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سخِن همشهریان؛ انعکاس
سالم صبح بخیر؛ این چندتا عکس به خوبی وضعیت افتضاح آسفالت مساکن مهر تا پردیس 
دانشگاه آزاد را نشان می دهد. متاسفانه به قدری این آسفالت داغون هست و چاله های فراوانی 
داره که بنده تضمین میکنم همشهریانی سنگ کلیه دارن اگر یکی دوبار توی این مسیر 
رانندگی کنن قطعا سنگ کلیه شون دفع میشه، همچنین اگر خانم بارداری هم سرنشین 
یه خودرو باشه بر اثر ضربات ناشی از افتادن ماشین توی گودال های این مسیر، دچار زایمان 
زودرس میشه. مسئولین خجالت بکشین، فقط یکبار از این مسیر عبور کنین تا بفهمین ماها 

چی می کشیم.     #انتقاد#حق#مردم#است 

سخِن همشهریان؛ 
سالم و خسته نباشید

تخریب غیر اصولی و رها سازی لوله انشعاب گاز در بلوار سید جمال 
انتهای کوچه شهید فکوری، نظارت بیشتر پلیس ساختمان بر روند 
می شود.        احساس  پیش  از  بیش  سیرجان  در  سازی ها  ساختمان 

#انتقاد#حق#مردم#است

خط و نشان فرماندار برای یک خبرنگار!
نشست مطبوعاتی علی اکبر پورمحمدی، فرماندار رفسنجان 
به  پاسخگویی  برای  مکانی  به  باید  حالی  در  خبرنگاران  با 
جریان رسانه ای تبدیل شود که با پاسخ عجیب فرماندار به 
یکی از خبرنگاران محلی همراه شد.در این نشست خبرنگار 
در خصوص انتقال آب رودخانه این شهر به یکی از پروژه های 
بخش خصوصی سوال می کند و فرماندار نیز اینگونه پاسخ 
خبرنگار را می دهد: »حواست جمع باشد، یک بار دیگر تکرار 

کنید در دهانت می زنم« 

واکنش خانه مطبوعات استان کرمان به
 اظهارات سرپرست فرمانداری رفسنجان:
پیگیری های خود را تا رسیدن 

به نتیجه قابل قبول ادامه خواهیم داد
در پی انتشار فیلمی در فضای مجازی که در آن سرپرست 
فرمانداری رفسنجان خطاب به خبرنگار می گوید »می زنم 
توی دهنت« خانه مطبوعات استان کرمان اطالعیه ای صادر 

کرد.متن کامل این اطالعیه به شرح زیر است:
به نام خداوند لوح و قلم

استان  مطبوعات  خانه  اعضای  و  رسانه  اصحاب  اطالع  به 
کرمان می رسانیم، از ظهر روز گذشته که اولین گزارش درباره 
پاسخ خارج از عرف سرپرست فرمانداری رفسنجان در قبال 
سوال یکی از خبرنگاراِن عضو دریافت شد پیگیری موضوع 
مبنا مدیرعامل  بر همین  قرار گرفت.  کار خانه  در دستور 
دفاع  در  خانه  ذاتی  وظیفه  حسِب  استان  مطبوعات  خانه 
با  را  از حقوق خبرنگاران، مذاکراتی  بیان و دفاع  آزادی  از 
استاندار محترم، سرپرست محترم معاونت سیاسی، امنیتی 
استانداری و مدیرکل روابط عمومی استانداری انجام و ضمن 
ابراز تاسف از رفتار ناشایست سرپرست فرمانداری، خواستار 
انجام اقدامات الزم و ضروری در مواجهه با این موضوع شد.  

فرماندار رفسنجان عزل شد
به دستور احمد وحیدی وزیر کشور، در پی رفتار نامناسب 
سرپرست فرمانداری رفسنجان با یکی از خبرنگاران، دکتر 
احمد وحیدی وزیر کشور در تماس تلفنی با استاندار کرمان، 
دستور عزل علی اکبر پورمحمدی را صادر کرد. گفتمان دولت 
مردمی و عدالت محور آیت اهلل دکتر سید ابراهیم رئیسی 
ایجاب می کند که مدیران آن ضمن داشتن روحیه مردمی 
و جهادی، نسبت به تعامل و تکریم آحاد افراد جامعه اهتمام 
انتظار می رود اصحاب رسانه بیش  باشند. همچنین  داشته 
ویژه در طرح پرسش،  به  با رویکرد حرفه ای خود  از پیش 

مسئوالن را در مسیر توسعه و پیشرفت کشور  یاری دهند.
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سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی 
از  استانداری کرمان گفت: گشت های ویژه 
سال  ماه  فروردین   ۱۵ الی  اسفندماه   ۱۴
به  نظارتی  دستگاه های  همکاری  با  آینده 
صورت دائم ناظر بر فروش اجناس با قیمت 

واقعی در بازار خواهند بود.
پایگاه  از  نقل  به  نو  گفتار  گزارش  به 
اطالع رسانی استانداری کرمان، دکتر مهرابی 
در ستاد تنظیم بازار استان کرمان با تاکید 

تعادلی  صورت  به  باید  قیمت ها  اینکه   بر 
در  رویه ای  وحدت  یک  و  باشد  بازار  در 
قیمت گذاری صورت گیرد، اظهارداشت: اگر 
خریدار با قیمت درج شده روی کاالی مورد 
باید  دید  مغایرتی  شده  ارائه  فاکتور  و  نیاز 
آن موضوع را گزارش دهد و از گرانفروشی 
جلوگیری و برخورد شود که در این خصوص 
 ۱۵ الی  اسفند   ۱۴ از  ویژه  گشت های 
فروردین سال آینده با همکاری دستگاه های 

نظارتی به صورت دائم ناظر بر فروش اجناس 
با قیمت واقعی در بازار خواهند بود. 

در ادامه این جلسه گزارشی از تامین میوه 
ذخیره  وضعیت  آخرین  و  استان  عید  شب 
سازی پرتقال و سیب درختی ارائه و عنوان 
شد که بر این اساس تامین ۵۵0 تن سیب 
درختی از ارومیه صورت و در سردخانه های 
استان ذخیره شده است که 60 تن سیب 
قرمز و بقیه سیب زرد بوده و ۱۵ درصد نیز 

به صورت ذخیره ملی نگهداری می شود که 
بازار  وارد  مردم مجددا  استقبال  در صورت 
خواهد شد. در جنوب استان نیز ۱۱0 تن 
سیب درختی از آذربایجان غربی وارد شده 
است که 30 تن سیب قرمز و 80 تن سیب 
زرد است. همچنین در این جلسه مقرر شد 
غرفه های ارائه دهنده میوه شب عید در ۱6 
شده  تکلیف  تعیین  و  مشخص  شهرستان 

است.

الیحه بودجه ۱۴0۱ شهرداری سیرجان 
با رقم یک هزار و دویست و هفتاد میلیارد 
اکثریت آراء به تصویب  اتفاق  به  تومان 
رسید. سیرجان  شهر  اسالمی   شورای 

و سخنگوی  ریاست  پور  خدامی  حسن 
شورای شهر سیرجان به خبرنگار سخن 
تازه گفت: در راستای بررسی وتصویب 

بودجه پیشنهادی دوازده هزار و هفتصد 
برای  ریالی شهرداری سیرجان  میلیارد 
اسفند   3 شنبه  سه  امروز  آتی،  سال 
با  بودجه  این  بررسی  جلسه   ۱۴00
جلسات  سالن  در  شورا  اعضای  حضور 

شورای شهر برگزارشد.
بودجه  میزان  از  کرد:  عنوان  وی 

آینده  سال  برای  شهرداری  پیشنهادی 
 39 و  عمرانی  بخش  به  آن  درصد   6۱
که پس  باشد  بودجه جاری می  درصد 
از بحث و تبادل نظر، مورد موافقت اعضا 

قرار گرفت.
خدامی پور همچنین افزود: ریز بودجه 
پس از تاییدیه فرمانداری سیرجان  به 

شریف  مردم  و  رسانه   اصحاب  اطالع 
توضیح  به  سیرجان خواهد رسید. الزم 
درآمدهای  مختص  رقم  این  که   است 
موارد  و  باشد  می  شهرداری  نقدی 
عمرانی که بصورت تهاتر غیر نقدی و یا 
مشارکت بخش خصوصی  انجام خواهد 

شد در این بودجه لحاظ نشده است.

افزایش نظارت بر قیمت ها در آستانه عید؛

مردم تخلفات را گزارش دهند

حسن خدامی پور، رییس شورای شهر در گفتگو با سخن تازه عنوان  کرد: 

تصویب بودجه 1270 میلیارد تومانی شهرداری  توسط شورای شهر 
      خبر

مسیرهای اطراف پاساژ مهر یکطرفه می شوند
بر اساس مصوبه شورای ترافیک شهرستان به دلیل ترافیک کوچه های 
اطراف پاساژ مهر مصوب شد تردد خودروها در کوچه ها و مسیرهای منتهی 
به پاساژ مهر بصورت یکطرفه  خواهد بود که بر اساس این مصوبه ترافیک 

اطراف کوچه های  پاساژ مهر کاهش خواهد داشت. 
 کالهبرداری با جعل آدرس اینترنتی سامانه ثنا

اینترنتی  آدرس  جعل  با  کالهبردار  فرد  کالهبرداری  از  روش  این  در 
سامانه ثنا )سامانه ثبت نام الکترونیک قضایی( پیامکی با محتوا هایی نظیر 
ابالغیه، ثبت شکایت در سامانه و... که در نهایت به یک لینک پرداخت 
که  آنجایی  از  و  می کنند  ارسال  شهروندان  برای  می شود  منتهی  برخط 
برخی از شهروندان از این سامانه ها و نحوه فعالیت آن ها آگاهی ندارند و 
مبلغ عنوان شده نیز بسیار ناچیز است روی لینک کلیک کرده و اقدام به 
عملیات پرداخت وجه می کنند.  لینک معرفی شده در این پیامک ها حاوی 
یک بدافزار است و مجرمین اینترنتی با این شگرد مجرمانه، اطالعات کارت 
بانکی متقاضیان را به سرقت برده و نسبت به برداشت غیرمجاز از حساب 

بانکی آن ها اقدام می کنند. 

توقیف پژو ۴۰5 حامل 2۱۹ کیلو حشیش در سیرجان
امنیت  پلیس  ماموران   : داشت  اظهار  سبکی  امیر  مرتضی  سرهنگ 
اقتصادی سیرجان هنگام پایش شبانه محور سیرجان - بندرعباس یک 

دستگاه خودروی پژو ۴0۵ مشکوک شده و به آن دستور ایست دادند.
افزایش  با  پلیس  اخطار  به  توجه  بدون  این خودرو  راننده   : افزود  وی 
سرعت و حرکات مارپیچ اقدام به فرار کرد که ماموران با سرعت عمل خود 
این خودرو را متوقف و در بازرسی از آن ۲۱9 کیلو و ۵00 گرم حشیش 
کشف کردند. فرمانده انتظامی سیرجان با اشاره به دستگیری یک متهم در 
این رابطه و معرفی وی به مراجع قضایی تصریح کرد: یکی از ماموریت های 
مهم پلیس ، مبارزه با هرگونه حمل نگهداری، خرید و فروش مواد مخدر 
به عنوان بالی خانمانسوز جامعه است که همه رده های انتظامی در کنار 
انجام وظایف و ماموریت های اصلی خود از مبارزه با این معضل شوم هم 

غافل نمی شوند.

اراذل و اوباش سیرجانی در فسا دستگیر شدند 
سرهنگ محمدهاشم قسام گفت: در پی گزارش مردمی مبنی بر تردد 
مشکوک یک سواری پژو در سطح شهرستان فسا، ماموران پلیس امنیت 
عمومی بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند. او گفت: افسران 
پلیس تحقیقات خود را در این زمینه آغاز و موفق شدند سواری مذکور 
را شناسایی و با اقدامات تخصصی آن را توقیف و هر 3 سرنشین را نیز 
دستگیر کنند. فرمانده انتظامی شهرستان فسا با بیان اینکه در بازرسی 
از این خودرو ۴6 عدد فشنگ جنگی کلت کشف شد، گفت: در بررسی 
سابقه دار  اوباش  و  اراذل  از  آنان  از  یکی  متهمان مشخص شد  از سوابق 

شهرستان سیرجان است.

پیرو فیلم ارسالي مخاطبان نشریه سخن 
درسطح  دکه  تعداد  بستن  بر  مبني  تاره 
شهر بر آن شدیم تا پیگیر موضوع شویم 
مهدي  پور  مهندس  با  رابطه  همین  در 
مدیر عامل سازمان پارکها و فضاي  سبز 
شهرداري گفتگو کردیم؛ وي عنوان کرد:  
حدود ۲0  دکه در سطح شهروجود دارد 
که قبال توسط شهرداري به مالکان فعلي 
واگذار شده بودند  در حال حاضر قرارداد 
مجدد  داد  قرار  بستن  و  شده  تمام  آنها 
عنوان  مهدي  پور  است.  قانون  خالف 

افراد  به  دکه ها  واگذاري  براي  باید  کرد: 
مراحلي طي شود که یکي از آنها برگذاري 
مزایده  مقرر  موعد  در  و  است  مزایده 
توسط شهرداري برگذار و دکه هاي مذکور 
داده  اجاره  مزایده  برنده  به  قرارداد  طبق 
تابع  ما  پور مهدي عنوان کرد:  مي شود. 
قانون هستیم و تمام همشهریان براي ما 
مساوي هستند وي از دکه داران خواست 
اجاره  به  تمایل  همچنان  که  صورتي  در 
و  مزایده  در  شرکت  منتظر  دارند  دکه ها 

اعالم نتایج آن باشند.

مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری عنوان کرد:

روند قانونی واگذاری دکه ها باید طی شود 

  عکس : سید محسن فروزنده
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در شهرهای بزرگ معموال به حیاطی پرحجره و داالن دار 
اما  می گویند.  تیمچه  باشد،  قدیم شان  بازار  بر  مشرف  که 
به  مشهور  قدیم  بازار  به  مشرف  تیمچه ی  سیرجان  در 
کاروانسرای  عنوان  با  و  می گویند  کاروانسرا  را  جهرو  بازار 
حاج ابراهیم یا کارونسرای بازار آن را از دیگر کاروانسراهای 
بازار  کاروانسرای  وجود  این  با  می کنند.  مجزا  شهرستان 

سیرجان را باید تیمچه به شمار آورد.
چیز  هر  معناي  به  ایراني  واژه  تیمچه  معماری  نظر  از 
ثقل  مرکز  به  معموالً  که  است  وسیع  و  جمع وجور  گرد، 
چند  مرکز  به  تعبیري  به  و  تجاري  بزرگ  فعالیت هاي 

تجارتخانه مشابه اطالق مي شود.
یک  و  سرپوشیده  مرکزي  حیاط  یک  شامل  تیمچه  هر 
یا  دو  در  حجره  تعدادي  و  آن  باالي  در  نورگیر  با  حوض 
سه طبقه در اطراف آن است. هر حجره متعلق به یک تاجر 
به نام همان تاجر خوانده مي شود. در واقع،  بوده که غالباً 
قدیم  در  بزرگ  بنکداران  و  اول  تجار طراز  تیمچه جایگاه 
در  نیز  تخشید  حاج  یاد  زنده  که  طور  همین  است.  بوده 

همین کاروانسرای بازار سیرجان حجره داشت.
از سمت  و  بازار  اصلي  راسته  به  از یک طرف  تیمچه  هر 
دیگر به سرا یا کاروانسرایي ارتباط داشته و همگي داراي 
امکان  ایجاد  و  کاال  تجارت  تسهیل  منظور  به  بارانداز  یک 

دید براي مشتریان در سطح پایین تر از تیمچه بوده اند.
از نظر ظاهر به دوگونه تقسیم مي شوند:   تیمچه ها عمدتاً 

مسقف )طاق دار( - بدون سقف )بدون طاق(
با  ساختماني  نظر  از  مسقف  یا  دار  طاق  تیمچه هاي 
یکدیگر وجوه تشابه زیادي دارند و در نحوه ي ساخت آ ن ها 
هماهنگي بسیار دیده مي شود. تیمچه هاي بدون سقف که 
تکامل  معماري شکل  نظر  از  است  کم  بسیار  آن ها  تعداد 

یافته کاروانسراهاي باقي مانده از دوره صفویه هستند.
تیمچه از نظر طرح مي تواند شش شکل مربع، مستطیل، 
دایره، بیضي، شش ضلعي و هشت ضلعي را در بناي تیمچه  ها 

تشخیص داد. مصالح اصلي ساخت آن ها نیز آجر است.
در کنار واژه تیمچه واژه »تیم« به محل انجام امور دفتري 
اطالق  بازار  دالل هاي  فعالیت  پایگاه  و  عمده  تجارت  و 

مي گردد.
غالباً  بوده اند که  کاروانسرا  به  تیم  ها ساختمان  هاي شبیه 

یک  شامل  تیم  داشته اند.  فعالیت  آن  در  بومي شهر  تجار 
حیاط با حوضي در وسط آن و تعداد نسبتاً زیادي حجره در 
اطراف حیاط به اضافه واحدهاي کوچک تجاري )تیمچه( 
بوده است. معموالً تیم ها به مجموعه  اي از کاالهاي مشابه 

اختصاص داشته  اند.
قم،  بزرگ  تیم  مي توان  ایران  تیم هاي  ترین  معروف  از   
تهران، مظفري تبریز و از تیمچه  هاي معروف کشور تیمچه 

حاجب الدوله تهران و تیمچه امیني کاشان را نام برد.
صفویه  دوره  به  سیرجان  ابراهیم  حاج  کاروانسرای 
برمی گردد. از منظر سادگی هم کاروانسرای بازار سیرجان 
عباسی  شاه  کاروانسراهای  دیگر  کاروانسراهای  هم سبک 
ایران  بازرگانی  به  رونق  منظور  به  و  کاربردی  که  است 
ساخته شده بودند. گویا این کاروانسرا در دوره های بعدی 

یک مرحله مرمت شده است. 
این بنا غیر از ورودی ها که دو طبقه هستند بقیة آن یک 
طبقه بوده و دارای یک حیاط مرکزی و حجره هایی اطراف 
به  رواقی  فضای  یک  واسطه  با  حجره ها  که  می باشد  آن 
حیاط متصل می شوند. کاروانسرا دو ورودی دارد که یکی 
به بازار و دیگری به کوچه پشت کاروانسرا باز می شوند و 
در روبروی هم قرار دارند که ورودی کوچه دارای دو برج 
منحنی شکل است. این ورودی بیشتر برای ورود و خروج 

چهارپایان بکار می رفته است.
ارتفاعی  با  انسانی و هشتی  بازار دارای تناسبات   ورودی 
در حدود دو طبقه است. حیاط دارای فضای سبز و آب نما 

می باشد. 
بنا  نما  در  آجر  و  پایه ها  در  خام  خشت  از  ساختمان 
شده است. امروز حجره های این کاروانسرا اکثراً متروک شده 
و  اند  کرده  را حفظ  کاربری خود  آن ها  از  بعضی  ولی  اند 
بعضی دیگر به عنوان انبار کاربرد دارند. این کاروانسرا تزئین 
خاصی ندارد و فقط در نمای رواق ها آجرکاری ساده ای به 

چشم می خورد.
است.  خصوصی  دیگر  نیم  و  وقفی  فوق  بنای  مالکیت 
انجام نشده  مالکیت در آن  تعدد  به علت  اقدامات مرمتی 

است.
کاروانسرای  بودن  موقوفه  بهانه  به  فرهنگی  میراث  اداره 
اوقاف  اداره  و  نمی دهد  انجام  اقدامی  هیچ  آنجا  در  بازار 
نیز که به نظر می رسد مانند ماجرای مسجد تاریخی بازار 

سیرجان تا بنا از دست نرود و به طور کامل تخرسب نشود، 
تاریخی  بنای  این  احیای  برای  تکلیفی  و  وظیفه  احساس 

نمی کند!
بازار آقا ابراهیم با بنایی یک طبقه و دو ورودی دو طبقه و 
همچنین دارای یک حیاط مرکزی و حجره هایی در اطراف 
آن حال و روز خوبی ندارد. با فوت یا بازنشستگی کسبه ی 

سابق این تیمچه رفته رفته درهای چوبی و قدیمی حجره ها 
درحال  و  داده  دل  آجری  ستون های  و  شده  پوسیده 
کامل  به طور  دوم  فروریختن هستند. حجره های طبقه ی 
کاروانسرا  این  اکثرحجره های  چه  اگر  است.  شده  تخریب 
و  انبار  عنوان  به  ازحجره ها  بعضی  این حال  با  متروکه اند، 
برخی دیگر نیز کاربری خود را با توجه به مشاغل موجود در 
بازار حفظ کرده اند. این کاروانسرا علی رغم قدمت و پیشینه 
اش تزئین خاصی ندارد و تنها در نمای رواق ها آجرکاری 

ساده ای دیده می شود. 
بنا دارای دو ورودی در دوطبقه است و بقیة آن یک طبقه 
آن  اطراف  مغازه های  و  دارای یک حیاط در مرکز  و  بوده 
است. ورودی های این کاروانسرا به کوچه پشت کاروانسرا و 

دیگر به بازار متصل است. 
استان  گردشگری  جاذبه های  از  ابراهیم  آقا  کاروانسرای 

کرمان و ایران است. 
در  در سیرجان می شویم  ابراهیم  آقا  بازار  وارد  که  وقتی 
میخ های  گل  با  چوبی  بزرگ  در  یک  آن  جنوبی  قسمت 
نسبتاً  داالنی  به  در  این  توجه می کند،  آهنی جلب  بزرگ 

ابراهیم  آقا  کاروانسرای  مدخل  که  است  متصل  طوالنی 
است. در همین راهرو، بر روی دیوار شرقی آن کتبیه ای 
از سنگ، به طول یک متر و عرض ۴۵ سانتیمتر با زمینه 
آبی و خطوط حجاری شده به رنگ سیاه به چشم می خورد. 
المبارک  پایان آن »فی شهر رمضان  در  این کتبیه  تاریخ 
سال ۱3۲۲« نوشته شده و مربوط به نودسال پیش است 
سلطنت  زمان  در  که  می شود  معلوم  آن  تاریخ  روی  از 

مظفرالدین شاه نگارش یافته است.
را  کرمان  حکومت  قمری،  هجری   ۱3۲۱ سال  در   
طفرالسلطنه  درسال ۱3۲۲  داشت،  عهده  به  طفرالسلطنه 
به حکومتی  را  الدوله  او رکن  به جای  تهران احضار، و  به 
خواهان  مشروطه  الدوله،  رکن  زمان  در  فرستادند.  کرمان 
درخواست های خود را عنوان نموده و مهاجرت هایی به شهر 

قم و حضرت عبدالعظیم صورت گرفت. 
نظر  به  را  آقایان  پیشنهاد  می شود  مجبور  الدوله،  عین 
مظفرالدین شاه برساند و به این ترتیب رکن الدوله، اولین 

حاکم مشروطه خواهی بود که به کرمان آمد.
حاکم  خان،  رستم  شده،  نوشته  کتبیه  این  که  زمانی   
سیرجان بوده مضون این کتیبه این است: چندی قبل از 
نوشتن کتیبه مالیات قپانداری و سیوروساتی )مجموع غله 
و خوراک لشگریان و علوفه اسب ها و دیگر حیوانات که از 
روستاهای سر راه گرد می آوردند( را تخفیف داده و موقف 
داشته اند و با آوردن این سنگ نوشته به سیرجان، و نصب 
آن در یک مرکز تجاری، مالیات داللی و راهداری را تخفیف 
حاکم  خان  رستم  »امیراالمرا  و  اند  داشته  موقوف  و  داده 
سیرجان دیگر چیزی به این اسم و رسم مطالبه نمی کند«.

سنتی  طور  به  که  است  سال  چندین  کاروانسرا  این  در 
عزاداری می شود و در ماه هایی از سال خیمه برپا می شود.

اما حتا همین موضوع هم باعث نشده که دست کم اوقاف 
دستی به سر و روی این کاروانسرا بکشد.

سازه ای  مشخصا  که  قدیمی کاروانسرا  و  چوبی  منبر 
تاریخی ست نیز در گوشه ی کاروانسرا جا داده شده و وضع 

خوبی ندارد.
همچنین به حریم بصری کاروانسرا توسط ساختمان های 
اطراف تجاوز شده و شهرداری به خود اجازه داده که بدون 
توجه به حریم کاروانسرا به سازه های جدید اجازه ساخت 

چند طبقه بدهد.

نگاهی به بی کس و کاری کاروانسرای بازار سیرجان؛

تجارتخانه ی از نفس افتاده
      حسام الدین اسالملو

  عکس ها: سید محسن فروزنده

به صورت حضوری  باید  تمام دانشجویان کشور در همه مقاطع تحصیلی 
در امتحانات پایان ترم شرکت داشته باشند.سیاست وزارت علوم از سرگیری 
بدتر  صورت  در  کرونا  ستاد  است.اگر  حضوری  آموزش های  سریع تر  هرچه 
شدن شرایط امیکرون و کرونا مصوبه دیگری برای نحوه برگزاری امتحانات 

پایان ترم دانشجویان داشته باشد، همان را اجرایی خواهیم کرد.

امتحانات پایان ترم 
تمام مقاطع دانشگاه ها 

 حضوری می شوند

 حال برخی از بیماران کرونایی وخیم است
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: هم اکنون ۴3۷ بیمار مبتال به امیکرون در بیمارستان های کرمان تحت درمان هستند 
که حال برخی از آنها وخیم است. سعید صحبتی اظهارداشت: همچنان درخواست ما عدم حضور مردم در مراکز پرجمعیت و پرهیز 
از حضور در جمع و استفاده از ماسک است. وی گفت: شیوع امیکرون در استان قابل توجه است و در حال حاضر ۴3۷ بیمار در 
بیمارستان ها بستری هستند. وی ادامه داد: طی ۲۴ ساعت اخیر ۱6۷ بیمار جدید با تست مثبت کرونا در مراکز درمانی بستری شده اند 
و 9 نفر جان خود را از دست دادند. سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان بیان کرد: از تزریق دز سوم واکسن کرونا به ۷۲8 هزار و 

809 نفر خبر داد و خواستار تسریع در مراجعه به مراکز واکسیناسیون شد.

خبــر

از جاذبه هـای  ابراهیـم  آقـا   کاروانسـرای 
ایـران اسـت.  گردشـگری اسـتان کرمـان و 
وقتـی که وارد بـازار آقا ابراهیم در سـیرجان 
در  یـک  آن  جنوبـی  قسـمت  در  می شـویم 
بـزرگ چوبـی بـا گل میخ هـای بـزرگ آهنی 
داالنـی  بـه  در  ایـن  می کنـد،  توجـه  جلـب 
مدخـل  کـه  اسـت  متصـل  طوالنـی  نسـبتًا 

کاروانسـرای آقـا ابراهیـم اسـت.  

تولیدی و بازار مبل امام علی )ع(

 سرویس چوب کامل ویژه جهیزیه عروس شامل؛

بوفه بزرگپا تختیمیز جلو مبلیمیز ناهارخوریرختکن،جاکفشی

تشک طبی فنریمبـــل کمد لباسی سرویس خواب میز آرایش

اول قیمت ها را مقایسـه کنید

این فرصت بی نظیر را از دست ندهید
خرید کنید، تخفیف بگیرید و اشانتیون ببرید

همگی یکجا : 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 کشی 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  

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

۰ ۹ ۱ 3  2 7 8  3 ۰ 5 2 /۰ ۹ ۱ 3  ۱ ۴ 5  2 6 ۴ 3
ئی ا خد  ۰ ۹ ۱ ۹  2 3 ۰  5 ۰ 3 6

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 7 ، واحد 1 
0 9 1 3 1 4 1 0 1 2 9   - 3 2 6 5 8 3 1 6 تلفــن: 
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قلعه  امیر  شاگردان  شد،  گرفته  حذفی  انتقام 
مقابل  خانه  از  خارج  شیرین  برد  یک  به  نویی 
تیم فوتبال نساجی مازندان دست یافتند، اما این 

بازی در مشهد برگزارشد.
دیدار  در  که  مازندران  نساجی  فوتبال  تیم 
یک  بر   3 نتیجه  با  پرسپولیس  مقابل  اخیرش 
شکست خورده بود، در شرایطی مقابل گل گهر 
برد جام حذفی  تکرار  دنبال  به  که  گرفت  قرار 

برابر شاگردان امیر قلعه نویی بود.
که  نیز  سیرجانی ها  میدان  سوی  آن  در  اما   
نمی خواستند از کورس رقابت با تیم های باالی 
جدولی عقب بمانند، برای برد وارد زمین شدند 
و توانستند دو بار دروازه حریف را باز کنند. گل 
گهر یک بار در نیمه اول و یک بار در نیمه دوم به 

گل رسید و تالش شاگردان ساکت الهامی برای 
جبران دو گل خورده تنها یک بار جواب داد و 
گل  یک  به  اسالمی  کریم  توسط  نساجی  تیم 
رسید تا میهمان دو بر یک برنده شده و انتقام 

جام حذفی را بگیرد.
بازی  اول  نیمه  در  تیم   ۲ هر  بازی  این  در 
حمالتی را روی دروازه های یکدیگر وارد کردند 
امیر قلعه نویی بودند که  در  این شاگردان  اما 
دقیقه 3۷ بازی موفق شدند با ضربه  سر شایان 

مصلح به گل اول بازی دست بیابند.
عقب  گهری ها  گل  هم  باز  دوم  نیمه  در  اما 
نرفتند و یکبار دیگر بر روی تدارک یک حمله 
موفق شدند توسط سعید صادقی در پی خطای 
نقطه  از روی  و  بازیکنان نساجی در دقیقه 6۲ 

پنالتی گل گهر را به گل دوم برساند.
 اما هشت دقیقه بعد در یک حرکت فردی زیبا  

نساجی تک گل خود را به ثمر رساند .و در نهایت 
این بازی با همان نتیجه دو بر یک به سود تیم 

گل گهر به پایان رسید.
شدند  امتیازی   ۲8 برد  این  با  گهی ها  گل 
گرفتند.این  قرار  جدول  ششم  جایگاه  در  و 
بازی  پایان  در  که  داشت  هم  حواشی  بازی 

درگیری هایی از سوی تیم میزبان شروع شد.
مکرر  اعتراض های  به  توجه  با  است   گفتنی 
الهامی سرمربی  بازیکنان تیم نساجی و ساکت 
این تیم به نحوه داوری در این دیدار، در نهایت 

نساجی این شکست تلخ را پذیرفت.  
قضاوت این دیدار حساس را عبدالنبی پورخلف 
از خوزستان برعهده داشت، سه کارت زرد این 

دیدار نیز نصیب بازیکنان تیم نساجی شد.
ودر  ابتدا  از  گهر  گل  تیم  برای  بازی  این  در 
خانزاده،  محمدرضا  فروزان،  محسن  ادامه 

زکی پور  )میالد  مصلح  شایان  آرمین سهرابیان، 
پورعلی،  امین  باقری،  فرشید  بهنام برزای،   ،)6۴
علی اصغر عاشوری )امین قاسمی نژاد 6۴(، سعید 
 ،)6۴ شکاری  )رضا  تبریزی  مرتضی  صادقی، 

کی روش استنلی بازی کردند.
بازیکنان  این  نساجی  تیم  برای  همچنین 
امیرمهدی  حقیقی،  علیرضا  رفتند:  میدان  به 
غالمعلی بیگی،  سعید  شیری،  حامد  جان ملکی، 

مرتضی منصوری، رضا جعفری، مهرداد عبدی، 
حردانی  )صابر  زامهران   حسین  صادقی،  اکبر 
6۲(، حسن نجفی )متین کریم زاده ۴6(، کریم 

اسالمی 
الزم به ذکر است بازی بعدی تیم فوتبال گل 
ورزشگاه  در  ماه  اسفند  چهارم  چهارشنبه  گهر 
با تیم پرسپولیس تهران  شهید قاسم سلیمانی 

است.

اسامی منتخبین تیم ملی  تکواندو جهت شرکت در سی و 
دومین دوره مسابقات جام فجر و چهارمین دوره مسابقات 
جام ریاست فدراسیون جهانی اعالم شد که  از مجموع ۱۵ 
نفر، 6 نفر از اعضای تیم تکواندو مس کرمان در این مسابقات 

حضور دارند.
بر اساس این گزارش، محمد صادق دهقانی، علی اشکوریان، 
محمد حسین یزدانی، مهدی جاللی، سید امید حسینی و 
طوفان ابراهیمی از بازیکنان تیم تکواندو مس کرمان هستند 

که بایستی در مسابقات پیش رو در کیش شرکت نمایند.

لیگ بانوان و هنر نمایي ملي پوشان کنایه مدیرعامل ملی 
پوشان به خاتون بم و شهرداری سیرجان

به  عجیب  اظهاراتی  در  شهرکرد  پوشان  ملی  مدیرعامل 
تیم  دو  ترکیب  در  اول  تراز  و  پوش  ملی  بازیکنان  حضور 

کرمانی فوتبال بانوان انتقاد کرد.
بازی  فوتبال  ما  تیم  داشت:  اظهار  میراحمدی  سیدصادق 
می کند. ما مثل تیمی نیستیم که 6 یا ۷ نفر را در دفاع داشته 
باشد. ما می خواهیم فوتبال بازی کنیم و بهتر است بگوییم 

تیم ۱۷، ۱8 ساله های ما فوتبال بازی می کند.
بم  خاتون  تیم  سرمربی  جعفری،  صحبت های  از  که  وی 

ناراحت بود، در واکنش به اظهارات وی گفت: خانم جعفری 
اگر  است  بهتر  و  ندارند  کیفیت  تیم ها  برخی  بودند  گفته 
اسپانسر ندارند، لیگ را با هشت تیم برگزار کنند. من هم 
در جواب خانم جعفری می گویم که اگر تیم هایی مثل شما 
و شهرداري سیرجان به مربیگري جهانجاتي ۲۴ بازیکن برتر 
ایران را جمع کنند و همه مبالغ را به آنها بدهند، بهتر است 
تیم شما شهرداري در یک بازي رفت و برگشت براي قهرماني 

مقابله کنند.
مدیرعامل ملی پوشان شهرکرد ادامه داد: تیم هایی مثل بم و 
سیرجان می توانند دو تیم بدهند، چون ۲۴ بازیکن برتر ایران 
را در ترکیب دارند و یازده نفر بازی می کنند. آنها بازیکنان 
توانایی  ببینیم  تا  بگذارند  تیم های دیگر  اختیار  را در  دیگر 

پیروزی بر تیم های دیگر را دارند یا خیر.
وی خاطرنشان کرد: اگر کیفیت لیگ را اینگونه باال ببرید، به 
نظر من به این شکل خیلی بهتر است تا چهار، پنج تیم مثل 
بازیکنان خوب  با همه  ذوب آهن، سپاهان و دو تیم کرمان 

قرارداد بسته اند و می گویند باقی تیم ها ضعیف هستند.
وي ادامه داد؛ لطفا بزرگ نمایي نکنید، کاري که شما ها مي 
کنید فقط بزرگ جلوه دادن دانش خودتان است، اما در واقع 
اینگونه نیست اگر حتا نیمي از این بازیکنان را از شما بگیرند، 

توان مقابله با تیم هاي جواني مثل ما هم ندارید!
میراحمدی به روند رو به پیشرفت تیمش در نیم فصل دوم 

بازیکن  یک  شهرکرد  ملی پوشان  تیم  کرد:  تصریح  و  اشاره 
باتجربه ای که در لیگ بازی کرده باشد را ندارد و هیچکس از 
متن کار ما خبر ندارد. شما نتایج تیم ما را در نیم فصل دوم 
ببینید، چون در نیم فصل اول تجربه کسب کردیم و در نیم 
فصل دوم نتایج را ببینید و مطمئن باشید که متفاوت است.

وی افزود: تنها تیمی هستیم که اعتراض به داوری نداریم 
و فوتبال بازی می کنیم. ما در بازی با خاتون بم چهار، پنج 
موقعیت صد درصد گل داشتیم، یعنی تیمی نوپا در مقابل 
تیمی که ۱0 سال در لیگ بازی کرده و قهرمان بوده، پنج 

موقعیت صد درصد گل داشته است.
مدیرعامل تیم فوتبال ملی پوشان شهرکرد ضمن اشاره به 
بازیکن سازی تیم فوتبال ملی پوشان شهرکرد گفت: امیدوارم 
مسووالن از تیم ما حمایت کنند، چون آینده خوبی دارد. این 
تیم را ۱0 سال قبل خاتون بم بدانید. ما سال دومی است که 
با این تیم کار می کنیم و سال آینده خیلی حرف برای گفتن 
دارد. وی گفت: ما از کل ایران بازیکن می گیریم. ما بازیکنان 
۱۷ ساله از اهواز و کرج داریم و بازیکن سازی می کنیم. در 
واقع می توانستیم ۲0 بازیکن برتر کشور را بگیریم و باالی 
جدول باشیم که به نظر من به درد نمی خورد، اما تالشمان 

مي کنیم برا رسیدن به هدف مان.

     رضا فتح آبادی

خبــر حذف آبی ها از آسیا قطعی شد
دادگاه عالی ورزش )کاس( حکم کنفداسیون فوتبال آسیا )ای .اف.سی( در خصوص استیناف خواهی باشگاه استقالل را در رابطه با حذف 
از لیگ قهرمانان آسیا تایید کرد و بدین صورت آخرین امید آبی ها نیز ناامید شد.  با استقبال از رای کاس مبنی بر تایید حکم صادر شده 
از سوی کمیته کنترل مجوز این نهاد آسیایی در خصوص حذف باشگاه استقالل از لیگ قهرمانان سال ۲0۲۲ خبر مذکور را تایید کرد.

بدنبال این رای، باشگاه استقالل درخواست استیناف خود را تسلیم کاس کرد و حاال این نهاد بین المللی نیز حکم ای.اف.سی را تایید 
کرد. باشگاه های پرسپولیس و گل گهر به تصمیم کمیته کنترل مجوز ای.اف.سی اعتراضی نکردند.

برد قاطع بانوان فوتبالیست سیرجانی
از سری مسابقات لیگ برتر فوتبال بانوان کشور و دیدار  بین 
دو تیم شهرداری سیرجان و زارع باتری سنندج در ورزشگاه 

امام علی )ع( سیرجان برگزار شد.
این بازی در شرایطی برگزار شد که در صورت برد تیم بانوان 
شهرداری سیرجان این تیم می توانست به صدر جدول تکیه 
کند که در نهایت این امر تحقق یافت و بانوان فوتبالیست 

سیرجانی بایک برد قاطع موفق شدند به صدر جدول بروند.
فوتبالیست های بانو تیم شهرداری سیرجان بسیار زود در 
دقیقه 9 بازی توسط شبنم بهشت گلزنی را شروع کرند و در 
دقیقه ۲۴ بازی خطاپشت محوطه جریمه برای سیرجانی ها 
اعالم شد و افسانه چترنوراین ضربه ایستگاهی را با جاگیری بد 
دروازه بان حریف  بعد از برخورد به زیر تیر دروازه به دومین 

گل تیم شهرداری تبدیل کرد.
 اما سیرجانی ها کوتاه نیامدند و در دقیقه 33 با یک شوت 
از راه دور موفق شدند توسط فهیمه ارزانی گل سوم را به ثمر 
برسانند. در ادامه نیز این تیم شهرداری سیرجان بود که دو 
مرتبه دیگر موفق شدند در دقایق ۴6 و ۴۷ افسانه چترنور و 
شبنم بهشت ، به گل برسند و مجموه گل های خود را به به 

دد پنج در نیمه اول برسانند.

۱3 عضو فدراسیون فوتبال اخراج شدند
ریاست  از  عزیزی خادم  شهاب  که  بود  پیش  روز  چند 
فدراسیون فوتبال برکنار و به جای وی میرشاد ماجدی با 
عنوان سرپرست این فدراسیون از روز گذشته مشغول به 

کار شد.
فدراسیون  از  هم  دیگری  افراد  تغییر،  همین  ادامه  در 
بنا بر اعالم روابط عمومی  فوتبال کنار گذاشته شدند که 
رییس  دفتر  مسوول  جهانیان  ابراهیم  فوتبال  فدراسیون 
فدراسیون، داوود امیدزاده مشاور اجرایی رییس فدراسیون، 
محمود عباسی مشاور راهبردی رییس فدراسیون، یاسر میر 
مسئول دفتر عزیزی خادم در آکادمی، علی عالی دستیار 
رییس فدراسیون، حسین قهار کارمند روابط عمومی،حسین 
شریفی مدیر روابط عمومی فدراسیون فوتبال، عرفان منفرد 
کارشناس حوزه ریاست، محمودرضا رضایی مدیر رسانه ای 
تیم ملی،  احسان عزیزی خادم کارشناس حوزه IT، سعید 
کارمندان  از  سراج  و  کیایی  فدراسیون،  عکاس  زارعیان 
داشت.  نخواهند  سمتی  دیگر  و  شده  اخراج  فدراسیون 
روابط عمومی  مدیر  است  قرار  همچنین شنیده می شود 
و مدیر رسانه ای تیم ملی فوتبال به زودی انتخاب و معرفی 

شوند.

گل گهری ها انتقام باخت جام حذفی را گرفتند؛   خبر

برد شیرین در جوار امام رضا )ع(

شش عضو تیم ملی تکواندو از تیم مس کرمان

مراسم افتتاحیه مسابقات طناب کشی قهرمانی کارگران کشور به میزبانی کرمان موتور در شهر 
جهانی  بم برگزار شد.

 در این مراسم تیم های شرکت کننده پس از رژه، تمثال مطهر امام )ره(و سردار شهید حاج قاسم 
سلیمانی را گلباران کردند و در پایان ورزش باستانی با نوای گرم مرشد شهامت باحضور مسئوالن 
کشوری، استانی و شهرستانی اجرا شد. این دوره از مسابقات با شرکت ۷ تیم از استان های کرمان، 

گیالن، قزوین، خوزستان و اصفهان برگزار می شود.

برگزاری طناب 
کشی قهرمانی 
کارگران کشور

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

09135320842-09132794372

یک ساختمان نوساز 
واقع در روستای سلیمانیه 

شهرک جدید به متراژ ۲۴۰ 
متر و زیربنای ۱۳۰ متر 

به صورت توافقی 
به فروش می رسد

 ۰9۱۳  66۱  ۳77۳

برخود الزم دانستیم از جنابعالی و مجموعه همکاران 
انتظامی سیرجان در خصوص  نیروی  در  تان  خدوم 
دستگیری سارقان تاسیسات برق و کاهش سرقت ها 

کمال تقدیر و تشکر را به عمل آوریم.
دمرییت و روابط عمومی

 امور ربق شهرستان سیرجان

خانم صغری پورمحمدی شهربابکی با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 75 سیرجان مدعی است 
که سند مالکیت ششدانگ پالک 2813 فرعی از 2312  اصلی  واقع در بخش 35 کرمان به نام صغری پورمحمدی 
شهربابکی 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.  1481  م الف    تاریخ انتشار: روز چهارشنبه 1400/12/04
محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت

آقای حسن نصیر  با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 74 سیرجان مدعی است که سند مالکیت 
ششدانگ پالک 449 فرعی از 2112  اصلی  واقع در بخش 35 کرمان به نام حسن نصیر 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.  1479  م الف    تاریخ انتشار: روز چهارشنبه 1400/12/04
محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت

آقای حسین گلزاری  با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 45 سیرجان مدعی است که سند 
مالکیت ششدانگ پالک 1470 فرعی از 334  اصلی  واقع در بخش 36 کرمان به نام حسین گلزاری 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.  1477  م الف    تاریخ انتشار: روز چهارشنبه 1400/12/04
محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت

خانم فریده امیری به شماره ملی 3060342938 متولد 1373 با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 
194 سیرجان مدعی است که سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک 3893 فرعی از 2310  اصلی  واقع 
در بخش 35 کرمان به نام فریده امیری 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.  1464  م الف    تاریخ انتشار: روز چهارشنبه 1400/12/04

محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت

آقای امامعلی ساالری برابر وکالت شماره 44631-1400/04/23 دفترخانه 93 سیرجان از آقای علیرضا خواجویی سیرجانی 
با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 230 سیرجان مدعی است که سند مالکیت شش دانگ پالک 3 فرعی 
از 4780  اصلی  واقع در بخش 36 کرمان به نام امامعلی ساالری 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.  1476  م الف    تاریخ انتشار: روز چهارشنبه 1400/12/04

محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت

آقای احمد امانی لری با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 134 سیرجان مدعی است که سند مالکیت 
شش دانگ پالک 1 فرعی از 1993  اصلی  واقع در بخش 35 کرمان به نام احمد امانی لری 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.
  1480  م الف    تاریخ انتشار: روز چهارشنبه 1400/12/04

محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت

آقای حمید رضا کریمی  با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 193 سیرجان مدعی است که سند مالکیت 
یک هزار و هفتصد و هفتاد و چهار سهم از سه هزار و یکصد و شصت و هشت سهم از ششدانگ پالک 1965  اصلی  
واقع در بخش 36 کرمان به نام حمید رضا کریمی 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.  1478  م الف    تاریخ انتشار: روز چهارشنبه 1400/12/04

محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت
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فوالد  و  آهن  توسعه  شرکت 
زیر  شرکت های  از  یکی  گل گهر 
با  که  است  گل گهر  معدن  مجموعه 
بهره گرفتن از دانش و فن آوری روز 
یکی  عنوان  به  داخلی  توان  و  دنیا 
تولید  واحدهای  پیشرفته ترین  از 
گل  منطقه  سطح  در  فوالد  و  آهن 
شرکت  این  است.  شده  مطرح  گهر 
زنجیره  کننده  تکمیل  سرآمد، 
عرضه  و  گل گهر  منطقه  در  تولید 
کننده محصوالت فوالدی در مسیر 
خلق ارزش های ماندگار برای تمامی 
ذینفعان است که در آینده نزدیک 
به تولید رقابتی محصوالت فوالدی، 
جذب و هدایت سرمایه ها و حمایت 
موثر از صنایع پایین دستی خواهد 
رسید. این شرکت عالوه بر فعالیت 
دارد،  معدن  حوزه  در  که  حرفه ای 

نیز  را  اجتماعی  مسئولیت های  به  عمل 
سرلوحه کار خود قرار داده و معتقد است 
نشاط  و  شور  می تواند  مسئولیت ها  این 
از  یکی  بیاورد.  ارمغان  به  را  اجتماعی 
کارهایی که در این حوزه انجام شده است 

مرمت خانه مرحوم دکتر صادقی است.
روابط  مدیر  فریدونی؛  هادی  مهندس 
گل  فوالد  و  آهن  توسعه  شرکت  عمومی 
گهر در این رابطه عنوان کرد: در سال 98 
مجمع  و  شرکت  این  بین  تفاهمنامه  یک 
شرکت  این  که  شد  بسته  سالمت  خیرین 
گردید  متعهد  آهن  توسعه  شرکت  آن  در 
و  سازی  باز  را  صادقی  دکتر  مرحوم  خانه 

نماید.  تعمیر 

و  تعهدات  طبق  افزود:  ادامه  در  وی 
به  آینده  روز  چند  تا  پروژه  این  قرارداد 
تعمیر  بود  بنا  ابتدا  در  و  می رسد  اتمام 

جلسه  طبق  اما  باشد  شرکت  عهده  بر  آن 
بهره  امیدواریم  سالمت  خیرین  مجمع  با 
برداری و نگهداری از آن به شرکت توسعه 

آثار  سایر  همانند  تا  شود  واگذار  آهن 
قدیمی شهر بعد از تعمیر فرسوده نشود. 

مرمت  باید  ابتدا  داد:  ادامه  فریدونی 
سپس  و  شود  انجام  کامل  صورت  به 
جامعی  تصمیم  آن  کاربری  به  نسبت 
این  برنامه  افزود:  وی  شود.  گرفته 
یک  عنوان  به  خانه  این  که  است 
استفاده   درمانی   و  فرهنگی  مجموعه 

شود. 
در کنار آن کارهای دیگری از جمله 
احداث موزه آثار دکتر صادقی هم در 
دو  واقع  در  شد.  خواهد  گرفته  نظر 
قسمت درمانگاه خیریه و موزه مرحوم 
دکتر صادقی حتماً در کاربری این بنا 

کاربری های  اگر  و  شد  خواهد  لحاظ 
تصمیم  یک  در  باشد  الزم  هم  دیگری 

جامع در آینده به آن اضافه می گردد.
در همین رابطه با قربانی؛ مدیر عامل 
کردیم  گفتگو  سالمت  خیرین  مجمع 
وی اینگونه عنوان کرد: در مورد تعمیر 
زیادی  تالش های  صادقی  دکتر  خانه 
این  گرفتیم  تصمیم  وقتی  دادیم  انجام 
کار را انجام دهیم همه پای کار آمدند 
شرکت  عامل  مدیر  محیاپور،  مهندس 
از  که  گهر  گل  فوالد  و  آهن  توسعه 
خیرین  مجمع  مدیره  هیات  اعضای 
کرد  همکاری  کرد  اعالم  است  سالمت 
خانه  تعمیر  هزینه  اعظم  قسمت  و 
البته  شد  پرداخت  شرکت  این  توسط 
متولی  اینکه  به  توجه  با  نماند  ناگفته 
این خانه آستان قدس رضوی می باشد 
و بخشی از این هزینه را از آنجا تامین 
شد و شهرداری و اتحادیه صنف مصالح 
توان  حد  در  همشهریان  و  ساختمانی 

کمک کردند. 
دکتر  خانه  افزود:  ادامه  در  قربانی 
و  می شود  تمام  دیگر  روز  چند  تا  صادقی 
موزه  را  آن  از  بخشی  داریم  تصمیم  گفت 
پژوهش  به  آن  از  بخشی  و  پزشکی  آثار 
به  را  آن  از  بخشی  و  پزشکی  تحقیقات  و 
هستند  خیر  کار  داوطلب  که  پزشکانی 

اختصاص دهیم. 
مدیر عامل مجمع خیرین سالمت افزود: 
سبکی  به  را  خانه  سردر  داریم  تصمیم 
قدیمی سنتی و کوچه را سنگ فرش کنیم 
تا نماد قدیم خانه حفظ شود وی در پایان 
در  که  مسوولینی  و  همشهریان  تمامی  از 
این راه کمک کردند تقدیر و تشکر نمود.  

به همت شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر صورت گرفت؛

مرمت خانه تاریخی دکترصادقی با کاربری درمانی

در راستای افزایش مسوولیت پذیری و پاسخگویی، مبارزه با فساد اداری و پیشگیری و کشف 
جرم سامانه شفافیت استانداری کرمان راه اندازی شد. این سامانه، در قدم نخست، آیتم هایی 
از جمله مجامع، پژوهش ها، مدیران دستگاه و.. . را بارگذاری کرده و در حال تکمیل محتوای 

آیتم های مورد نظر است. 
کارکنان  و  مدیران  حقوقی  فیش های  نمایش  و  بارگذاری  است،  آن  از  حاکی   شنیده ها 
استانداری در آینده ی نزدیک در دستور کار قرار گرفته است . این پورتال به صورت مستمر از 

/https://shafaf-gov.kr.ir:نظر محتوا و بستر به روز خواهد شد.آدرس سامانه

سامانه شفافیت 
استانداری کرمان 

راه اندازی شد 

خبــر
مجتمع گردشگری مسیر فهرج زاهدان افتتاح می شود

رییس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان فهرج گفت: مجتمع گردشگری مسیر فهرج - زاهدان به زودی 
افتتاح می شود. حمیدوحیدزاده با اشاره به اینکه مساحت این مجتمع پنج هزار متر مربع و توسط بخش خصوصی در حال ساخت 
است بیان کرد: در حال حاضر ۷0درصد این پروژه به اتمام رسیده است. رییس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
شهرستان فهرج اظهار کرد: تاکنون برای ساخت این مجتمع گردشگری یک میلیارد و پانصد میلیون تومان از سوی سرمایه گذار 
هزینه و دو میلیارد و پانصد میلیون تومان نیز از محل تسهیالت خود اشتغالی روستایی برای تکمیل و تجهیز آن اعطا شده است.

 تزریق دو دز واکسن، 
شرط استفاده از اماکن تفریحی در ایام عید 

مدیریت  انتظامی  و  اجتماعی  امنیتی،  کمیته  رئیس  کرمان:  فردای 
بیماری کرونا با تاکید بر این که برای مهار سویه ی اومیکرون نیازمند تسریع 
در روند تزریق دوز سوم واکسن هستیم، از مردم خواست مردم برای حفظ 

سالمت عمومی برای تزریق واکسن اهتمام ورزند.
در  شهری  بین  ترددهای  درخصوص  همچنین  میراحمدی  سیدمجید 
ایام نوروز، تاکید کرد: »این پیشنهاد به ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا 
ارائه می شود که شرط استفاده از هتل و اماکن تفریحی، تزریق دو دوز 
واکسن و مشخص بودن شرایط سالمت باشد«. معاون وزیر کشور اضافه 
کرد: »براساس نظرات تخصصی وزارت بهداشت، برای عبور از پیک ششم 
بیماری که سویه ی غالب آن اومیکرون است موثرترین گزینه، تزریق دوز 
سوم واکسن است و برای همین باید به تزریق دوز سوم در کشور اهتمام 

جدی داشته باشیم«.
وی با تاکید بر این که هرگونه محدودیت بر اساس نظام هوشمندسازی 
اعمال می شود، گفت: »در هوشمندسازی محدودیت ها، تاکید بر مشخص 
بودن وضعیت بیماری فرد خدمات گیرنده است و برای همین ضرورت دارد 
همگان نسبت به تزریق به موقع واکسن و رعایت اصول بهداشتی حساسیت 

الزم را داشته باشند«. 
به  کرونا  بیماری  مدیریت  انتظامی  و  اجتماعی  امنیتی،  کمیته  رئیس 
تمایل دارند توصیه کرد: »در مدت  ایام  این  به سفر در  هموطنانی که 
باقیمانده به تزریق دو دوز واکسن اقدام کنند و آن هایی که دو دوز واکسن 

را تزریق کرده اند، هم برای ایمنی بیشتر دوز سوم را تزریق کنند«.
وی اضافه کرد: »مطابق گزارش مسئوالن وزارت بهداشت شرایط بیماری 
کرونا در کشور در مرحله ی پیک قرار دارد و در این راستا باید با رعایت 
۱00 درصدی مقررات بهداشتی به صورت استفاده از ماسک و اجتناب از 
حضور در دورهمی هم تالش کنیم هر چه سریع تر مدت شیوع بیماری در 

کشور کاهش یابد«. 
و  تاالرها  رستوران ها،  بر  فعال  و  مستمر  نظارت  خواستار  میراحمدی 
سینماها در کشور شد و گفت: »باید مصوبه ی ستاد ملی مدیریت بیماری 
کرونا که بر ظرفیت 30 درصدی در مکان های مسقف تاکید دارد به شکل 
موثری رعایت شود«. وی همچنین به موضوع سفر به عتبات عالیات در 
عراق هم اشاره کرد و افزود: »مردم عزیز ایران برای سفر به عتبات عالیات 
باید تزریق دو دوز واکسن و داشتن تست پی سی آر منفی را داشته باشند«.

معاون وزیر کشور یادآور شد: »در صورتی که هر دو کشور ایران و عراق در 
مرزهای کشور از افرادی که دارای عالئم بیماری هستند اقدام به تست گیری 
کنند، رایگان می شود«. میراحمدی اظهار کرد: »برای عبور از پیک ششم 
بیماری مسیری جز تقویت رعایت دستورالعمل های بهداشتی بهداشتی و 
تزریق دوز سوم واکسن نداریم و برای همین باید با اطالع رسانی مسئوالنه و 
هدفمند، هم میزان رعایت پروتکل های بهداشتی و هم آمار تزریق دوز سوم 

واکسن به نحو مطلوبی ارتقا یابد«.

   خبر

      سحر لشکری

  عکس : سید محسن فروزنده

  مهنـدس فریدونـی: برنامـه ایـن اسـت که ایـن خانه بـه عنوان یـک مجموعه 
فرهنگـی و درمانی  اسـتفاده شـود.  در کنـار آن کارهای دیگـری از جمله احداث 
مـوزه آثـار دکتـر صادقـی هـم در نظـر گرفتـه خواهـد شـد.  اگـر کاربری هـای 
دیگـری هـم الزم باشـد در یـک تصمیـم جامـع در آینده بـه آن اضافـه می گردد.
 قربانـی؛ مدیـر عامـل مجمـع خیریـن سـالمت: در مـورد تعمیـر خانـه دکتـر 
صادقـی تالش هـای زیـادی انجام دادیـم وقتـی تصمیم گرفتیـم ایـن کار را انجام 

دهیـم همـه پـای کار آمدند



ویترین آخر

و  آن  قاچاق  دلیل  به  ایران  در  ماهی  قیمت  بهارنیوز: 
افزایش   ۱۴00 سال  در  آبزی  این  خوراک  نرخ  افزایش 
بازار  فعاالن  از  گروهی  البته  کرد.  پیدا  چشمگیری 
اصلی  دلیل  را  داخلی  بازار  به  ماهی  عرضه  به  بی توجهی 
گرانی ماهی تلقی می کنند. قاچاقچیان با قاچاق آبزیان به 
کشورهای حاشیه خلیج فارس دالر دریافت می کنند. همین 
را  به کشورهای همسایه  توجه ماهی  قابل  قاچاق  موضوع 

جذاب کرد.
در همین زمینه روزنامه هفت صبح گزارش داد که هر 
دارد.  قیمت  تومان  نروژی ۷۵0 هزار  ماهی سالمون  کیلو 
قیمت هر کیلو ماهی سفید درسته 3۲۵ هزار تومان است. 
قیمت ماهی قزل آال پرورشی هم که سال گذشته 30 هزار 

تومان بود حاال به ۷0 هزار تومان رسید.
چرا قیمت ماهی افزایش یافت؟

مسوول آبزیان اتحادیه فروشندگان مرغ و ماهی با اشاره 
دالالن  ماهی  گرانی  علت  گفت:  ماهی  قیمت  افزایش  به 
دالل  دارای  صنایع  دیگر  مانند  هم  صنعت  این  هستند. 
قشری  هر  نمی دهد  اجازه  بازار  به  افراد  این  نفوذ  است. 
ماهی  داد:  توضیح  احمدی  بخرد.فخرالدین  ماهی  بتواند 
هم خوراک الکچری شد و تنها برخی اقشار خاص جامعه 
کسی  هر  گرانی ها  این  با  بخرند.  را  آن  گوشت  می توانند 
داد:  ادامه  ندارد.او  را  پروتئینی  محصول  این  خرید  توان 
نرخ  باالرفتن  باعث  دالر  قیمت  افزایش  دالالن  بر  عالوه 
خوراک آبزیان شد. بخش زیادی از خوراک آبزیان از برزیل 
وارد می شود و نوسان قیمت دالر در باالرفتن قیمت ماهی 

اثرگذار است.
ماهی قزل آال هم صادر می شود

احمدی بیان کرد: اکنون فصل به ثمر نشستن ماهی های 
ارزان ترین  قزل آال  ماهی ها،  میان  چند  هر  است.  پرورشی 
به  ندارد.  وجود  تقاضایی  آن  برای  باز هم  اما  است،  آبزی 
همین جهت این نوع ماهی هم به کشورهای همسایه صادر 
شهرهای  در  و  گران  ماهی  گزارش،  این  می شود.براساس 
ساحلی کمیاب شد. در کنار صادرات میگو به چین و عمان، 
ماهی های جنوب هم به دلیل ممنوعیت صادرات و نوسان 

قیمت دالر سر از بازارهای قاچاق درمی آورند.
پیش تر مهرداد بازرگان، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و 
بندرعباس  آبزیان هرمزگان گفت: در شهر  صادرکنندگان 
هم به دلیل قاچاق، ماهی کمیاب شده است. عالوه بر آن در 
این شهر به دلیل توریست پذیری باال، تعداد رستوران های 
تقاضا داخل هم روند  این میان  یافت. در  افزایش  دریایی 
صعودی دارد و همین دو عامل گرانی ماهی را رقم زده اند.

       گوناگون

صنعت  جهان  در  بهشتی وند  محمد 
نوشت: چرا در حالی که شتاب استفاده 
از اینترنت در بیشتر کشور های جهان به 
ایدئولوژیک روند  و  هر گرایش سیاسی 
در  این  و  می کند  تجربه  را  فزاینده ای 
کشور های نوظهور صنعتی به مثابه یک 
در  پیشرفت شناخته می شود،  شاخص 
به  و  می چرخند  برعکس  ایران چرخ ها 
جای جلو بردن ارابه اینترنت، به روز ها 
می شود؟  برگردانده  پسین  سال های  و 
ارشد  مدیران  پیش  روز  تا همین چند 
باید  ایرانیان  اینکه  سیاستگذاری درباره 
با چه سرعتی از اینترنت استفاده کنند 
نیافته  کاهش  اینترنت  شتاب  اینکه  و 
این  که  می دادند  قاطعی  پاسخ  است، 
بحث ها انحرافی است و سرعت اینترنت 
کاهش نیافته است، اما حاال وزیر مربوطه 
قبول کرده که سرعت اینترنت کمتر شده 
از  برای دلیل آن  نیز  و راه حل جادویی 
آستین بیرون آورده است: مقصر، دولت 
روحانی است که در بخش های زیربنایی 

اینترنت ثابت سرمایه گذاری نکرده است.
روحانی مقصر  اینکه دولت  با فرض   
به ویژه  ایرانی  است می توان شهروندان 
میلیون ها جوان ایرانی و حتی میانساالن و 
کهنساالن را متقاعد کرد که باید با همین 

سرعت کاهنده به اینترنت خو کنید؟
ذهن شان  پس  در  که  کسانی 
اندیشه های محدود کننده نهفته است و 
جز این راهبرد راه دیگری برای نبرد ها 
چرخیدن  آهسته  بدانند  نمی شناسند 
چرخ های اینترنت به معنای آهسته کردن 
زندگی و از نفس انداختن همین میزان 
امید به چشم انداز به آینده است. شوخی 

نباید  را  آن  محدود سازی  و  اینترنت  با 
دست کم گرفت و باید متوجه بود که این 
پدیده جهانی را نمی توان با اراده گرایی و 
نظر  از  و  انداخت  کار  از  آرمان گرایی 
تازه  نوآوری های  روز  هر  سخت افزاری 
پدیدار خواهند شد و هزینه آهسته سازی 
آن سر به آسمان خواهد سایید و هیچ 

فایده ای هم نصیب کسی نمی شود. 
امان  در  دارند  باور  گروهی  شاید 
ایرانی  جوانان  روان  و  ذهن  نگه داشتن 
اجتماعی  شبکه های  شرور  محتوای  از 
این  باید  و  آنهاست  وظایف  از  جهانی 
اتفاق بیفتد، اما این گروه انگار نمی دانند 
کاالی  هر  اجتماعی  شبکه های  این  در 
فرهنگی امکان توزیع دارند و باید به جای 
محتوای  بتوانند  فیزیکی  محدود سازی 
مناسب تولید کنند و جوانان جهان را نیز 
آگاه سازند. جوانان ایرانی دست کم در این 
باره بسیار هوشمندند و راه های استفاده از 
اینترنت را می یابند و تنها چیزی که آن ها 
بیشتر  هزینه های  کند،  نگران  شاید  را 
است که باید بپردازند و معلوم نیست این 

هزینه ها به جیب کدام گروه ها می رود.
اختالل اینترنتی و ادامه کندی سرعت 
اینترنت در ایران باعث شده که گمانه زنی 
درباره عامدانه بودن این اقدام بیشتر شود. 
روزنامه اعتماد، چاپ تهران، در گزارشی 
نوشته است یکی از اهداف کاهش سرعت 
در اینترنت، محدود کردن دسترسی به 
شبکه های اجتماعی پرطرفدار است و »به 
نظر می رسد اتفاقی که برای پیام رسان 
وایبر در سال 9۴ افتاد، قرار است برای 
اینستاگرام نیز رخ دهد و پهنای باند آن 
به قدری کاهش یابد که عمال کاربران 

فراموش کنند که شبکه اجتماعی ای به 
نام اینستاگرام وجود داشته است.«

در  نیز  جماران  خبری  وب سایت 
گزارشی تحلیل کرده است که سرعت 
استفاده از اینستاگرام به  عمد کاهش پیدا 

کرده است. 
حوزه  اخبار  که  زومیت  وب سایت 
فناوری را پوشش می دهد، در گزارشی 
اینترنتی  شرکت های  برخی  که  نوشته 
خارجی  شبکه های  پهنای  گفته اند 
و  تلگرام  واتس آپ،  اینستاگرام،  مانند 
کالب هاوس »به عمد کم شده است.« و از 
همین زاویه هدف اصلی وضعیت موجود 
را از دسترس خارج کردن شبکه اجتماعی 

اینستاگرام معرفی کرده است. 
بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، 
۵/88 درصد کاربران ایرانی در واتس آپ و 
68 درصد در اینستاگرام عضویت دارند. 
برنامه ریزی و سرمایه گذاری دولت ایران 
در  اینترنت  بیشتر  محدودیت  برای 
حالی صورت می گیرد که »خانه آزادی« 
)فریدم هاوس( در گزارش تازه خود مربوط 
به سال ۲0۲۱، شاخص آزادی اینترنت 
کشور های جهان را اعالم کرد و در این 
جدول ایران یکی از بدترین کشور ها با 
کمترین آزادی اینترنت- حتی پایین تر از 
کشور هایی همچون بالروس، ازبکستان و 

پاکستان- رده بندی شده است. 
از  »صیانت  طرح  نیز  ایران  مجلس 
فضای مجازی« را در دستور کار دارد که 
بر اساس ارزیابی کارشناسان، هدف نهایی 
آن طرح نیز محدود کردن هر چه بیشتر 
شبکه های اجتماعی به ویژه اینستاگرام 

است.

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

دبیر تحریریه و صفحه آرا:سارهمیرحسینی
 چاپ :  مهدویکرمان

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

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

حال و روز کنتور برق خیابان یخدان!!

نامه و هشدار رهبر انقالب به مجلس و دولت درباره بانک ها
رییس مجلس شورای اسالمیدر جلسه علنی روز دوشنبه گفت: رهبر معظم 
انقالب روز گذشته در نامه ای به بنده و سایر نمایندگان به صورت مکتوب هشدار 
دادند که تکلیف ماالیطاقی به بانک ها داده نشود. وی تاکید کرد: هم مجلس شورای 
اسالمی و هم دولت نباید تکلیف اضافی به بانک مرکزی اعمال کنند و بازنگری 
مجدد تبصره ۱6 در کمیسیون تلفیق باید به تذکر حضرت آقا توجه شده و تکلیف 

اضافی به بانک ها تحمیل نشود.

زوم

خاموش سازی اینترنت یعنی خاموشی زندگی

مجوز مجلس به دولت برای دریافت وام از روسیه
مهر: نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی صبح دیروز و در 
جریان بررسی بخش درآمدی الیحه بودجه سال ۱۴0۱، بند »ب« تبصره 3 الیحه 
بودجه را بررسی کرده و به تصویب رساندند. در تبصره 38 قانون اصالح قانون 
بودجه سال ۱39۵ به دولت اجازه داده می شود با رعایت سقف مقرر در تبصره 3 
قانون بودجه سال ۱39۵ کل کشور تا مبلغ پنج میلیارد دالر وام از دولت روسیه 

برای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای اخذ نماید.
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آفتاب  نیوز:فیصل بن فرحان وزیر امور خارجه عربستان سعودی در جدیدترین اظهارات 
خود درباره مذاکرات لغو تحریمهای آمریکا علیه جمهوری اسالمی ایران، به شبکه خبری 
الحدث گفت که اتحادیه اروپا نقش مهمی در این مذاکرات دارد. بن فرحان افزود »برای 
باشد.« وی  برای حل مسائل منطقه  آغازی  نقطه   توافق هسته ای،  است که  ما مهم 
همچنین در حاشیه نشست امنیتی مونیخ، با »جوزپ بورل« مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا دیدار و درباره آخرین تحوالت در زمینه توافق هسته ای ایران گفت وگو کرد.

 تسنیم: بر اساس تحلیل نقشه های همدیدی و آینده نگری سازمان هواشناسی 
طی ۲ روز آینده از جمعه با ورود سامانه بارشی به کشور، بارش ها در نوار غربی و 
دامنه های جنوبی البرز در استان های قزوین، البرز و تهران آغاز می شود. شنبه هفته 
آینده عالوه بر مناطق یاد شده بارش به سواحل دریای خزر و بخش هایی از شمال 
شرق کشور نیز کشیده خواهد شد. در این روز در نوار شرقی و مرکز کشور وزش باد 

نسبتا شدید پیش بینی شده است.

تازه ترین مورد حذف شده
 از سفره ایرانی ها

ادعای وزیرخارجه سعودی درباره مذاکرات وین

سامانه بارشی در راه ایران

آمریکا از زلنسکی خواست کی یف را ترک کند
ایاالت متحده از رئیس جمهور اوکراین خواست به دالیل امنیتی به لووف 
تلویزیونی  شبکه  از  نقل  به  اسپوتنیک  گزارش  به  کند.  مکان  نقل  اوکراین 
آمریکا " ای بی سی"، ایاالت متحده از رئیس جمهور اوکراین خواست به دالیل 
امنیتی به لووف اوکراین نقل مکان کند. در این میان، خبرنگاران منبع این 
خبر را فاش نمی سازند و توضیح نمی دهند که چنین توصیه ای بر اساس 

چه خطراتی مطرح شده است.
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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 زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار مناقصـه در سایت تا ساعت 18:00 روز پنج شنبـــه 
تاریخ 1400/12/05

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصــه تا ساعت 19:00 روز یک شنبـــه  تاریخ 1400/12/15
زمان بازگشایی 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: جابجایی و اصالح 

شبکه برق  ُکندرو و تقاطع مکی آباد ( به شماره 2000005674000112 را از طریق سامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

آگهي مناقصــه عمومـــي 
شمــاره 1400/83/ع

شرکت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد » عملیات احداث ساختمان آموزش، پارکینگ 
طبقاتی و محوطه آن « واقع در شهر سیرجان را از طریق برگزاري مناقصه عمومي به پیمانکار واجد شرایط و 
دارای گواهینامه صالحیت پیمانکاری معتبر با رتبه ۱ در رشته ابنیه و رتبه ۱ در رشته تاسیسات و تجهیزات 
)بصورت توأم( از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور واگذار نماید. لذا متقاضیان مي توانند جهت اخذ 
اسناد مناقصه به آدرس الکترونیکي WWW.GEG.IR مراجعه و اسناد مذکور را به همراه فرم پرسشنامه 
ارزیابي تأمین کنندگان از بخش مناقصه و مزایده دانلود نمایند. مهلت تحویل پاکات ساعت 9 الي ۱۴ روز 
یکشنبه مــورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱5 در محــل دفترکمیسیون معـامالت مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران 
مي باشد. ضمناً بازدید از محل اجراي موضوع مناقصه روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰9 مقرر شده است 
و الزامی می باشد. شرکت معدني و صنعتي گل گهر در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات بدون نیاز به ذکر 

دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد.

                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 


