نشستند تا با هر افزایشی در نرخ کارخانه ای خودروها هیاهویی به راه بیاندازند و 

مسیری را که دشمنان برای نابودی صنعت خودرو ترسیم کردند را عملی کنند. 
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 ایسنا: علی ربیعی روز سه شنبه در نشست خبری گفت: دولت معتقد به مشارکت 
حداکثری و حضور همه جانبه و تمام عیار مردم در انتخابات است و همه توان خود 
را برای انجاِم چنین رسالتی مستند به قانون اساسی، به کار خواهد گرفت. آن چه که 
رهبری به نقش انتخابات در استحکام پایه های اقتدار کشور، تعبیر کردند، هنگامی 
جنبه اجرایی به خود خواهد گرفت که منتخب ملت، برخاسته از یک مشارکت وسیع 

و حداکثری با تکیه بر آرای باال باشد

ربیعی: همه سالیق باید نامزد انتخاباتی داشته باشند

– فریکو قصد دارد نیروهای مورد نیاز خود را از بین  شرکت فرآورده های روغنی ایران 
توانند  می  متقاضیان  نماید.  جذب  تخصصی  و  عمومی  مصاحبه  انجام  طریق  از  بومی  افراد 
ایمیل  آدرس  به    ۱۴۰۰/۰2/3۱ تاریخ  تا  حداکثـر  را  خود  رزومه  آگهی  درج  تاریخ  از 

ourfactoryinfo@gmail.com ارسال نمایند . 
شرایــط عمومـی :  

۱-اعتقاد به دین مبین اسالم و تابعیت جمهوری اسالمی
2-دارای کارت پایان خدمت یا معافیت دائم)مخصوص متقاضیان مرد(

3-عدم اشتهار به فساد اخالقی، نداشتن سابقه محکومیت و پیشینه کیفری
۴-حداکثر سن جهت متقاضیان لیسانس ۲۸ سال می باشد. 

مدت زمان خدمت سربازی به حداکثر سن افزوده خواهد شد.
5-حداقل معدل جهت متقاضیان ۱5 می باشد.

6-اولویت با متقاضیان بومی شهرستان سیرجان می باشد
۷-دعوت شدگان به مصاحبه بایستی اصل مدارک خود را به همراه داشته باشند.

رشکت رفآورده اهی روغنی اریان – رفیکو

تعداد مورد نیازجنسیتمیزان تحصیالترشتـه تحصیلیردیف

۲5 نفرمردفوق دیپلمشیمی کلیه گرایش ها۱

۲۰ نفرمردفوق دیپلمبرق  کلیه گرایش ها2

۲۰ نفرمردفوق دیپلممکانیک عمومی3

۱۰ نفرمردفوق دیپلمتاسیسات۴

5  نفرمردفوق دیپلمحسابداری5

5  نفرمرد/ زنفوق دیپلمکامپیوتر کلیه گرایش ها6

5  نفرمرد/ زنفوق لیسانس/لیسانسمهندسی شیمی۷

5  نفرمرد/ زن فوق لیسانس/لیسانسشیمی آلی8

5  نفرمرد/ زنلیسانسشیمی  تجزیه۹
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کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس  درگاه سامانه تدارکات 
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 1400/02/22 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 12:00 روز شنبه تاریخ 1400/03/01
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت 12:00 روز سه شنبه  تاریخ 1400/03/11

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 18:00 روز چهارشنبه  تاریخ 1400/03/12 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

الف- آدرس: سیرجان- بلوار شهید زندی نیا، مجتمع سازمانی شهرداری  و تلفن 42338102 - 034
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
دمرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان مرکز تماس: 41934-021      دفتر ثبت نام: 85193768-88969737

فراخوان تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای 
 اجاره محل نصب دوباب کانکس 

خدمات  عمومی  مزایده  دارد  نظر  در  سیرجان  سبز  فضای  و  منظر  سیما،  سازمان 

شماره  به   ) کانکس  باب  دو  نصب  محل  استیجاری  صورت  به  واگذاری  مختصر:  )شرح 

5 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. ۰ ۰ ۰ ۰ ۹ ۰ 5 ۴ ۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 2
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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 1400/02/22 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 12:00 روز شنبـــه تاریخ 1400/03/01
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 12:00 روز سه شنبه  تاریخ 1400/03/11
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 17:30 روز چهارشنبه  تاریخ 1400/03/12 

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 41325000 - 034

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

دمرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 
عملیات آبرسانی به فضای سبز با تانکر آبرسان

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات )شرح مختصر:عملیات آبرسانی 

را از طریق سامانه   2 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 5 6 ۷ ۴ ۰ ۰ ۰ ۰ 2 ۰ به فضای سبز با تانکر آبرسان( به شماره 

تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.


