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در کارزار جمعآوری هزار امضا برای مرمت و حفظ بازار سنتی سیرجان شرکت کنید؛
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هر کدام از کسبه بازار به سلیقه خود به طریقی خراشی بر چهره بافت سنتی بازار انداختهاند .از نمای آلمینیوم و د ِر سکوریت که هیچ ربطی به بافت و معماری بازار ندارد.

وظیفه میراث فرهنگی و شهرداری این بوده که دست کم اجاز ه و پروانهی دست کاری و استفاده از مصالح جدید را در بافت سنتی بازار و محوطهی پیرامون آن ندهند.
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طبقه دوم کاروانسرای حاج ابراهیم در گذشته مسافرخانه بود و حاال مخروبه شده و حس غمانگیزی دارد.
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افتخاری دیگر برای سیرجان و استان کرمان؛

معدن مس تختگنبد عنوان واحد برتر کشوری را کسب کرد
شرکت فرآوری مس درخشان تختگنبد روز شنبه در مراسم گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن به عنوان واحد برتر در گروه صنایع معدنی کشور انتخاب و تجلیل شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت فرآوری مس درخشان تخت گنبد ،انتخاب این شرکت بخش خصوصی به عنوان واحد برتر کشوری باتوجه به عملکرد سال  1400و در میان همه شرکت های معدنی
کشوری بوده است.
این شرکت پیشتر نیز در سالهای اخیر یک دوره بهعنوان واحد نمونه اکتشافی در سطح کشور برگزیده شده و دو دوره واحد نمونه استانی را در کرمان از آن خود کرده است.
مهندس افشین بهبهانی مدیرعامل شرکت فرآوری مس درخشان تخت گنبد در مراسم ملی روز صنعت و معدن که با حضور رییس جمهور همراه بود حاضر شد و تندیس واحد برتر کشوری را از
دست سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت ،معدن و تجارت دریافت کرد.
در متن لوح تقدیر وزیر صمت خطاب به مهندس بهبهانی آمده است :ضمن تبریک روز ملی صنعت و معدن ،باتوجه به ارزیابی صورت گرفته در کارگروه انتخاب برگزیدگان مبتنی بر عملکرد سال
 ،1400به استناد نتایج حاصل شده در ستاد گرامیداشت دهه تولید و تجارت ،آن شرکت به عنوان واحد برتر در گروه صنایع معدنی انتخاب شده است.
به منظور قدردانی از تالش های صورت گرفته تندیس یادبود و لوح تقدیر روز ملی صنعت و معدن به آن مجموعه اهدا می شود.
معدن مس تخت گنبد واقع در شهرستان سیرجان استان کرمان به عنوان مجموعه ای خصوصی طی سالهای گذشته تالش کرده با اتکا به سرمایه بخش خصوصی زمینه بهرهبرداری ،تولید و توسعه
زنجیرههای تولید نقش خود را در رونق تولید و نیز اشتغالزایی  2هزار و  ۵00نفر به طور مستقیم و ایجاد حداقل  ۷هزار فرصت شغلی غیرمستقیم فراهم آورد.

عکس :سید محسن فروزنده

عکس :سید محسن فروزنده
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سخن همشهریان؛
ِ

اخیرا ج ّوی در جامعه راه افتاده بر علیه صاحب خونه ها که گاهی می بینیم و می شنویم که انواع تهمت ها و ناسزاها را نثار تمامی صاحبخونه ها میکنن و هیچ فرقی هم قائل نیستن و تر و خشک
من صاحبخونه را منتشر کند .واهلل به خدا خود ما خونه
را باهم می سوزانند .از نشریه سخن تازه خواهشمندم همان طور که بارها گالیه و شکایت مستاجران را منتشر کرده یکبار هم درد دل ِ
بچه ام را اینجا دادیم اجاره  ۱۵۰۰با  ۵تومان ولی بچه ام در کرمان باید  ۴میلیون ماهیانه اجاره بده با  ۳۰میلیون پول پیش! تازه ۳ماه مستاجر ما کرایه نداده میگه ندارم میگم ما حیرون هستیم
باید خودمون کرایه بدیم جای دیگه .میگه ندارم میگی چکار کنم؟! خدا شاهده چیزی هم دیگه ازخونه باقی نگذاشتن .مستاجر قبلی روزی میخواست تخلیه کنه تمام قفل دربها را باز کرده بود
تمام المپهای خونه را باز کرد و رفت بعد من گفتم چرا اینکار کردی و سر و صدا دادم که برادرش چاقو در آورد و تهدیدمون کرد در طول سال هم هر اتفاقی میافتاد مثل گرفتن چاه و سیفون
و ...سریع زنگ میزد که صاحبخونه ای بیا درستش کن خونه ی مثل دسته گل را عین یک کلندون تحویلمون داد
#انتقاد#حق#مردم#است #پاسخگویی  #وظیفه #مسووالن

مدیر عامل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر عنوان کرد؛

خبر کوتاه

صفحه 2
اخبار

دستگیری عامل اصلی وقوع قتل
و دیگر عامالن نزاع دسته جمعی در سیرجان

فرمانده انتظامی سیرجان گفت  :عامل اصلی وقوع قتل و  ۷نفر
از عامالن نزاع دسته جمعی رخ داده در یک مراسم جشن عروسی
کمتر از  ۷۲ساعت دستگیر شدند.
سرهنگ مرتضی امیرسبتکی اظهار داشت  :دهم تیرماه در پی
اعالم یک فقره نزاع دسته جمعی منجر به قتل در یک مراسم
جشن عروسی در یکی از تاالرهای پذیرایی منطقه ویژه اقتصادی
سیرجان  ،بالفاصله واحد های گشتی به محل وقوع اعزام شدند.
وی افزود  :با حضور مأموران در صحنه مشخص شد تعدادی از
افراد حاضر در یک جشن عروسی با یکدیگر درگیر و یک نزاع
دسته جمعی شکل می گیرد و دو جوان از ناحیه گردن و شکم
با ضربات چاقو مجروح شده و یکی از مجروحین هنگام انتقال به
بیمارستان فوت میکند و ضارب و تعدادی از عامالن این نزاع نیز
بالفاصله از محل متواری میشوند.
فرمانده انتظامی سیرجان با اشاره به آغاز پی جویی های پلیسی
برای شناسایی و دستگیری قاتل و عامالن این نزاع تصریح کرد  :در
این رابطه با تالش تیم هایی از پلیس های آگاهی  ،امنیت عمومی
و سایر رده ها عامل وقوع قتل و  ۷نفر از افراد مشارکت کننده در
این نزاع دسته جمعی شناسایی و طی چند عملیات جداگانه در
سطح شهر دستگیر شدند.
سرهنگ امیرسبتکی بیان کرد  :علت و انگیزه این نزاع دسته
جمعی که متاسفانه منجر به قتل شد اختالف و درگیری قبلی
بین چند نفر و وقوع نزاع بین آنها در یک مراسم عروسی عنوان
شده است که در این رابطه همه متهمان پس از تشکیل پرونده به
مراجع قضایی معرفی شدند.

عملیات اجرایی پروژه سولفورزدایی از
گازهای خروجی کارخانه گندله سازی
شرکت گلگهر سیرجان با حضور وزیر
صنعت ،معدن و تجارت و استاندار
کرمان آغاز شد.
مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی
گل گهر سیرجان در آیین آغاز عملیات
اجرایی پروژه سولفورزدایی از گازهای
خروجی کارخانه گندله سازی این
شرکت گفت :این منطقه  ۴۲درصد از
کنستانتره کشور  ۳۱درصد از گندله و
 ۱۳درصد آهن اسفنجی را تولید می
کند که در سند چشم انداز تولید سه
میلیون ورق را در برنامه داریم.
ایمان عتیقی افزود :بخش تولید شاکله
اصلی فعالیت گل گهر است و شرکت
گل گهر ظرفیتی برگرفته از تجربیات
دارد لذا با وجود قطعی برق در سال
 ۱۴۰۰افزایش را در تولید را داشتیم.
وی تصریح کرد ۲۲ :هزار نفر نیروی

آغاز عملیات پروژه زیستمحیطی گلگهر
انسانی متخصص از معدن تا تولید
آهن اسفنجی در منطقه گل گهر
فعالیت دارد و افراد فعال در این
منطقه متخصص ترین نیروها در کشور
هستند.
مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی
گل گهر عنوان کرد :هدف اصلی ما
تولید است و این هدف را کارکنان
شرکت گل گهر به خوبی انجام داده
اند و هر سال رشد تولید را داشته اند.
وی با اشاره به برنامه توسعه شرکت
گل گهر سیرجان گفت :با پیگیری
وزارت صمت پنج میلیارد یورو پروژه در
منطقه گل گهر تعریف و  ۹پروژه از این
 ۱۳طرح اکنون فعال شده و کارهای
تولید اشتغالزایی و بومی سازی به
همت کارکنان رقم خورده و امیدواریم
باری از مشکالت صنعت کشور برداریم.
عتیقی با اشاره به وضعیت این شرکت
در بازار سرمایه افزود :سه شرکت

زیرمجموعه گل گهر را طی یک سال
اخیر وارد بورس کردیم.
وی ادامه داد :در این راستا نگاه دولت
این است بخشی از منافع معادن به
مجموعه همکاران این شرکت برسد و
مردم در آن سهم داشته باشند لذا برای
نخستین بار در کشور  ۱۸هزار نفر به

صورت اقساطی سهام دار شرکت جهان
فوالد شدند لذا تا سه سال آینده شاهد
رشد خوب این شرکت در بازار سرمایه
خواهیم بود.
مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی
گل گهر گفت :گل گهر در سال گذشته
 ۸۶درصد در بازار سرمایه رشد داشته

که بیشترین مقدار در این حوزه بوده
است.
وی تصریح کرد :پروژه سولفور زدایی
از امروز در دستور کار شرکت گل گهر
قرار گرفته که این طرح دود گوگرد
متصاعد از گندله را که برای محیط
زیست آسیب داشت ،را به نوعی کود
تبدیل می کند.
عتیقی ابراز داشت :اجرای این طرح
طی  ۱۰سال گذشته در دستور کار بود
که در این طرح تکنولوژی در راستای
سولفور زدایی را با پایه دانش بنیان آغاز
کردیم که ظرف  ۲۴ماه آینده به بهره
برداری می رسد و در این خصوص
تهدید کارکنان و مردم سیرجان را به
فرصت تبدیل کردیم.
وی افزود :بر این اساس دودهای مضر
در این دود را به کود سولفات آلومینیوم
تبدیل می کنیم و این کود مورد نیاز
جدی کشاورزی ما خواهد بود.

مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی
گل گهر گفت :همچنین اجرای این
طرح برای  ۲۰۰نفر اشتغال ایجاد می
کند و  ۲۰هزار میلیارد تومان میزان
سرمایه گذاری آن است.
وی اضافه کرد :ضمن اینکه برای
نخستین بار تراک  ۶۶تن گل گهر به
همت یک شرکت داخلی  ۵۰درصد
بومی سازی شد و امیدواریم این بومی
سازی تا  ۷۵درصد ارتقا یابد.
عتیقی افزود :در راستای تداوم تولید
سنگ برای آیندگان  ۱۰دستگاه
اکتشافاتی را خریداری کردیم و
همچنین یک شرکت اکتشافی در
کرمان ایجاد می شود که به ذخایر
معدنی این استان کمک می کند.
وی گفت :با کنسرسیوم سایر شرکت
ها یک معدن آهن را در افغانستان
تاسیس و عملیات اجرایی معادن
زیرزمینی را در منطقه آغاز می کنیم.

رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی سیرجان در نشست صمیمی با سخنتازه مطرح کرد؛

سرقت سیم برق برای تهیه مواد افیونی مصرفی

سرهنگ مرتضی امیر سبتکی گفت :نیروهای انتظامی کالنتری
 ۱۳با گشت زنی های شبانه پس از گزارش به موقع و دقیق
یک شهروند از خاموشی معابر و مشاهده افراد مشکوک در حوالی
تیرهای برق ،سه سارق را هنگام سرقت غافلگیر و آنان را به همراه
ابزار آالت انجام سرقت دستگیر کردند .وی ادامه داد :این سارقان
که دارای سابقه سرقت و گرفتار اعتیاد به مواد روان گردان بودند
در بازجوییهای انجام شده به  ۱۳فقره سرقت سیم و کابل برق
شبکههای هوایی به مقدار هزارو  ۵۳۰متر اعتراف کردند که با
فروش اموال سرقتی مواد مصرفی خود را تهیه میکردند.
مسئول انتظامی با اشاره به این که در بازرسی از خودرو و مخفیگاه
این سارقان  ۹۸متر انواع سیم و کابل برق هوایی دیگر کشف شد،
خاطرنشان کرد :با هماهنگیهای الزم اموال سرقتی تحویل اداره
برق شد و متهمان نیز پس از تشکیل پرونده مقدماتی به مرجع
قضایی تحویل داده شدند.
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سخن تازه :پس از انتشار یادداشت
انتقادی سخنتازه و طرح ابهامها
و پرسشهایی پیرامون عملکرد و
برنامههای رییس جدید اداره فرهنگ
وارشاد اسالمی سیرجان و احتمال
انفعال این اداره  ،با تیتر " چرا رییس
جدید ارشاد حرفی برای گفتن ندارد"
رضازاده سرپرست جدیدالورود این
اداره به همراه مجید پور محسنی
از همکاران خود  ،در ساختمان
اداره ارشاد میزبان سخنتازه شدند.
رضازاده در این نشست ابتدا ضمن
تشکر از حضور هیات تحریریه نشریه

هدف ،ارتقای فرهنگ شهر است
سخن تازه و احساس مسئولیتشان
در قبال حوزه فرهنگ ،هنر و رسانه
شهرستان ،مشکالت شخصی و اداری
خود را مهمترین دلیل مطلوب نبودن
فضای اطالع رسانی برنامه های
خود در آن اداره برشمرد .در ادامه
وی از دغدغههای فرهنگی خودش
پیرامون شرایط فرهنگ ،هنر ،رسانه و
زیرساختهای آن در سیرجان ،گفت:
«روزی که آمدم اینجا نمیدانستم
این قدر مشکل وجود دارد و برای
حل تک تک آنها باید صبور بود».
رضازاده از نگرانیهایش برای شرایط

اطالعیه اتاق اصنـاف شهرستان سیرجان برگزار می کند؛

تغییر در زمان برگزاری
نمایشگـاه مبلمـان و لوستــر
مح
ی
هب اطالع شهروندان ترم می رساند نما ش گاه فوق رد شهریور ماه ربگزار خواهد شد
مع
که زمان دقیق آن از طریق رساهن اه ی تبر شهرستان اعالم خواهد شد.

اتاق اصناف شهرستان سیرجان
آگهی فقدان سند مالکیت

خانم ماریا کهن شهری برابر وکالت نامه شماره 1400/12/08 -252293
دفترخانه  38سیرجان از آقای احمدعلی رعایی با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر
اسناد رسمی شماره  46سیرجان مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک
 1فرعی باقیمانده از  407اصلی واقع در بخش  35کرمان بنام آقای احمدعلی
رعایی ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است که بعلت جابجایی مفقود
گردیده لذا بدستور تبصره یک اصالحی ماده  120آیین نامه قانون ثبت مراتب
جهت اطالع مردم اگهی می شود تا هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند
مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت  10روز از تاریخ انتشار روزنامه گواهی
اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارد در غیر اینصورت پس از سپری شدن
مدت قانونی و عدم واخواهی سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد/.
شناسه آگهی - 1345995 :تاریخ انتشار :چهارشنبه 1401/04/15
محمد آرمانپور -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

یک ملک تجاری  -مسکونی
به متراژ  415متر مربع
که  70متر آن مغازه تجاری
با پایان کار می باشد
و مابقی منزل مسکونی کلنگی
واقع در خیابان  17شهریور
حدفاصل خیابان میرزا رضا و آتش نشانی

به قیمت کارشناسی
به فروش می رسد.

0936 130 7220

آگهی فقدان سند مالکیت

خانم محبوبه اسفندیارپور برابر نامه شماره  1400/12/9-1400/20402به عنوان نماینده شهرداری سیرجان با ارائه  18برگ استشهادیه
از دفتر اسناد رسمی شماره  67سیرجان مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالکهای  502فرعی الی  505فرعی و  529فرعی

الی  532فرعی و  492فرعی همگی از  5069اصلی واقع در بخش  36کرمان بنام شهرداری سیرجان ثبت و سند مالکیت صادر و
تسلیم گردیده است که بعلت جابجایی مفقود گردیده لذا بدستور تبصره یک اصالحی ماده  120آیین نامه قانون ثبت مراتب جهت

اطالع مردم اگهی می شود تا هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت  10روز از تاریخ انتشار
روزنامه گواهی اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارد در غیر اینصورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی سند مالکیت

المثنی بنام مالک صادر خواهد شد/ .شناسه آگهی  - 1345368 :تاریخ انتشار :چهارشنبه 1401/04/15

محمد آرمانپور -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

بحران اقتصادی پیش آمده برای
صنوف فرهنگی و هنری و تعطیلی
بسیاری از آنها در جریان بیماری
کرونا در سالهای اخیر و در عین حال
از برنامهها و کارهای انجام شده یا
پیش روی اداره ارشاد در مرحله پسا
کرونا گفت :از روز اول حضورم در
اداره سیرجان با مشورت همکاران
اداری و برخی دوستان عالقمند به
این حوزه برای رفع مشکالت برنامه
ریزی کردیم و شکر خدا برخی
مشکالت و موانع نیز برطرف شده و
تالشمان برای ساماندهی برخی حوزه

ها همچنان ادامه دارد  .رضازاده با اشاره
به دغدغه مسوولین و مردم شهرستان
پیرامون فضای مجازی و پیج های
بدون مجوز گفت :برای ساماندهی
و بهبود وضعیت موجود تصمیماتی
جدی داریم و با همکاری متولیان
امر  ،پیجها باید ساماندهی شوند .
رضازاده در پاسخ به بخشی از نقد
نشریه پیرامون فضاهای مجتمع
غدیر اینگونه پاسخ داد  :در راستای
دستورالعمل ماده  ۲۷قانون الحاق
برخی از مواد به قانون بخشی از مقررات
مالی دولت  ،دستگاههای اجرایی ملزم

به واگذاری پروژهای تملک به بخش
خصوصی هستند که در همین راستا
مجتمع فرهنگی و هنری غدیر از
سال  ۱۴۰۰به مدت سه سال به یک
موسسه فرهنگی هنری واگذار شده
و در حال حاضر تمام فضای موجود
مورد بهره برداری و استفاده است .
وی افزود :رویدادهای فرهنگی و هنری

دارای مجوز از این اداره به لطف خداوند
متعال و همکاری بی دریغ مسوولین ،
دستگاههای نظارتی  ،همکاران خوبم
در اداره و بویژه اصحاب فرهنگ  ،هنر
و رسانه تا به حال بدون حاشیه برگزار
شدند و انشاءاهلل از این به بعد هم مدار
بر برگزاری منظم و بدون حاشی ه این
برنامه ها خواهد بود .

فروش ،نصب ،سرویـس،شــارژ گـــاز و

لولـه کشی زیرکار

نق

دو
اقسا

ط

کولرهای گـازی اسپلیت
خیابان وحید  -روبروی فروشگاه افق کوروش

فروشگاه اسپلیت صالحی
42338788 - 09164458335

در کارزار جمعآوری هزار امضا برای مرمت و حفظ بازار سنتی سیرجان شرکت کنید؛

حسام الدین اسالملو

دلسوختهی گنبد و این طاق و رواقیم

شهر

صفحه 3
خیابانها آسفالت

اگر توصیف بازار قدیم سیرجان را در نوشتهی یکی از
نویسندگان و ادیبان شهیر معاصر خوانده باشید ،متوجه
این نکته میشوید که چندان شباهتی میان راستههای
بازار سیرجان و صنوفش در قدیم با بازار امروز نیست.
در نبود نظارت میراث فرهنگی هم معماری بازار به
شدت دست خورده و هم صنوف قدیمی و راستههاشان
از میان رفتهاند.
بدتر اینکه هر کدام از کسبه به سلیقه خود و بدون
دانش کافی به طریقی خراشی بر چهره بافت سنتی بازار
انداختهاند .از نمای آلمینیوم و د ِر سکوریت که هیچ
ربطی به بافت و معماری بازار ندارد تا سنگکاری روی
آجرهای قدیم و تخریب سقفهای گنبدی حجرهها! همه
و همه در این سالها بر بدنه بازار تحمیل شده و معماری
زیبا و ویژهی آن را تحت شعا ِع زشتی و ناموزونی خود
قرار داده است.
گرچه وظیفه میراث فرهنگی و شهرداری این بوده که
دست کم اجازه و پروانهی دست کاری و استفاده از
مصالح جدید را در بافت سنتی بازار و محوطهی پیرامون

آن ندهند ،اما در عمل نه تنها این نظارت انجام نشده که
در تازهترین نمونهها شاهد نمای سنگ در طاق مغازههای
ورودی بازار هستیم!
همین شرایط بوده که به تازگی محمد کارآموز را برآن
داشته که کارزاری به نام کارزار بازار سیرجان را در
فضای مجازی راهاندازی کند .کارآموز که سالها سیرجان
نبوده ،وقتی اخیرا به سیرجان سفر کرده و برای تداعی
شدن خاطرات کودکیاش به بازار سیرجان رفته ،با دیدن
شرایط کنونی بازار برآشفته و برآن شده که برای میراث
تاریخی و فرهنگی زادگاهش کاری کند.
او در گفتوگو با سخنتازه درباره انگیزهاش برای راه
اندازی این کارزار میگوید :نیت این است که توجه افکار
عمومی و مسووالن شهر را به این مجموعه ارزشمند بازار
و مسجد و کاروانسرا جلب کنیم تا شاید به صورت اصولی
مرمت شود.
کارآموز تاکید دارد« :متاسفانه بازار سیرجان شرایط
نگهداری مناسبی ندارد و احتماال متولی مشخصی نیز
ندارد .درصدد چاره برآمدم .با چند رسانه مجازی مطرح
کردم و آنها نیز از روحیه خمودگی و انفعال جامعه و
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نبود روحیه مطالبه گری گلهمند بودند .خالصه کالم تا
جمع آوری هزاران امضا هنوز راه زیادی مانده شاید
دست جمعی بتوانیم برای شهرمان قدمی برداریم».
کارآموز تاکید دارد که بازارهای قدیمی برای گردشگران
جذاب است و بازار قدیم پایلوت گردشگری در هر شهر به
حساب میآید .او از کاروانسرای حاج ابراهیم در گذشته
میگوید که طبقه دومش مسافرخانه بود و حاال مخروبه
شده و حس غمانگیزی دارد.
این همشهری امیدوار است رسانهای شدن کارزار هزار
امضا موجب شود که همه از کسبهی بازار و مالکان تا
ادارههای اوقاف و میراث و شورا و شهرداری سیرجان،
کمی دل بسوزانند و برای مرمت و نگهداری بازار سیرجان
تلنگرری بخورند و با شیخوخیت و همیاری هم برای این
مجموعه کاری بکنند .برای امضا و پیوستن به این کارزار
برای حمایت از حفظ و مرمت بازار سیرجان میتوانید به
نشانی WWW.KARZAR.NET :بروید.

عکس :سید محسن فروزنده

محسن اسدی ،فعال حوزههای فرهنگی و رسانه ،در گفت و گوی صمیمانه با سخن تازه:

فعالیت های فرهنگی سررشته رشد و ترقی شهر
زهرا شهسواری

محسن اسدی؛فعال حوزه میراث فرهنگی و عضو
پیشین شورای شهر سیرجان پیرامون مسایل
فرهنگی شهرمان دغدغه هایی دارد که در گفتگو
با سخن تازه از آنها می گوید.
آقای اسدی با توجه به مطالعاتی که داشتید،
قدمت شهرستان سیرجان چقدر است و شاخصههای
مهم فرهنگی این شهرچیست؟

قدمت سیرجان ،قدمتی دیرینه است و نکتهی
جالب این است که شهر سیرجان از دیرباز خاستگاه
خطاطان بزرگ بوده و همچنان این راه در شهرستان
سیرجان ادامه دارد .دیگر نکتهی تاریخی مهم
در خصوص سیرجان این است که در گذشته این
شهر به عنوان دارالضرب شناخته میشده و ضرب
سکه و ضرابخانه داشته است .اینها پتانسیلهای
شهر سیرجان است و میتوان از آنها در این شهر

فرهنگی دیرینه بهره برد .باید بگویم از الزمههای
فرهنگسازی در این شهر و جایگاه فرهنگ و پیشرفت
آن ،بزرگترین و مهمترین عامل است.
جایگاه فرهنگ را در این شهر چطور میبینید؟

چیزی که در خصوص فرهنگ همواره در تمامی
جوامع مهم و مد نظر است ،کاهش جرایم با فرهنگ
سازی میسر است وجود فرهنگ باعث رشد و ارتقای
جوامع در تمامی زمینههاست و اینیک نکتهی کامال
ثابت شده است .اما متاسفانه در شهر ما با وجود
پیشینهی قوی فرهنگی و تاریخی ،هنوز مسایل
فرهنگی جایگاهی برای رشد و ترقی خود نیافته اند؛
از این رو میتوان نگاهی نقادانه به مسوولین این امر
داشت .چرا که در چنین اجتماعی میبایست حداقل
شاخصهها برای رشد فرهنگ در نظر گرفته شود اما
کمبود آنها تا حدود بسیاری احساس میشود.
باتوجه به استقبالی که مردم سیرجان از هنر
دارند ،به گمان شما این چه تاثیری بر فرهنگ خواهد

گذاشت؟

همین که شاهد استقبال همشهریان از امور فرهنگی
هستیم میتواند امید و سر رشته ای برای فعالیتهای
هر چه بیشتر ما باشد ،از مسوولین این زمینهها هم
توقع همکاری مداوم میرود تا این فرهنگ در
شهرمان نهادینه شود.

ی یک هنر اصیل در بین مردمان
گفتید خطاط 
سیرجان بوده و کتب خطی بسیاری در این شهر با
خطاطی هنرمندان سیرجانی موجود است ،آیا این
مجموعههای گرانبها گردآوری شده اند؟

بله ،خطاطی هنر دیرینهی مردم این شهر است
و همچنان شاهد وجود اساتید این هنر در شهر
خود هستیم .باتوجه به اینکه سیرجان به نام شهر
دارالحسین نامیده شده ،توقع میرود این هنر زیبا زیر
نگین چنین عنوانی بدرخشد ،زیرا قرآنهای خطی
بسیاری در سیرجان وجود دارند و با همت و عزم
راسخ میتوان بزرگترین مجموعه قرآنهای خطی

کشور و حتی جهان را در این شهر داشت.

آیا بودجه ای که برای فرهنگ شهر تعریف می
شود به خوبی در این راستا هزینه می شود؟

ن یک شخص
نقدی که از دیدگاه خود به عنوا 
فرهنگ دوست -که زمینهی فعالیتم در بخش
فرهنگی گسترده و چیزی حدود  ۳۰سال است-،
دارم این است که بودجههای فرهنگی شهر در
آنجا که میتواند مفید خرج شود ،خرج نمیشود.
اینجاست که می توان گفت همت و همراهی
شرکتهای صنعتی و معدنی ،همچنین مسوولین
و دست اندرکاران را میطلبد تا با در نظر گرفتن
نیازهای جامعه در جهت رشد و توسعهی شهر در
راستای مسوولیتهای اجتماعیشان گام بردارند.
سیرجانیک شهر معدنی صنعتی شناخته
میشود ،شما به عنوانیک شهروند سیرجانی ،گمان
میکنید این شهر در خور نام خود است؟

درست است که صنعت و اشتغال از جمله مهمترین

عکس :سید محسن فروزنده

عوامل برای توسع هییک شهر و کشور و همینطور
الزمهی ارتقای اقتصادی هستند اما الزم است
فراموش نکنیم که برای بدست آوردن اشتغال
و پول نباید به هر کاری دست بزنیم .اینکه شاهد
مرگ تدریجی اکوسیستمهای طبیعی و اقلیمی این
شهر و دیگر شهرهای معدنی هستیم ،نقطه ضعف
اصلی ماست درصورتی که میتوانیم با استفاده از
پتانسیلهای موجود ،گردش مالی بیش از منابع

طبیعی و خدادادی داشته باشیم .دیگر جوامع منابع
طبیعی خود را بی رویه بهره برداری نمیکنند اما در
برههی کنونی ما شاهد خالف این امر در شهر خود
هستیم و تا نسلی دیگر قطعا تبعات آن را خواهیم
دید .سیرجان در زمینههای گردشگری از جمله
بزرگترین پتانسیلهای کشور است و امیدوارم به
زودی شاهد توجه هرچه بیشتر مسوولین ،صنایع و
معادن در این بخش باشیم.

از تعدادی نیروی آقا
جهت فروشندگی
در فروشگاه لوازم خانگی
بصورت دو شیفت

با بیمه  ،پورسانت و حقوق عالی

دعوت به عمل می آید:
0922 345 3390

جوشکـاری سیــار

َفنس کِشی -تعمیر در و پنجره  -اجرای سایه بان و...

0 9 1 3 5 3 2 0 8 4 2 -0 9 1 3 2 7 9 4 3 7 2

افزایش
بستریهای
کرونایی استان طی
یک هفتۀ گذشته

سخنگوی دانشگاه علومپزشکی کرمان با اشاره به افزایش روند بستری در استان ،گفت« :از
چهارم تا دهم تیرماه ۵۳ ،بیمار مبتال به کرونا در استان کرمان بستری شدند».
دکتر سعید صحبتی همچنین با اشاره به آمار تفکیکی بستریشدگان در استان ،ادامه داد:
« 23مورد از این بیماران مربوط به حوزۀ دانشگاه علومپزشکی کرمان ،یک مورد مربوط به حوزۀ
دانشگاه علومپزشکی رفسنجان ۲۳ ،مورد مربوط به حوزۀ دانشگاه علومپزشکی جیرفت ،یک
مورد مربوط به حوزۀ دانشگاه علومپزشکی بم و  ۵مورد نیز مربوط به حوزۀ دانشگاه علومپزشکی
سیرجان بوده است».

جامعه
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مشترکان بد مصرف پیامک هشدار قطع آب دریافت میکنند

خبــر

سخنگوی صنعت آب با بیان اینکه مشترکان بد مصرف آب پیامک هشدار قطع دریافت میکنند ،گفت« :برای
مشترکان بد مصرف در تهران ،پیامک اصالح روند مصرف ارسال شده بود که برخی توجه نکردند؛ بنابراین آب آنها تا
چند ساعت قطع شد» .فیروز قاسمزاده افزود« :برای مشترکان بد مصرف سایر کالنشهرها نیز پیامک یا ارسال شده و یا
در حال ارسال است که امید است رعایت کنند و نیازی به قطع آب نباشد.».وی دربارۀ اثرگذاری جرایم بر روند مصرف
بد مصرفها گفت« :این جریمهها بر اساس قانون است .بنابراین ممکن است جریمه مطابق درآمد مشترکان نباشد و
برای این امر بحث قطع آب در نظر گرفته شده است».

صفحه 4
مصاحبه هنری
گپی با یلدا صدوقی روانشناس کودک و نوجوان

نوجوانان را از زندگی بیزار نکنیم

سمیرا سرچمی

«یکی بر سر شاخ و بن میبرید».
ضربالمثلیست قدیمی که از خالی شدن زیر
پای کسی توسط خود او حکایت دارد .حاال شده
حکایت پدر و مادرها و خانوادههای ایرانی امروزی
که شب و روز به صورت افراطی پای رسانههای
منتقد آن سوی آبی نشستهاند و یا در هر
دورهمیئی مشغول صحبت کردن درباره اخبار
بد و تحلیل و بررسی آن هستند و به شیوهی
همان رسانهها نیز یک زنگ تفریح هم برای خود
و خانوادهشان قائل نیستند! رسانههایی که گاه
مدعی وطنپرستی هم هستند اما در عمل هر
نوع امید و آرزو برای زندگی در وطنی به نام
ایران را نشانه رفتهاند! تا جایی که برای مثال
گره زدن بند به درختی در ایران نشان خرافه
و جهل و جهانسومی بودن است و زدن قفل
به پلی در اروپا و انداختن کلیدش در رودخانه
حرکتی نمادین و زیبا!
حاال تصور کنید که خانوادههای ایرانی روز و
شب مشغول شنیدن و گفتن چنین ترکیبی
از حرفهای راست و دروغ در خانه و خیابان
و گردش و مهمانی هستند .چه بر سر امید و
آرزوی مشَ ّوش شدهی کودکان و نوجوانان این
خانوادهها میآید .نوجوانانی که میبایست مظهر
جنب و جوش و امید به آینده باشند.
به همین بهانه به سراغ یلدا صدوقی روانشناس
حوره کودک و نوجوان رفتیم.
از دورهی مهم نوجوانی بگویید.
نوجوانی دوره گذار از کودکی به بزرگسالی
است .تفکر عینی کودک در نوجوانی وارد مرحله
انتزاعی می شود .نوجوان قدرت استدالل پیدا
میکند و میخواهد همه چیز را با معیار استدالل
خودش بسنجد .با پدر و مادرش دچار چالش و
تضادهای زیادی میشود و تعارض پیدا میکند.

چرا که پذیرفتن عقاید و نظرات پدر و مادر بدون
چون و چرا برایش دشوار است.
نگاه و بینش نوجوان با والدینش خیلی تفاوت
دارد .استقاللطلبی و تکروی نسبت به والدین
یکی از ویژگیهای بارز آنهاست .نوجوان عالقه
زیادی دارد در به چالش کشیدن عقاید پدر و
مادرش .نحوه زنگی آنها را نمیپسند.
و چالشها از اینجا آغاز میشود؟
در این موارد والدین به نوجوان برچسب لجبازی
و ستیزه جویی میزنند و نوجوانشان را کمتر
درک میکنند.
درباره ویژگیهای بارز دوره نوجوانی
بیشتر توضیح بدهید.
توجه بیش از حد به ظاهر جسمی و رفتاری
خود از خصلتهای دوره نوجوانی است .نوجوان
در پی رشد فیزکی و روانشناختی نسبت به دوره
کودکی تصور میکند که از جانب دیگران مورد
ارزیابی قرار می گیرد .از این جهت به شکل
افراطی به ظاهر خودش توجه میکند.
ویژگی دیگرش اجتماع پذیری و الگو پذیری
از افراد و گروههای جذاب است .تا تایید گروه
همساالن را بگیرد .تغییر خلق و خو یکی دیگر از
تفاوتهای این دوره با کودکی است.
نوجوان نسبت به کودکی عصبیتر و پرخاشگر
تر و یک دنده تر و لجبازتر می شود .گوشه
گیری میکند .زیاد ارتباط نمی گیرد .زیاد انتقاد
میکند .این هم مکانیزم دفاعی برای کاهش
اضطراب های درونی نوجوان است.
دیگر اینکه به خاطر عالیق خاص و تغییر
سرگرمی ها ،توجهش به درس کاهش پیدا
میکند و این باعث افت تحصیلی هم در او
میشود.
نوجوان به دنبال این است که هویت جنسی
خودش را هم پیدا کند و نیاز دارد از طرف
والدین و آموزش صحیح ،تربیت صحیح جنسی

را دریافت کند که این نیاز و ویژگی هم به شکل
صحیحی هدایت میشود.
بنابراین اولیای خانه و مدرسه چه
چالشهای با نوجوانان دارند؟
امروز ضرورت توجه به ویژگیهای متفاوتی که
دوره نوجوان با کودکی و همین طور شرایط عصر
ما با گذشته احساس میشود.
در ارتباط با چالش های دوره نوجوانی ما به
موارد زیادی می توانیم توجه کنیم و بهشان
بپردازیم .یکی از مواردی که این روزها زیاد
باهاش مواجه شدم ،ناامیدی و بی هدفی است
که در نوجوانان امروزی زیاد میبینم .اینکه هیچ
امید و انگیزهای ندارند .هدفی ندارند .روزها را به
بطالت میگذرانند .شرایط براشان مطلوب نیست.
احساس نارضایتی شدید میکنند .اختالل خواب
و تغذیه دارند و صحبتهایی ازشان میشنویم
که از والدین شنیده و تکرار میکنند .مثل این
که «زندگی در این کشور هیچی فایدهای ندارد».
« ،چون نمیتونیم از ایجا بریم پس ما بدبختیم»
و «به هیچ جا نمیرسیم« ،».اینجا هیچ وقت
هیچی نمیشه« ،».تالش کردن فایده نداره» و...
مهم نیست که چقدر این جنس حرفهای
نوجوانان با واقعیت نزدیک باشد یا نباشد .مهم
این است که این حرفها از کجا میآید .لذا
خیلی خیلی بیشتر از این ها ما باید حواسمان
به فرزندانمان از کودک تا نوجوان باشد.
حواسمان باشد که توی دورهمیها و توی
مهمانیها وقتی تحلیل سیاسی و اوضاع اجتماعی
اقتصادی حرف میزنیم ،حتا اگر بچهها کنارمون
نیستند و دارند در اتاق دیگری بازی میکنند،
باز ممکن است حواسشون پیش ما باشد و
خیلی وقتها دارند صدای ما را میشنوند .آنها
صحبتهای ما را با همان قوه استدالل خودشان
تجزیه و تحلیل میکنند.
زمانی که داریم اخبار میشنویم ،آنها هم

اول قیمت ها را مقایسـه کنید

تولیدی و بازار مبل امام علی (ع)
این فرصت بی نظیر را از دست ندهید
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میشنوند و حواسشان هست.
اگر بشنوند ،چه اتفاقی میافتد؟

یک نوجوانی که هنوز به بلوغ فکری کامل
نرسیده است .پس نمیتواند چند سویه فکر و
تحلیل کند .در این شرایط اگر ذهنش پر باشد
از موضوعاتی که امید و انگیزه را از بین میبرد،
هیچ سودی که ندارد هیچ ،موجب انفعال و
افسردگی نوجوان هم میشود .چون نوجوان با
این موارد مواجه میشود و میبیند توان تعییر
شرایط را ندارد .پس منفعل میشود.
اخبار مدام حواس نوجوان را پرت میکند.
تمرکزش را از بین میبرد .خالقیتش هم پس
از آن از بین میبرد.
اخبار منفی ساختار مغز را به تدریج تغییر
میدهند .چرا؟ چون مدارهای عصبی که برای
یادگیری و تفکر عمیق و تمرکز هستند ،از بین
میروند .این حجم از اخبار منفی روی نوجوان
که هیچ روی خود ما هم تاثر بدی دارد و دلهره
شدید میآورد .بنابراین امید و انگیزه و هدف را
در نوجوان از بین میبرد .نوجوان احساس قربانی
بودن میکند و مدام توی گوشی وقت میگذراند
و اوقاتش را با بی تحرکی وگوشهگیری و
بیحوصلگی و خشم و پرخاش پر میکند.
نتیجهاش هم آسیب و اعتیاد و ...است.
چه توصیههای دیگری به پدر و مادرها
دارید؟
اگر نوجوان ما جذب گروههای خاصی شد.
مثال شیفتهی یک موسیقی ،ورزشی و...
درکشان کنیم .چون این برمیگردد به ویژگی
الگو پذیری .در این سن رشد و الگو برداری
و کپی برداری و هویتیابی باید صمیمانه
همراهشان باشیم .برای نوجوانها این گروه ها
جذاب هست .این الگو پذیری و کپی برداری

است و ما والدین و اولیای سیستم آموزشی و
نباید مقابله کنیم و گارد بگیریم .همدلی کنیم
باز در زمان خودش به سمت و سوی درست

سوق داده میشوند.
اگر گارد بگیریم ،وارد فاز لج بازی میشوند.

تب کریمه
کنگو ،واکسن
ندارد

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،رعایت نکات بهداشتی را تنها راه پیشگیری از ابتال
به بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو دانست و گفت :تاکنون هیچ واکسنی از طرف سازمان
جهانی بهداشت برای پیشگیری از این ویروس و بیماری تایید نشده است .دکتر محسن بارونی درباره
بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو گفت :قصابان باید توجه داشته باشند هنگام ذبح و ارتباط با
دام حتما نکات بهداشتی را رعایت کنند.و از رفتارهایی مثل قرار دادن چاقو در دهان خود یا له کردن
کنه با دست یا تماس خون دام با زخمهای روی پوست و غیره به شدت خودداری کنند.
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جنوب و غرب کرمان بارانی میشود

خبــر

کارشناس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی استان کرمان گفت :از فردا رگبار باران در جنوب و غرب استان کرمان
پیشبینی میشود .فهیمه راستی افزود :برای امروز وزش باد و گردوخاک در شرق و از فردا رگبار باران در جنوب و غرب
استان کرمان پیشبینی میشود.وی اظهارداشت :با توجه به نوع بارش ،احتمال آبگرفتگی معابر ،طغیان رودخانههای
فصلی و جاری شدن روان آبها دور از انتظار نیست.به گفته کارشناس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی استان
کرمان ،این شرایط جوی تا روز چهارشنبه ادامه دارد .راستی عنوان کرد :در اکثر مناطق استان کرمان وزش تندبادهای
لحظهای به خصوص در جنوب و غرب استان کرمان را شاهد خواهیم بود.

صفحه 5
کف بازار

گزارشی از نوسان و قطعی برق و خساراتی که به شهروندان در این زمینه وارد می شود:

آسیبهای قطعی برق بر زندگی مردم

لیال گلزاری
نیاز به سیستمهای سرمایشی با شروع فصل گرما بیش از
پیش نمود میکند و این در حالیست که ساعات استفاده
از این سیستمها ،عنوانی به نام «ساعت اوج مصرف»
را میسازد .ساعاتی که در عین نیاز شدید شهروندان
به انرژی برق ،با قطعیهای مکرر آن ،پای عاملی تحت
عنوان «مصرف بهینهی انرژی» به میان میآید که اصل
حفظ حقوق شهروندی را زیر سوال می برد و شهروندان
هر منطقه ای را مجبور به تحمل گرمای شدید باالی 40
درجه می کند ،در حالی که هزینهی استفاده برق در
چنین ساعاتی بیش از حد معمول ،در پرداخت هزینهی
برق ماهیانه از شهروندان گرفته میشود ،اما گویا این
سادهترین راهحلیست که به ذهن مدیران متبادر میشود.
در حالی که عوامل متعددی به جای این قطعیهای مکرر
انرژی برق در فصل گرما را میتوان جایگزین کرد که رفاه
شهروندان را هم در پی داشته باشد.
اما این قطعی و نوسانات شدید و ناگهانی برق عالوه بر
این هزینهها سبب شده تا مردم نگران آسیب به لوازم
خانگی خود باشند و این معضل این روزها به دغدغهی
اصلی مردم تبدیل شده است.
مشکالت شهروندان در زمان قطعی برق

شهروندان میرساند ،طراحی و اطالع رسانی می شد هر
چند که این مورد هم به درستی کنترل نمی شد و
قطعی برق در در ساعات مختلف و برخالف ساعت اعالم
شده سبب می شد تا لوازم خانگی که از حساسیت
بیشتری در مقابل نوسانات برقی برخوردار بودند با
چالشهای بسیاری همراه شوند ،اما امسال از طرح
همین جدول تقریبی هم دریغ کردند و هر زمان که
اراده شود ،برق منطقه ای قطع می شود.
نوسان برق و آسیبهای وارده به لوازم برقی

اما مشکل اصلی شهروندان این است که باز با قطع
کامل برق در یک منطقه راحتتر میتوان کنار آمد
اما نوسانات برق را نمیتوان نادیده گرفت چون آسیب
فراوانی به وسایل برقی وارد میکند.
طی هفتهی گذشته تماسهای بسیاری با نشریه گرفته
شد مبنی بر اینکه دلیل این نوسانات شدید برق را
پیگیر شویم ،چون تماسهای متعدد با روابط عمومی
ادارهی برق ،پاسخگویی مناسبی از سوی اداره ذیربط
در برنداشته است.
خسارت وارد به لوازم برقی را آیا عهده دار میشوند؟

به طور کلی ،خاموشی به هر دلیلی که باشد صدمات
جبران ناپذیری هم به اقتصاد کشور و هم به زندگی
روزمره مردم وارد میکند ،آنچه که شاید کمتر به آن
توجه میشود ،آشفتگیهاییست که برای شهروندان
ایجاد میشود .طاقت فرسا بودن گرما ،از کار افتادن
آسانسورهای در حال حرکت ،خاموش شدن پمپهای
آب در آپارتمانها ،کارنکردن دستگاههای پزشکی در
خانههایی که از بیمار مراقبت میکنند و عدم استفاده
از وسایل سرمایشی و برقی در زمان خاموشی شاید از
مهمترین مشکالتی باشند که قطعی برق با خود به همراه
می آورد.

به گفتهی یکی از همشهریان« ،این نوسانات ما را
کالفه کرده است .هفته ی گذشته به مدت یک ساعت،
برق نوسان داشت تا حدی که قدرت محافظ را هم زیر
سوال برده بود .متوجه شدیم و دوشاخهی بسیاری از
وسایل مثل تلویزیون و یخچال فریزر را از برق کشیدیم
اما وسایلی همانند کولر ،هواکش ،هود و دزدگیر خانه و
بقیه وسایل را باید چه کنیم .خب هر کدام از این وسایل
بعد از چند بار تحمل نوسان دچار نقص می شوند و پس
از مدتی می سوزند و از کار می افتند آیا اداره برق می
تواند جوابگو باشد و خساراتی که به شهروندان بابت این
موضوع وارد میکند را بپردازد .هرچند که این وسایل
مطمئنا یکباره نمیسوزند و به مرور زمان از کار می افتند،
آن وقت آیا این اداره زیر بار می رود که این خرابی به علت
نوسانات برق بوده است؟»

سالهای گذشته جدولی که خاموشیها را به اطالع

شهروند دیگری میگوید« :در آپارتمان زندگی میکنیم

قطعیهای بدون برنامه

قطعی برق مساوی با مختل شدن زندگی

و برخی امور ارتباط مستقیم با برق دارد .چند روز پیش
زمانی که برق رفت ،فرزندم در حمام با سری پر از کف
شامپو مانده بود .بدون هیچ آمادگی و اطالع رسانی قبلی
برق را قطع میکنند .مجبور شدم از این همسایه و آن

سـلمانی ،رییـس اداره بـرق سـیرجان
مـورد دیگـری از قطعـی و نوسـان بـرق را به
یـاد نیـاورد .امـا در رابطـه بـا تماسهایی که
از سـوی شـهروندان مناطـق مختلـف شـهر
مبنـی بـر نوسـان بـرق گـزارش شـده بـود
اظهـار بـی اطالعـی و قـرار بـه پیگیـری این
موضوع شـد.

همسایه پارچ پارچ آب بگیرم .چون نه تنها پمپ آب قطع
شده بود ،بلکه پکیج هم که با برق کار می کند قطع شد و
برای لحظه ای زندگی ما به هم ریخت .البته سال گذشته
هم همسرم در آسانسور میان طبقات گیر کرده بود که با
تماس به هر کجایی باالخره بعد از نیم ساعت برق آمد.
بهتر نیست که فکری بردارند که این گونه استرس به مردم
وارد نکنند».
مجبور به خرید موتور برق شدم

« پدرم بیمار است و دو سالی هست که دستگاههای
پزشکی را به خانه آوردیم .مشکل ما زمانی چندین برابر
می شد که برق دچار نوسان میشد ،تا حاال چندین بار
لوازمی را که سوخته اند مجبور به تعویض و خریداری
مجدد شدم .واقعا هزینهها سرسام آور است .این موضوع
هر تابستان اتفاق می افتد تا این که امسال با این وضعیت
بد اقتصادی مجبور شدم که موتور برقی را خریداری کنم

که حداقل جان پدرم را از دست ندهم .خیلی دردناک
است که قطعی برق آن هم زمان اوج گرما که شهروندان
نیاز شدید به آن دارند را قطع و همه را سردرگم و حیران
می کنند».
مشاغل پرمصرف محدود شدند

این موضوع در حالیست که هر سال موضوع تقویت
شبکه را از زبان مسووالن اداره برق می شنویم اما تاکنون
در عمل ،هیچ تغییر و اتفاق خاصی رخ نداده و همچنان
قطعیهای مکرر برق همانند سالهای گذشته ادامه دارد.
هر چند که امسال یکی از اقدامات شرکت توانیر ،این
بوده است که اجازهی کار به مشاغلی که نیاز به برق با
ولتاژ باال دارند همانند آسیابها را در ساعات اوج مصرف
یعنی از ساعت  11صبح تا  4بعدازظهر ندهند که شاید
این یکی از تمهیداتی باشد برای تقویت شبکه .گذشته
از این ،در زمان قطعی برق اتفاقات پیشبینی نشده ای
رخ می دهد که به نفع برخی و زیان آن متوجه اقتصاد
کشور خواهد بود.
طوفان لحظه ای دلیل نوسان برق

اما این موضوع را از زبان رییس اداره برق سیرجان
جویا شدیم .سلمانی تنها مورد خاموشی مربوط به روز
دوشنبهی هفتهی جاری را به خاطر آورد .وی دلیل این
قطعی برق را طوفان لحظهای دانست که روز دوشنبه رخ
داده که در نهایت منجر به شکستن درخت و قطعی شبکه
در خیابان بالل و سه مورد دیگر را در برداشته که بالفاصله
این مورد را رفع کردیم.
بی اطالعم

رضا سلمانی مورد دیگری از قطعی و نوسان برق را به یاد
نیاورد .اما در رابطه با تماسهایی که از سوی شهروندان
مناطق مختلف شهر مبنی بر نوسان برق گزارش شده بود
اظهار بی اطالعی و قرار به پیگیری این موضوع شد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا برای تقویت شبکه در
شهرستان اقدامی انجام داده اید؟ گفت« :بله اقداماتی
در این رابطه صورت گرفته به عنوان مثال ،در شهرک
سمنگان یک ترانس برق نصب کرده ایم».

مهران درخشانمهر
به گلگهر پیوست

مهران درخشانمهر ،مدافع چپ  24ساله فصل قبل فوالد خوزستان با قراردادی دو ساله به
گلگهر پیوست .این بازیکن سابقه بازی در تی م ملی جوانان ،نوجوانان و امید ایران را در کارنامه
دارد و در باشگاه ذوبآهن نیز شاگرد امیرقلعهنویی سرمربی فعلی تیم گلگهر ،بوده است.
درخشانمهر همچنين با پوشیدن پیراهن نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان آسیا تجربیات
ارزشمندی در این مسابقات دارد .او در حالی که تنها  18سال داشت در هر  6بازی ذوبآهن
در لیگ قهرمانان آسیا به میدان رفت.او که با تیم فوالد نیز در رقابتهای لیگ قهرمانان حضور
داشته و در سال  ،2021در ترکیب تیم منتخب هفته دوم لیگ قهرمانان آسیا قرار گرفته بود.

خبر کوتاه
دختران فوتبالیست اردوی تیم ملی را بایکوت کردند؟

مریم آزمون به انتخاب خود به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال زنان
واکنش نشان داد و در مورد ابهامات پیرامون این تیم توضیحاتی ارایه
داد.
به گزارش ایسنا ،مریم آزمون در حاشیه اردوی تیمملی فوتبال زنان در
مورد انتخاب خود به عنوان مربی تیم ملی گفت :خوشحالم که یک بار
دیگر به عنوان سرمربی تیم ملی بزرگساالن در خدمت بازیکنانی هستم
که تقریباً در تمام ردهها با آنها کار کردم .احساس خوبی است که
میتوانم یک بار دیگر به عنوان سرمربی در خدمت فدراسیون و بازیکنان
باشم ،امیدوارم بتوانیم در آینده عملکرد خوبی از خود به جای بگذاریم.
او در مورد وضعیت آمادگی بازیکنان ،گفت :از نظر فنی تیم را زمانی
جمع کردیم که تقریباً لیگ برتر به پایان رسیده بود ،یعنی یک پروسه
 ۲۰روزه بازیکنان در استراحت بودند .لیگ طوالنی شده بود و بچهها در
حالت استراحت بودند ،از طرفی مسابقات کافا را هم در پیش داشتیم و ۵
ماه اردوی تیم ملی تعطیل شده بود که باید این تیم را آماده میکردیم.
آزمون افزود :بازیکنانی که انتخاب کردیم جوان و با انگیزه هستند .با
توجه به بازیکنانی که در حال حاضر در اردو نیستند ،بازیکنان جوانی را
در اختیار داریم .زمان ما بسیار کم است و در این زمان فقط توانستیم
یک سری کارهای فنی و بدنی را انجام بدهیم تا بدنهایشان را آماده
کنیم .در حال حاضر بازیکنان خوب هستند و توانستیم تاکتیک مورد
نظر خود را به آنها القا کنیم.
آزمون در مورد غیبت بازیکنان بم و چند بازیکن دیگر عنوان کرد :تیم
بم قهرمان که لیگ برتر شده حدود  ۸بازیکن که مورد نظر کادر فنی
است را به تیم ملی نداده .مدیریت و مربی این باشگاه تصمیم گرفتند
با قدرت بیشتری در مسابقات آسیایی حاضر شوند و بازیکنان خود را
به تیم ملی ندادند .بازیکنانی هم که نیامدند دالیل خود را اعالم کردند،
ما به نظر آنها احترام میگذاریم در این مرحله نیستند و این فرصتی
برای بازیکنان دیگر و جوان شد .در حال حاضر هم خیلی خوب تمرین
می کنند.
سرمربی تیم ملی فوتبال زنان خاطرنشان کرد :باید بدانیم با تیم ملی
ارزش پیدا میکنیم؛ کادر و بازیکنان زمانی که در تیم ملی هستیم ارزش
و اعتبار به دست میآوریم و باید این را مدیون تیم ملی بدانیم .تیم ملی
بزرگتر از همه ماست و باید برای سرافرازی آن تالش کنیم.
او در پاسخ به این سوال که دعوت  ۱۱بازیکن از تیم سیرجان این
شائبه را به وجود آورده که به خاطر حضور سرمربی این تیم در اردوی
ملی است ،تصریح کرد :این فقط یک شائبه است ،ما خیلی دوست
داشتیم بازیکنان سپاهان و ذوب آهن هم در اردو باشند ۸۰ .درصد تیم
ملی اصلی اینجا حضور ندارند ۶ ،بازیکن تیم سیرجان عضو تیم ملی
جوانان هستند که با آنها قهرمان کافا شدیم و جزو بازیکنان خوب ایران
هستند .تیم سیرجان هم به نوبه خود نایب قهرمان لیگ شده است۱۱ ،
بازیکن از بم ۱۱ ،بازیکن از سپاهان ۹ ،بازیکن از سیرجان ۳ ،بازیکن از
ایالم ۲ ،بازیکن از ذوبآهن و از کیان نیشابور هم دعوت کرده بودیم.

ورزش
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 12نفر از تیم فوتبال شهرداری سیرجان در جمع تیم ملی

خبــر

مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری سیرجان از حضور  ۱۱بازیکن و مربی تیم فوتبال بانوان در جمع ملی پوشان خبر داد.
بصیری نیا با بیان این مطلب افزود ۱۲ :نفر از اعضای تیم فوتبال بانوان شهرداری سیرجان در تیم ملی بزرگساالن
برای شرکت در مسابقات کافا به میزبانی کشور تاجیکستان حضور دارند .وی یادآور شد :مریم جهان نجاتی (سرمربی
تیم فوتبال بانوان شهرداری سیرجان) به عنوان مربی و عارفه سیدکاظمی ،ملیکا متولی ،فاطمه امینه برازجانی ،شبنم
بهشت ،افسانه چترنور ،هستی فروزنده ،فاطمه سادات ستوده بحرینی ،رقیه جالل نسب ،زینب عباسپور ،حدیث بساط
شیر و فاطمه مخدومی  11بازیکن باشگاه شهرداری سیرجان در جمع ملی پوشان هستند.

صفحه 6
ورزش

از بازیکن سوزی سیرجانی ها تا بازیکن سازی کرمانی ها!

رضا فتح آبادی

فصل نقل و انتقاالت از چندهفته
گذشته برای تیم های لیگ برتری استان
کرمان استارت رسمی خورد.
تیم فوتبال گلگهر سیرجان که در
این چند سال اخیر به یکی از تیم های
پرهزینه استان مشهور شده ،در بازار نقل
و انتقاالت آنچنان دست به اسکلت خود
نزد و ابتدا با بازیکنان فصل قبل خود
تمدید کرد البته چند مهره کلیدی خود
را هم از دست داد و در این بین چند
بازیکن جوان هم به خدمت گرفت.
تیم گلگهر در کادر فنی خود نیز
تغییراتی نداشت و در عوض یکبار دیگر
مجتبی سرآسیابی مربی فصل پیش
خود را پس از پایان ماموریت اش از
تیم فجر سپاسی باز به خدمت گرفت
و شنیده می شود هاشم بیگ زاده نیز
به کادر فنی این تیم اضافه شده است.
گفتنی است تمرینات این تیم از ابتدای
همین هفته در زمین شماره  2آزادی
تهران شروع شده و گویا سرمربی این
تیم قصد ندارد هنوز پس از گذشت سه
سال حضورش در تیم گلگهر تمرینات
خود را در سیرجان ادامه دهد.
از طرف دیگر تیم تازه به لیگ برتر
راه یافته مس کرمان کمی دیرتر وارد
بازار نقل و انتقاالت شده .البته آن طور

مهاجم جوان فصل گذشته ماشین
سازی قرارداد خود را با باشگاه گل
گهر سیرجان رسمی کرد.
به گزارش ورزش سه ،از اواخر هفته
گذشته این شایعه بر سر زبانها
افتاده بود که امیر شهیم مهاجمی
که در فصل نقل و انتقاالت مدنظر
پرسپولیس بود و در دفتر این باشگاه

مشخص است این تیم به موقع زنبیل
خود را برای خرید نفرات به بازار برده
است.
این تیم ابتدا با تمدید قرارداد با بازیکنان
موثر فصل قبل خود نشان داد با حفظ
اسکلت تیم فصل قبل خود ،همانند سال
گذشته نه قصد دارد که اسیر جو بازار
نقل و انتقاالت شود و نه می خواهد که
با شتاب زدگی در خریدهایش ،خود را
در طول بازی های لیگ دچار چالش
مسایل فنی کند.
مس از تجربه سال قبل خود به خوبی
بهره گرفته و بر اساس نیاز فنی و ترکیب
مد نظر سرمربی ،نفراتش را جذب می
کند نه بر اساس میل و خواسته های
هیجانی بازار که تنها بر مبنای صفرهای
قرارداد پیش می رود.
تيم فوتبال مس كرمان که در فصل
قبل با تكيه بر بازیکنان جوان و
محصوالت آکادمی خود يك ركورد
در داشتن بازيكنان بومي در بين تيم
هاي هم استاني زد تا به هدف خود
برسد ،این در صورتی است که متاسفانه
تیمهای گلگهر سیرجان و مس
رفسنجان فقط و فقط به بازیکنان اسمی
در ایران بسنده کرده اند.
نگاهی به اسامی و نفرات تمدیدی
روزهای اول مس کرمان نشان می

دهد که فوتبال استان به شایستگی به
یک پیروزی بزرگ دست یافته است
چراکه نفرات شایسته استان هشت که
سال گذشته شایستگی خود را تمام قد
اثبات کردند ،قرار است زیر نظر اولین
مربی کرمانی حاظر در لیگ برتر ،حجم
عظیمی از بازیکنان طراز اول این استان
را به رخ فوتبال ایران بکشند.
هرچند این رویه از سال ها قبل در
فوتبال ایران از باشگاه مس کرمان آغاز
شده بود و همین امروز هم  90درصد
از حجم گسترده بازیکنان استان کرمانی

شاغل در لیگ برتر را نفراتی تشکیل می
دادند که از آکادمی و تیم فوتبال باشگاه
مس کرمان به سطح اول فوتبال ایران
راه یافتند اما حاال که مس کرمان خود
به شایستگی پیراهن لیگ برتر را بر تن
کرده است ،می تواند از محصوالت تازه،
جذاب و خوش رنگ خود در لیگ برتر
سود ببرد و با افتخار به تمام فوتبال ایران
اعالم کند از محدود باشگاهای بازیکن
ساز در فوتبال ایران بوده است.
این در صورتی است که دیگر تیم
های استان مثل گلگهر و مس

رفسنجان آنچنان عالقهای
به بازیکنسازی و استفاده
از نسل جوان بومی ندارند
و در تفکرات این باشگاه ها
گنجانده نشده است!
با صعود مس کرمان به
لیگ برتر ،آمار بازیکنسازی
این باشگاه در باالترین سطح
فوتبال ایران به رقمی رویایی
می رسد و اي كاش تيم
فوتبال گلگهر هم حداقل
از اين رويه الگو برداري مي
كرد!
آمار خود گویای همه چیز
هست ،حضور بازيكنان زياد
كرماني در ليگ هاي مختلف
خود گواه همه چيز است و از آن طرف
تيم گلگهر نه تنها بازيكني در حد ليگ
برتر ندارد بلكه روند حضور بازيكنان غير
بومي زياد در آكادمي گلگهر خود گواه
اين است كه فوتبال سيرجان رو به نزول
است!
در آن طرف سيرجان ،تیم مس کرمان
با سرمربی بومي خود فرزاد حسينخانی و
لشکری تازه نفس و با انگیزه از بازیکنان
کرمانی تیمی برای تمام استان کرمان
محسوب می شود ،تیمی که همه اهالی
استان هشت آن را از آن خود می دانند.

دومین گزینهای که گل گهر از پرسپولیس گرفت
هم حضور یافت ،با باشگاه گل گهر به
توافق رسیده است.
این خبر امروز قطعیت یافت تا گل
گهر دومین بازیکن جوان را هم از
چنگ پرسپولیس دربیاورد.
قبل تر محمد خدابندهلو با قراردادی

یکساله از پرسپولیس به سمت
سیرجان تغییر مسیر داده بود.
با حضور شهیم که فصل گذشته آمار
خوبی د ر گلزنی در رقابتهای لیگ
دسته یک داشت گل گهر صاحب
سومین مهاجم بلند قامت خواهد

بود؛ چیزی که بسیار مورد عالقه
امیر قلعهنویی است .آنها که امروز
با یونس شاکری هم تمدید کردند؛
کیروش استنلی و شاکری را بهعنوان
آپشنهای اصلی در اختیار دارند و
شهیم نیز بهعنوان یک گزینه بکآپ

در اختیار امیر قلعهنویی است.
گل گهر که امسال میالد زکیپور
و سعید صادقی را ا ز جمع بازیکنان
مهم خود از دست داده و توانسته
اغلب بازیکنان فصل گذشته را حفظ
کند ،هنوز خرید پر سر و صدایی بنا

اما از گلگهر تنها نام آن برای مردم
سيرجان مانده است ،تيمي كه امروز مي
بينيم از عوامل اجرايي گرفته تا بازيكنان
متعلق به افراد كامال غير بومي است.
متاسفانه در سالهاي اخير هيچ يك
از مسوولين بلند پايه شهرستان هم به
مانند كرمان ورود نکردند تا حق جوانان
مستعد اين شهرستان را بگيرند.
وقتي درتيمهاي پايه هاي گلگهر
روند حضور بازيكنان غيربومی به تعداد
زیاد مشاهده مي شود ديگر از تيم
بزرگساالن اين باشگاه توقعي نيست!
شاید بسیاری خرده بگیرند که در
فوتبال حرفهای دنیا دیگر بحث بومی و
غیر بومی نیست اما سوال ما اینجاست
ما کدام یک از پروسه های فوتبالی و
مدیریتی مان به مانند فوتبال حرفه ای
است؟
آیا در بازیکن سازی ما به مانند اروپا
هستیم؟
آیا در بخش مربی گری و مربی سازی
ما در حد معیارهای و هدف های دنیا
هستیم؟
در بخش مدیریت فوتبال چگونه
هستیم؟
پس فوتبالی می تواند بحث از حرفهای
گری و مدل های دنیا بزند که بر اساس
روند شایسته ساالری جلو بروند!
بر آنچه که قلعهنویی هر سال در نظر
دارد نداشته اما ممکن است چه با
بازیکنان خارجی و چه با برخی از
گزینههای مطرح داخلی در روزهای
آینده به توافق برسد تا قلعهنویی تیم
قویتری را به رقابتهای لیگ برتر
بفرستد.

7

در مراسمی با حضور وزیر صمت ،مسوولین استان و شهرستان و اصحاب رسانه صورت پذیرفت؛

گهرزمین

بهرهبرداری از  ۳خط کارخانه کنسانتره شرکت سنگ آهن گهرزمین
مراسم بهره برداري رسمي از  3خط کارخانه کنسانتره شرکت
سنگ آهن گهرزمين با حضور وزير صنعت ،معدن و تجارت،
استاندار کرمان ،نماينده مردم سيرجان و بردسير در مجلس
شوراي اسالمي و جمعي از مسئولين شهرستاني آغاز شد.
وزير صمت:
قدرت مالي شرکت گهر زمین بسيار افزايش پيدا کرده است
رضا فاطمي،وزير صنعت ،معدن و تجارت در آيين بهره برداري از خط
سوم کنستانتره گهرزمين در سيرجان با بيان اينکه  500ميليون تن
استخراج مواد معدني در کشور وجود دارد افزود :اما سال گذشته در
خام فروشي فقط  4.5ميليون تن صادرات داشتيم اما گرفتار نيمه خام
فروشيهستيم.
وي اظهار داشت :بيش از هفت ميليون تن فوالد نيمه خام از کشور
صادرات کرديم در حالي که شرکت هايي داريم که ورق فلزي وارد مي
کنند ،پس زنجيره توليد در کشور ناقص است.
وزير صنعت ،معدن و تجارت با بيان اينکه اولويت ما تکميل
زنجيره هاي تامين و توزيع مناسب در مناطق جغرافيايي و
متناسب ارزش افزوده است اظهار داشت :در تکميل زنجيره
توليد فوالد نقص داريم و بيکاري ،مهاجرت ،آلودگي و انباشتگي
نيز وجود دارد و سودهاي زنجيره معادن نيز باال و پايين است.
وي تصريح کرد :در حوزه معدن و صنايع معدني از نيروي توانمندي
برخورداريم و خوشبختانه قدرت مالي اين شرکت ها از جمله
شرکت گهر زمین بسيار افزايش پيدا کرده و از مسير فرصت بلوغ
صنعت و توانمندي مالي بايد مسائل و مشکالت را رفع کنيم.
فاطمي امين افزود :شرکت هاي بزرگ عالوه بر طرح هاي توسعه
خود به توسعه صنعت در ساير مناطق هم توجه داشته باشند.
وي ابراز داشت :شرکت هايي در کشور  70هزار ميليارد تومان در سال
سود خالص دارند لذا يک شرکت ما سود خالصي بيش از بودجه عمراني
کل کشور دارد.
وي ادامه داد :قانون معادن الزام کرده که  15درصد از
ماليات در منطقه معدني هزينه شود و  65درصد وزارت
صمت نيز به زيرساخت هاي صنعتي و معدني بيايد.
فاطمي امين افزود :قانون بازگشت  15درصد را در دولت مطرح کرديم و
دولت براي نخستين بار آن را در اليحه بودجه  1401به مجلس فرستاد
که مصوب شد و اين  15درصد از امسال قانونا نمي تواند در جاي ديگري
هزينه شود.
وي تصريح کرد :مردم خيلي از وضعيت گستردگي و عمق
صنعت و معدن کشور مطلع نيستند و يکي از اين راههاي ارتباطي
گردشگري صنعتي و معدني است که جذابيت ويژه اي دارد ،بايد
 2واژه صنعتگردي و معدنگردي را به ادبيات مردم اضافه کنيم.
وزير صنعت ،معدن و تجارت ادامه داد :اين کار را طي چند ماه گذشته با
مجتمع مس رفسنجان آغاز کرديم که حالت آزمايشي دارد و اميدواريم
اين کار در شرکت هاي گهر زمين و گل گهر هم ادامه يابد.
امام جمعه و نماینده ولی فقیه در شهرستان سیرجان:
باید به جوانان این مرزوبوم افتخار کنیم
حجت االسالم سیدمحمود حسینی امام جمعه سیرجان نیز با اشاره به
لزوم توجه به ظرفیت های معدنی و صنعتی منطقه گل گهر افزود :باید به

جوانان این مرزوبوم افتخار کنیم که با دانش فنی خود در اوج تحریم
ها به قله افتخار رسیدیم و با تکیه بر توان بومی بیشتر تجهیزات این
کارخانه از تولیدات داخلی تامین شده و در مقایسه با کارخانههای
مشابه به میزان  ۷۵درصد از توان و ظرفیت داخلی بهره برده است.
استاندارکرمان:
نرخ رشد اقتصادي استان به برکت معادنی
چون گهرزمین مثبت بوده است
استاندار کرمان با اشاره به تاسيس شرکتي با هدف توسعه
اکتشافات معدني استان گفت :در قدم بعدي کل پهنه استان
اکتشاف خواهد شد و اميدوارم وزارت صمت اين اجازه را بدهد.
محمدمهدي فداکار روز سه شنبه در آيين افتتاح خط سه کارخانه
توليد کنستانتره شرکت گهرزمين در شهرستان سيرجان افزود :با
کمک شرکت هاي معدني و وزارت صمت شرکتي در استان کرمان
تشکيل شده که پروژه ها را براي سرمايه گذاري تامين مالي مي کند
و يکي از کارهاي بزرگ در اين شرکت بحث اکتشاف است که مس و
گل گهر در اين حوزه سرمايه گذاري مي کنند.
وي اظهار داشت :ماليات استان کرمان از  10هزار ميليارد
تومان به  22هزار ميليارد تومان رسيده و حقوق دولتي معادن
از  20هزار ميليارد تومان در سال گذشته به  40هزار ميليارد
تومان افزايش يافته که اين امر توان استان را مي گيرد.
استاندار کرمان گفت :در حالي که بودجه عمراني استان کرمان سه
هزار ميليارد تومان است ،بيش از  40هزار ميليارد تومان درآمد
حقوق دولتي معادن است.وي با بيان اينکه اختيارات شوراي معادن
کاهش يافته است افزود :شاهد توازن توسعه در استان نيستيم؛
 11درصداز جمعيت استان زيرپوشش کميته امداد امام خميني
(ره) هستند که بيش از  300هزار نفر جمعيت را شامل مي شود.
فداکار با بيان اينکه نرخ رشد اقتصادي استان به برکت معادنی چون
گهرزمین هميشه مثبت بوده است عنوان کرد :منطقه گل گهر 18
هزار کارگر را سهامدار اين شرکت کرده که اميدوارم اين فرايند ادامه
يابد.
استاندار کرمان گفت :جاده هاي ما با تردد خودروهاي سنگين
معادن از بين رفته است اما پول خط کشي آنها را هم نداريم.
وي با بيان اينکه بهره برداري از معدن شماره  3جنوبي حق گهرزمین
است افزود :شرکت هاي معدني طي اقدامي بزرگ آب خود را از خليج
فارس تامين کردند که اجراي خطوط بعدي آن نيز پيگيري مي شود
و اين شرکت ها بار برق را با توليد انرژي خورشيدي از دوش دولت بر
مي دارند.
نماينده مردم سيرجان:
 67درصد کل وصولي مطالبات در بخش حقوق دولتي معادن
از استان کرمان بود

شهباز حسن پور نماينده مردم سيرجان و بردسير در مجلس در اين
مراسم گفت 25 :درصد اقتصاد کشور در مجموعه وزارت صمت است و
خيلي ها نمي دانند حجم کار اين وزارتخانه چقدر زياد است.
او بيان کرد 67 :درصد کل وصولي مطالبات در بخش حقوق دولتي
معادن از استان کرمان بوده و  33درصد مابقي متعلق به ساير استان هاي
کشور است و بايد  65درصد اين پول به وزارت صمت برگشت داده شود

و وزارتخانه براي تکميل زيرساخت هاي آن استان هزينه کند اما حتي
يک درصد آن به کرمان بازنگشته است.
نايب رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي با انتقاد از
گرفتن اختيار تبصره  5از شوراي معادن توسط معاونين وزير صمت از
فاطمي امين درخواست کرد با توجه به اينکه در  10کيلومتري گهرزمين
آب خوردن ندارند و براي رفع برخي از مشکالت استان ،دوباره اختيار
تبصره  5را به استاندار دهيد.
او ميگويد :خودروسازهاي داخلي و خارجي در اين شهر يک درصد
خدمات پس از فروش ندارند و گورستاني از خودروها که سرمايه
مملکت هستند در اينجا دپو شده اند و بعضي از پيمانکاران با افزايش
غيرکارشناسي  57درصدي حقوق کارگر و انتظار توليد محصول با قيمت
سه سال از آنها ،به روز سياه نشاندند.
او ميافزايد 478 :معدن فعال داريم و  22معدن را نيز برخي در اختيار
دارند و دارند کاسبي مي کنند .بايد به داد معادن اين خطه برسيد .به
اعتقاد او خام فروشي اصلي ترين فاکتور در استان است و اين استان
ظرفيت احداث کود کشاورزي (تبديل دود گوگرد به آمونيوم) را دارد و به
جاي واردات مي تواند اين محصول را صادر کند.

در کار خانه نورد بردسیر اقدام نماید؛ لذا از کلیه شرکت های بومی شهرستان سیرجان
و بردسیر که دارای حداقل دو سال سابقه کار مشابه در کارخانه های صنعتی می باشند
دعوت بعمل می آورد حداکثر تا تاریخ  ،1401/04/18نامه اعالم آمادگی خود را به همراه

مدارک زیر به آدرس ایمیل  khadamat.sjsco@gmail.comارسال نمایند.
*اسناد و مدارک :

-1درخواست رسمی ( .ذکر آدرس ایمیل ،شماره تماس تلفن ثابت و همراه الزامی است) .
-2اساسنامه و مدارک ثبتی ( .شماره ثبت ،کد اقتصادی و شناسه ملی ،گواهی ثبت ،گواهی آخرین تغییرات و ) ...

-3رزومه ،سوابق اجرا و نمونه قراردادها و توافقنامه های انجام شده مرتبط با موضوع مناقصه.
(قرارداد و رزومه ارسالی باید مربوط به سال  95تا کنون و مرتبط با موضوع مناقصه باشد)

-4مدارک و مستندات توان مالی با اسناد و مدارک مثبته(صورتهای مالی سه سال اخیر)
-5گواهی اعالم رضایت کارفرمایان قبلی در خصوص خدمات مذکور در موضوع مناقصه
-6دانلود،تکمیل وارسال فرم «خوداظهاری تامین کنندگان» از نشانی اینترنتی  SJSCO.IRقسمت خرید وفروش

*شرایـط :

-1محل اجرا؛ شهرستان بردسیر ،کیلومتر  2جاده کرمان  ،کارخانه میلگرد جهان فوالد سیرجان
-2میزان ضمانت شرکت در مناقصه سه میلیارد ریال خواهد بود (پس از ارزیابی شرکتها).
-3ارائه اسناد و مستندات مذکور هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نمی کند.
-4شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.

-5جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره  09139964877تماس حاصل نمایید(.پاسخگویی در ساعات اداری)

-6هزینه چاپ آگهی ،بر عهده برنده مناقصه می باشد.

مجتم
سی
ف
ج
واحد خرید خدمات ع هان والد رجان

شهرداری سیرجان در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی خدمات(شرح مختصر؛ تهیه مصالح و
اجرای ترمیم جداول و کانیوو وسط کوچه جهت معابر منطقه ) 2

به شماره  2001005674000043را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق

درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir

انجام خواهد شد و الزم است

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  1401/04/15می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایـده از سایت :از تاریخ انتشار اسناد مزایده تا ساعت  18:00روز پنجشنبـه تاریخ 1401/04/23

مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز یکشنبـه تاریخ 1401/05/02
زمان بازگشایـی پاکت ها :ساعت  13:40روز دوشنبــه تاریخ 1401/05/03

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار :جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

آدرس :سیرجان -میدان انقالب ،شهرداری مرکزی ،امور قراردادها
اطالعات تماس سامانه ستاد :جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس)021( 41934 :
سی
دفتر ثبت نام 88969737 :و 85193768
مدرییت ارتباطات شهرداری رجان
تلفن)034( 4232 5077 :

دکتــر سعدالـه صمدی

مناقصـه شهـرداری سیرجـان ( نوبت اول )

انجام کارهای خرده کاری فنی (عمران  ،برق و تاسیسات)

مديرعامل شرکت سنگ آهن گهرزمين گفت :در منطقه
سيرجان هرروز يک افتتاح يا کلنگ زني داريم و منطقه گل
گهر با عظمتي فوق العاده  40درصد پشتيباني از فوالد کشور
را در اختيار دارد کهو بيش از  22هزار نفر در منطقه گل گهر و
بيشاز  6هزار نفر در شرکت گهر زمين مشغول به کار هستند.

اجرای ترمیم جداول و کانیوو وسط کوچه جهت معابر منطقه 2

شناسایـی و ارزیابـی پیمانکــار

شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در نظر دارد نسبت به جذب پیمانکار جهت؛

مديرعامل شرکت سنگ آهن گهرزمين:
شوراي تامين و شوراي معادن بايد مناطق واکاوي نشده را به
ت هاي پرتوان واگذار کنند
شرک 

محمد فالح افزود :کارگران در شرايط بد آب و هوايي و وضعيت
نامناسب زيست محيطي در گودهاي معدني فعاليت مي کنند که
سنگيني هوا در اين مناطق سبب تنگي نفس مي شود و فعاليت در
اين شرايط دشوار است.
وي تصريح کرد :بيشترين درآمد استان کرمان طي سال هاي
گذشته از حوزه کشاورزي بوده و پسته که محصول اول استان کرمان
است ،سال گذشته و امسال دچار خسارت شد؛ سال آينده نيز 80
درصد محصول را نخواهيم داشت لذا نياز به حضور شخصيت هاي
نخست کشور در شهرستان سيرجان وجود داشت.
مديرعامل شرکت سنگ آهن گهرزمين گفت :همچنين
شرايط بد آب و هوايي و مشکالت خريد ماشين آالت ،بهره
برداري از کارخانه هاي منطقه گل گهر را دشوار کرده است.
وي تصريح کرد :مديران مجموعه گل گهر يکهزار ميليارد تومان از
پيش پرداخت کردند و طلسم استفاده از آب دريا را شکستند که اگر
پشتيباني استاندار وقت کرمان و پرداخت هاي گل گهر نبود اين آب
امروز به سيرجان نيامده بود.
فالح افزود :انجام پروژه انتقال آب يک طلسم بود اما
انتقال آن به کوير قلب رهبري را خوشحال کرد ،اگر اين
کار ادامه يابد مشکالت خشکسالي در استان فوق العاده
کاهش مي يابد و فاتحه خشکسالي خوانده خواهد شد.
وي با بيان اينکه چرا تمام معدن شماره سه به گهرزمين واگذار
نشده اظهارداشت :اگر توليد گهرزمين ادامه نيابد در آينده نه چندان
دور توليد آن به  50درصد مي رسد و  50درصد توليد مي خوابد؛
در اين صورت خسارتي به صنعت فوالد کشور وارد مي شود لذا
نگذاريم سنگ از منطقه بيرون برود ،نگذاريم توليد راکد شود.
مديرعاملشرکتسنگآهنگهرزمينگفت:عمرکارخانجاتبهجاي
 10سال بايد به  30سال برسد؛ چرا ما بيش از  2ميليون تن گندله بر
زمين داريم و در کشور اين آمار هشت ميليون تن است اما مشتري
ندارد؟وي ابراز داشت :چرا تامين ماشين آالت معدني در شرايط تحريمي
بايد قطعه قطعه به کشور وارد شود و زمان ترخيص جنازه تحويل بگيريم؟
فالح بيان کرد :چرا پهنه جيرفت در طول و عرض وسيع مطالعه
شده و دنبال حفاري آن نيستيم؟ آماده دسترسي به اين توده ها و
جبران بيکاري ناشي از بين رفتن محصوالت کشاورزي استان کرمان
را داشته باشيم و با اين کار اشتغال در جنوب کرمان را ايجاد کنيم.
وي افزود :چقدر در انتقال جمعيت کار به سواحل درياي عمان وقت
گذاشيم؟ چرا محلي براي دپو و حوضچه باطله فوالد در منطقه گل
گهر نداريم؟ ،چرا مشکالت مانع رشد کارآفريني بيشتر شده است؟.
مديرعامل شرکت سنگ آهن گهرزمين ادامه داد :چرا  42مگاوات برق
مورد نياز ما به  2.5مگاوات تقليل يافته و بسياري از کارخانه ها را براي
نداشتن برق تعطيل کرديم يا در احداث نيروگاه کمتر موفق بوديم؟
وي افزود :استانداران با اختيارات در شوراي تامين و شوراي معادن بايد
مناطق واکاوي نشده را به شرکت هاي پرتوان واگذار کنند نه افراد دالل.
فالح تصريح کرد :شرايطي گذاشته شود که بااستعدادها پاي کار بيايند تا
در آينده اشتغالزايي خوبي ايجاد شود اجراي اين پروژه براي  200نفر به
صورت مستقيم و  500نفر غيرمستقيم اشتغالزايي مي کند.

فراخوان مناقصه عمومــی یک مرحله ای تهیه مصالح و

آگهـــی فراخــوان عمومـــی
«شمـــاره -01-07خ»

سرپرستفرمانداریسیرجان:
از تالش و همت متخصصان و کارگران گهرزمین تشکر می کنم
سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان سیرجان ضمن قدردانی از تالش
و همت متخصصان و کارگران زحمتکش منطقه گل گهر بویژه شرکت
سنگ آهن گهرزمین ،گفت :این شرکت در راستای نیل به اهداف برنامه
های توسعه ای خود ،بهره برداری از خط سوم تولید کنستانتره با ظرفیت
 ۲میلیون تن به صورت رسمی با حضور وزیر صمت به بهره برداری رسید.
وی افزود :برای اجرای این طرح بالغ بر  ۲هزار و  ۵۰۰میلیارد تومان
هزینه شده است.

صنعت

شماره 700
 15تیر 1401

(عضو انجمن جراحان پالستیک و زیبایـی ایران)

انجام کلیه جراحی های پالستیک شامل رینوپالستی( جراحی بینی)

جراحی پیشانی

ماموپالستی ( کوچک ،بزرگ  ،باال کشیدن و پروتز پستان )

پروتز باسن  ،فیلر ( ژل و چربی)

برداشت چربی پهلوها وایجاد فرم ساعت شنی

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

سپتوپالستی ( جراحی انحراف بینی )

ابدومینوپالستی ( برداشتن چربیهای شکم ،تامی تاک )

پروتز چانه و گونه

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

فیس لیفت ( جراحی زیبایی صورت  ،از بین بردن شلی  ،خط خنده و غبغب )

لیزر موهای زاید

بلفاروپالستی ( جراحی پلک ها )

زاویه سازی و رفع عیوب فک و چانه و شکستگی فک

براکی پالستی ( جراحی بازو  ،اصالح شلی پوست بازو )
باال بردن ابروها

اتوپالستی ( زیبایی گوش )

کلیه جراحی های ترمیمی شامل پیوند اعضا و ناهنجاریهاری مادرزادی

کرمـــان ،بلــوار جمهوری  ،بعد ار سه راه هوا نیـــروز ،برج اول  ،طبقه  ، 7واحد 1
تلفــن09131410129 - 32658316 :

آهن آالت دست دوم و انواع ضایعات
شما را با باالترین قیمت در محل خریداریم.
0913 278 3052/0913 145 2643
 0919 230 5036خدائی

زوم

هفتهنامه سیاسی ،اجتماعی
صاحب امتیاز :بتولهاشمیمعصومی
مدیرمسوول :ابوالقاسم محمودآبادی
پ :مهدوی کرمان
چا 
نشانی :سیرجان ،بلوار دکتر صادقی روبروی داروخانه آریا کدپستی7813713599 :
تلفن     42231335 :تلفن سفارش آگهی09133475191 :
سایتاینترنتیwww.sokhanetazeh.com :
پست الکترونیکیsokhan.tazeh@Gmail.com :
اینستاگرامSokhan_Tazeh :

ویترینآخر

گوناگون
ایسنا :دکتر طبرسی عضو کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا با بیان اینکه
اکنون مجددا بر روی شاخه باالرونده بیماری هستیم و به نظر م یرسد که این
وضعیت ،آغاز یک پیک باشد ،گفت :حدود یک هفته است که مجددا موارد
سرپای یمان افزایش یافته که افزایش چشمگیری هم هست از آنجایی رعایت
پروتکلهای بهداشتی کاهش یافته ،ممکن است تعداد اف راد زیادی درگیر بیماری
شوند که مطمئنا عوارض و مرگومیر و بستری در آیس ییو نیز بیشتر م یشود.

1

صفحه 8
پیرامون

ادارات خوزستان برای روز سهشنبه تعطیل شد

2
3

مه ر :با توجه به هشدار هواشناسی خوزستان مبنی بر ماندگاری گرد و خاک
و تأثیر توده گرد و خاک ع راقی در اکثر مناطق استان تا اواخر وقت سه شنبه
( ۱۴تیر  )۱۴۰۱و تبادل نظر اعضای کارگروه ش رایط اضط رار ،کلیه ادارات و
دستگاههای اج رایی استان (به جز م راکز امدادی ،درمانی ،بهداشتی ،اورژانس
 ،۱۱۵بخشهای دارای نوبت کاری و عملیاتی ،خدمات شهری شهرداریها،
بیمارستانها و آتش نشان یها) در روز سه شنبه  ۱۴تیرماه  ۱۴۰۱تعطیل شد.

4

رئیس جمهور :نان گران نمی شود

7000

80

6

7000

برچامی را به نتیجه رساند تا بتوان منشاء
اثر باشد .چرا که قطعات پازل یکی پس
از دیگری برای بازگشت پرونده ایران به
شورای امنیت در حال چیده شدن است.
تغییر لحن طرف های مقابل که با
صدور قطعنامه شورای حکام بروز و ظور
عینی پیدا کرد و هم چنین مواضع مطرح
شده در نشست شورای امنیت پیرامون
و تبعات عدم احیای
قطعنامه
برجام برای ایران گویای آن است که
دیپلماسی منطقه ای و سوء محاسبه ناشی
از آن می تواند ارجاع پرونده به شورای
امنیت ،احتمال فعال شدن مکانیسم ماشه
و احیای قطعنامه پیشین را به دنبال
داشته باشد.با این تفاسیر اگر تهران به هر
دلیلی نخواهد یا نتواند به میز مذاکرات
وین بازگردد و احیای برجام را به نتیجه
مطلوبی برساند قطعا طرف های مقابل
هم سکوت و مماشات دیپلماتیک را کنار
خواهند گذاشت و به سمت اتخاذ تدابیر
تندتر علیه ایران پیش خواهند رفت.
البته توازن بخشی درست بین این دو
مقوله (دیپلماسی منطقه ای و دیپلماسی
برجامی) در حوزه سیاست خارجی ایران
باید با دقت پی گرفته شود تا تجربیات
تلخ گذشته تکرار نشود .لذا نه می توان
دیپلماسی منطقه ای را فدای دیپلماسی
برجامی کرد و تمام انرژی و تمرکز
سیاست خارجی را صرفا روی احیای
توافق هسته ای گذاشت و نه بدون احیای
برجام ،دیپلماسی منطقه ای می تواند
اثربخش باشد .این دو در راستای هم و
مکمل همدیگرند.

فراخوان مناقصه عمومــی یک مرحله ای تهیه مصالح و
اجرای ترمیم جداول و کانیوو وسط کوچه جهت معابر منطقه 1

شمــاره /1401/17ع

شرکت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد؛ « خرید ،نصب و راه اندازی سوییچ های شبکــه »
مجتمع خود را از طریق برگزاري مناقصه عمومي به پیمانکار واجد شرایط و دارای گواهی شورای عالی
انفورماتیک در رشته های مرتبط و با رتبه حداقل  3واگذار نماید .لذا متقاضیان ميتوانند جهت اخذ اسناد
مناقصه به وب سایت این شرکت به نشانی  WWW.GEG.IRمراجعه و اسناد مذکور را از بخش مناقصه و
مزایده دانلود نمایند.

شهرداری سیرجان در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی خدمات(شرح مختصر؛ تهیه مصالح و
اجرای ترمیم جداول و کانیوو وسط کوچه جهت معابر منطقه ) 1

به شماره  2001005674000044را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق

درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir

انجام خواهد شد و الزم است

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  1401/04/15می باشد.

مهلت تحویل پاکات ساعت  9الي  14روز یکشنبه مــورخ  1401/0۵/02در محــل دفترکمیسیون معـامالت
مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد .ضمنا ً بازدید از محل اجراي موضوع مناقصه روز دوشنبه
مورخ  1401/04/20مقرر شده است .شایان ذکر است فرمت ضمانت نامه های شرکت در مناقصه بایستی
عینا ً مطابق فرمت ارائه شده در اسناد مناقصه تهیه گردد .شرکت معدني و صنعتي گل گهر در قبول یا رد هر
یک از پیشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار ميباشد.

کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر

شهرداری سیرجان در نظر دارد تجدید مزایده عمومی

(شرح مختصر؛ اجاره یک باب غرفه سوپر مارکت پایانه مسافربری بعثت )

به شماره  5001091287000005را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق

درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir

انجام خواهد شد و الزم است

مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را
جهت شرکت در مزایده محقق سازند.

تاریخ انتشار مزایده در سامانه :تاریخ  1401/04/08می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایـده از سایت :از تاریخ انتشار اسناد مزایده تا ساعت  18:00روز پنجشنبـه تاریخ 1401/04/16
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد :از تاریخ دریافت اسناد مزایده تـا ساعت  19:00روز یکشنبـه تاریخ 1401/04/26

زمان بازگشایـی پاکت ها :ساعت  17:30روز یکشنبــه تاریخ 1401/04/29

اطالعات تماس دستگاه مزایده گزار :جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

آدرس :سیرجان -بلوار قائم ،جنب پمپ سی ان جی ،سازمان حمل و نقل بار و مسافر تلفن)034( 4233 5800 :

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

مدرییت ارتباطات شهرداری سیرجان

تجدید مزایده شهرداری سیرجان ( نوبت دوم )

اجاره یک باب غرفه سوپر مارکت پایانه مسافربری بعثت

مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز یکشنبـه تاریخ 1401/05/02
زمان بازگشایـی پاکت ها :ساعت  14:00روز دوشنبــه تاریخ 1401/05/03

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار :جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

آدرس :سیرجان -میدان انقالب ،شهرداری مرکزی ،امور قراردادها
اطالعات تماس سامانه ستاد :جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس)021( 41934 :
دفتر ثبت نام 88969737 :و 85193768
مدرییت ارتباطات شهرداری سیرجان
تلفن)034( 4232 5077 :

فراخوان تجدید مناقصه عمومــی مربوط به تنظیف و رفت و روب
ساختمان و محوطه و سرویس های بهداشتی پایانه مسافربری بعثت

شهرداری سیرجان در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی خدمات(شرح مختصر؛ تنظیف و رفت
و روب ساختمان و محوطه و سرویس های بهداشتی پایانه مسافربری بعثت )

به شماره  2001091287000004را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق

درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir

انجام خواهد شد و الزم است

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  1401/04/08می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایـده از سایت :از تاریخ انتشار اسناد مزایده تا ساعت  18:00روز پنجشنبـه تاریخ 1401/04/16

مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز یکشنبـه تاریخ 1401/04/26
زمان بازگشایـی پاکت ها :ساعت  18:00روز چهارشنبــه تاریخ 1401/04/29

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار :جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

آدرس :سیرجان -بلوار قائم ،جنب پمپ سی ان جی ،سازمان حمل و نقل بار و مسافر تلفن)034( 4233 5800 :

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

مدرییت ارتباطات شهرداری سیرجان

تجدید مناقصه شهرداری سیرجان ( نوبت دوم )

فراخوان تجدید مزایــده عمومــی

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایـده از سایت :از تاریخ انتشار اسناد مزایده تا ساعت  18:00روز پنجشنبـه تاریخ 1401/04/23

مناقصـه شهـرداری سیرجـان ( نوبت اول )

آگهي مناقصــه عمومــي

روزنامه آرمان ملی نوشت :به موازات
برگزاری نشست غیرمسقیم ایران و آمریکا
در دوحه شاهد حضور سیدابراهیم رئیسی
در نشست کشورهای حاشیه دریای خزر
در عشق آباد بودیم .در کنار ان حسین
امیرعبداللهیان نیز سفر به سوریه و لبنان
را کلید زد تا بخش دیگری از تحرکات
دیپلماتیک ایران را در پیش گرفته باشد.
با در نظر داشتن این تکاپوها به نظر
می رسد سیاست خارجی ایران در دولت
سیزدهم عمال دو شقه شده است .در
بخشی بر مبنای ادعای رئیسی ،تالش
برای ارتقای روابط با همسایگان مطرح
است و باقری کنی هم مسئول پیش
بردن دیپلماسی برجامی است .باید
پذیرفت سفرهای منطقه ای و سیاست
ارتقای مناسبات با همسایگان و اصوال
هر کشور منطقه ای و فرامنطقه ای
زمانی به خروجی الزم و جواب مدنظر
دولت سیزدهم به ویژه در حوزه تجای
و اقتصادی منجر می شود که بتواند با
احیای برجام و لغو تحریم ها همراه باشد.
لذا تاکید دو شقه کردن دیپلماسی و به
تبعش بیش از حد بر افزایش روابط با
همسایگان نوعی آسیب راهبردی به منافع
ملی است.
از این منظر همان گونه که نباید
تمام تخم مرغ های سیاست خارجی را
در سبد مذاکرات گذاشت بی شک نمی
توان سیاست خارجی را هم بدون اهتمام
برای احیای برجام و لغو تحریم ها پیش
برد .پس انجام این سفرهای رئیسی
به کشورهای همسایه و یا حضور دیگر

مقامات و همسایگان به ایران اگر چه
فی نفسه امری مثبت تلقی می شود،
اما همزمان سوء محاسبه های جمهوری
اسالمی در خصوص مذاکرات وین را
هم بیشتر خواهد کرد .چرا که با ارزیابی
سطحی و اشتباه تهران از چنین دیپلماسی
فعال منطقه ای ،تالش جدی برای افزایش
سطح همکاری ها با همسایگان و نیز
سایر کشورهای هم پیمان فرامنطقه ای
در سایه سفرهای مستمر مقامات ،دیگر
نیازی به پیگیری مذاکرات وین و احیای
برجام نخواهد بود و به این ترتیب حصول
توافق رنگ خواهد باخت .غافل از اینکه
تمام این سفرها و عملیاتی شدن قراردادها
و توافق نامه ها تا زمان احیای برجام و لغو
تحریم ها رنگ واقعیت به خود نخواهند
گرفت و منشاء اثر مثبتی به خصوص در
حوزه تجاری و اقتصاد نخواهند بود.
اکنون که نشست دوحه سرنوشتی
مشابه وین پیدا کرده و احیای برجام
بیش از پیش در هاله ای از ابهام فرو رفته
است دیگر نمی توان دیپلماسی منطقه ای
دولت رئیسی را چندان کارساز دانست
تا زمانی که دیپلماسی برجامی عمال در
مسیر درست تعریف و پی گرفته نشود.
بعد از نشست شورای امنیت سازمان
ملل در خصوص آخرین وضعیت قطعنامه
در پنج شنبه گذشته و بیانیه اخیر
تروئیکای اروپایی و نیز برخی اخبار واصله
از آمادگی آمریکا برای قطع صادرات
و فروش نفت ایران به چین دیگر باید
این مهم را در نظر داشت که قبل تر از
دیپلماسی منطقه ای باید دیپلماسی
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ایسنا :رییس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که یکشنبه
شب تشکیل شد بار دیگر بر لزوم ثابت ماندن قیمت نان در س راسر کشور تاکید
کرد و گفت :هدف از اج رای این طرح اصالح زیر ساختها و روشهای پرداخت یارانه
آرد و نان است و به هیچ عنوان افزایش قیمت نان مطرح نبوده و نخواهد بود .وی
افزود :اراده دولت بهینه سازی نظام یارانهها در کشور با هدف جلوگیری از هدر رفت
سرمایهها است.
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وزیر صمت وارد سیرجان شد

ایسنا :وزیر صنعت ،معدن و تجارت صبح امروز  ۱۴تیرماه با استقبال استاندار
کرمان ،نماینده مردم سیرجان و بردسیر در خانه ملت و جمعی از مسئولین استانی
و شهرستانی وارد فرودگاه سیرجان شد.حسن پور نماینده مردم سیرجان و بردسیر
گفت :امروز با حضور وزیر صنعت ،معدن و تجارت ،کارخانه گندله  ۲میلیون تنی
گهرزمین با سرمایهگذاری بالغ بر  ۲هزار و  ۵۰۰میلیارد تومان ب ه بهره برداری میرسد
و این اتفاق درحالی به وقوع پیوسته که در ش رایط تح ریم و کرونا هستیم.

6

کمال حیدری معاون بهداشت وزارت بهداشت طبق دستورالعملی مجوز
تزرزیق دوز یادآور کرونا ب رای کسانی که  ۶ماه از تزریق نوبت قبلی واکسن
شان گذشته را صادر کرد که در قسمتی از آن بخشنامه آمده است :با تاکید
ستاد ملی مدیریت کرونا مبنی بر توصیه به دریافت دوز یادآور واکسن کرونا
در کلیه گروههای سنی واجد دریافت واکسن که بیش از شش ماه از آخرین
نوبت تزریق واکسن آنها گذشته است جهت استحضار و دستور اقدام الزم
ارسال م یگردد.

دیپلماسی دوشقهی دولت رئیسی

2231

مجوز تزریق دوز چهارم کرونا صادر شد

حال این روزهای بهشت زهرای قدیم...
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عصر ایران؛ سروش بامداد -در خبر سخنان سید ابراهیم
رییسی در جلسۀ اخیر هیأت دولت یک نکته بیشتر جلب توجه
می کند .ابتدا خبر را به نقل از خبرگزاریها مرور کنیم و بندها
را جداگانه شماره میگذاریم:
 رسیدگی به مشکل کمآبی صرفاً به وزارت نیرو منحصرنمیشود و همه دستگاههای مرتبط ،وظیفه دارند در مشورت
با جوامع دانشگاهی راه حل ملی برای برای خشکسالی بیابند.
 چنانچه مردم در موضوعی گلهمند هستند وظیفه داریمابعاد مختلف مشکالت و راهکارهای موجود را برای مردم تبیین
و تشریح کنیم.
 باید متناسب با اقلیم و داشتههای منابع آبی برایکشت محصوالت اقدام شود و آموزش مورد نیاز نیز [باید]به
کشاورزان ارایه شود.
 وزارتخانههای «علوم» و «بهداشت ،درمان و آموزشپزشکی» و معاونت علمی ریاست جمهوری باید برای استفاده
از ظرفیت فارغالتحصیالن و امیدوار کردن دانشجویان به آینده
شغلی و تحصیلی خود راهکارهای الزم را اتخاذ کنند.
 خدمات ارائه شده در بستر فضای مجازی به مردم باید ازامنیت کامل برخوردار باشد و باید از خدمات و دادهها در مقابل
حمالت سایبری دشمن کامال حفاظت شود.
 عدهای قصد دارند به اعتماد و امید مردم لطمه بزنند .الزماست با سرعت و دقت به این گونه شایعات پاسخ داده شود».
در بند اول :وظیفه دارند .چه کسانی؟ همۀ دستگاه های
مرتبط.
در بند دوم :وظیفه داریم .چه کسانی؟ مقامات و مسؤولین.
در بند سوم :باید .چه بایدی؟ اقدام برای کاشت متناسب،
آموزش به کشاورزان.
در بند چهارم :باید .این «باید» متوجه کیست؟ یک
معاونت و دو وزارتخانه.
در بند پنجم :باید .چه بایدی؟ خدمات ارایه شده و
حفاظت.
در بند ششم :الزم است .چی الزم است؟ پاسخ دادن.
باید و نباید و انشاءاهلل خوب و گاهی اجتنابناپذیر است اما
بهتر آن است که گفته شود برای فالن کار این برنامه را داریم
چرا که در همین اردیبهشت ماه آقای سیدحسین جعفری
مسوول جنبش مرکزی جوانان انقالبی ستاد ایشان از یک
صفحهای گفته بود که از ماهها قبل نفر از
برنامۀ
اساتید جوان دانشگاهی در حوزه راهبردی تهیه و تدوین
کردهاند و انتظار میرود در کنار تأکید بر ضرورتها و بایدها به
صفحهای هم ارجاع داده شود.
همان برنامۀ

عکس :سید محسن فروزنده

احتمال آغاز موج جدید کرونا در کشور

بایدها و نبایدهای آقای رییسی و یادی
از برنامۀ  7000صفحهای

