
S O K H A N
T A A Z E H

هفته نامه 
ــی ــی، فرهنگ ــری،  تحلیل خب
ــی ــی، ورزش ــی، ادب اجتماع

سال  شانزدهم
چهار شنبه 20 بهمن  1400

  6 صفحه 
شماره 682

2000 تومان

رنج رواِن کودکان
 در عصر کِش آمده ی کرونا

صفحه 4

تلفیـق هنـر و کـار خیـر 

جهاِد تولید
  در معدن

فقـط ظاهـر سینـما 
درسـت شـده است

صفحه 3

گزارش سخن تازه پیرامون مشکالت بزرگترین و باسابقه ترین کارخانه در منطقه ویژه اقتصادی سیرجان،

تعطیلی شرکت فریکو مقطعی است

صفحه  3 

   مدیرعامل فریکو: کمبود مواد اولیه روغن و کاهش نقدینگی در تعطیلی های مقطعی شرکت موثر بوده اند.
    نماینده کارگران فریکو: دغدغه همه ما این  است که کارخانه فریکو دوباره شروع به فعالیت کند،حقوق ها دیر و زود می شود ولی باید روند تولید بدون وقفه ادامه پیدا کند.  

QR کد 
 اینستاگرام سخن تازه 

صفحه 5

صفحه 3

صفحه 5

ده
وزن

 فر
سن

مح
ید 

: س
س

عک
  

ســامانه دســتپاچه تعویض پالک!

جناب آاقی 

مهندس مجتبی مصباح
انتصاب شایسته و به حق جنابعالی  به سمت مدیر کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان 
کرمان که نشانگر درایت ، لیاقت و کاردانی شما می باشد را تبریک عرض نموده، از 
درگاه ایزد متعال توفیق روزافزونتان را در تمامی عرصه های زندگی خصوصا خدمت به 

نظام مقدس جمهور ی اسالمی را مسئلت دارم. 

با تقدیم احترام؛ مهدی بها الدینی

 آگهي مناقصه عمومي تجدیدشده )نوبت دوم( 
شماره 1400/33/ع

شرکت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد » خرید، نصب و راه اندازي دستگاه 
گـازکروماتوگرافیAgilent  مدل 8890 مخصوص روغن ترانس به همراه متعلقات مربوطـــه« 
را به شرح مندرج در اسناد مناقصه از طریق برگزاري مناقصه عمومي به شرکت فروشنده واجد 
شرایط واگذار نماید. لذا کلیه متقاضیان مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الكترونیكي 
WWW.GEG.IR  مراجعه و اسناد مذکور را به همراه فرم پرسشنامه ارزیابي تأمین کنندگان 
از قسمت تأمین کنندگان و مشتریان  مناقصه ها دانلود نمایند. مهلت تحویل پاکات ساعت 9 الي 
14 روز یكشنبه مــورخ 1400/12/01 در محــل دفترکمیسیون معـامالت مجتمع و یا دبیرخانه 
دفتر مرکزی تهران مي 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 

آگهی دعــوت به مجمـع عمومـــی فوق العــــاده
شرکت معدنــی و صنعتی گل گهــر)سهامی عام(

شماره ثبت 409 شناسه ملی 10860515050
به استناد مجوز افزایش سرمایه شماره                                   مورخ 1400/11/18 سازمان بورس و اوراق بهادار، بدینوسیله از 
کلیه صاحبان سهام شرکت معدنی و صنعتی گل گهر)سهامی عام( دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت که راس 
ساعت 10 صبح روز دوشنبه 1400/12/02 در سالن مجموعه فرهنگی ورزشی تالش واقع در تهران خیابان ولي عصر باالتر از جام 
جم نرسیده چهار راه شهید چمران تشكیل می گردد حضور بهم رسانند. از کلیه سهامداران محترم دعوت می شود که شخصا یا از طریق 

وکیل و یا نماینده قانونی خود با در دست داشتن اصل کارت ملی برای دریافت برگه ورود به مجمع مراجعه نمایند.
الزم به ذکر است برگه ورود به جلسه از ساعت 9:30 صبح مورخ 1400/12/02 در محل برگزاري مجمع توزیع مي گردد. همچنین باتوجه 
به شیوع بیماري کرونا و حسب ابالغیه هاي ستاد ملي مدیریت بیماري کرونا و سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره 121/166547 
مورخ 1400/10/04 ، رعایت کلیه نكات بهداشتي از جمله فاصله گذاري اجتماعي، استفاده صحیح از ماسک تنفسي هنگام حضور در 
مجمع و ارائه کارت واکسیناسیون از سوي سهامداران متقاضي حضور در مجمع الزامي است. عالوه بر این از سهامداران محترمي که 

امكان حضور فیزیكي در مجمع را ندارند تقاضا میگردد که از طریق نشاني http://tv.geg.ir با مجمع در ارتباط باشند. 
دستــور جلســــه:

1-استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی شرکت در خصوص افزایش سرمایه شرکت از 100.000 میلیارد ریال به 200.000 
میلیارد ریال

2-اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش سرمایه
3-سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد.

هیات مدیره شرکت معدنی و صنعتی گل گهر)سهامی عام(
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سخِن همشهریان؛ انعکاس
سالم خدمت شما، ممنون از هفته نامه خوبتون، میخاستم بگم که ما مردم دهیادگار یعنی 
جزء شهر نیستیم،که حتی یه دونه عابر بانکم نداریم برای گرفتن وجه نقد باید بریم هر جای 
شهر خدارو خوش نمیاد یه جا از شهر سه تا عابر بانک تو یه خیابون گذاشتن، یه جام مثل 
دهیادگار که اصال نداره،خیابون گلهای دهیادگارم که انگار خیابون ارواحه از بس شبا تاریک و 
بدون روشنایی هستش، بخدا جرات نمیکنیم تا کنار ماشینمون جلو در بریم. به مسئوالن بگید 
لطفا لطفا مناطق پایین شهر رو مثل باالی شهر ببینند همه جا مردم این شهر دارن زندگی 

میکنن. ما همونایی هستیم که موقع رای گیری عزیز می شیم.#انتقاد#حق#مردم#است 

سخِن همشهریان؛ 
متاسفانه  که  مفتح  خیابان شهید  اشتر  مالک  بلوار  به  میشه  مربوط  سالم این عکس 
چندین ماه میشه نخاله های یک ساختمان رها شده و محل زباله دانی شده و نصف 
خیابان رو هم گرفته که شبها اصال دید نداره و گاها پیش اومده توی تاریکی شب احتمال 
تصادف خودروهایی که در حال عبور هستند وجود داشته باشه. این همسایه مثل اینکه 
مدیریت  به سازمان  یا شایدم  و  باشه  نیست جلوی خونه شون این شکلی  مهم  براش 
پسماند اطالع داده و اونها نخاله ها را جمع نکرده اند از نشریه سخن تازه خواهشمندم این 

عکس را در قسمت پیام های مردمی منتشر کند. #انتقاد#حق#مردم#است

حضور فعال گل گهر در نمایشگاه صنعت، 
معدن و فلزات مشهد

فلزات  و  معدن  صنعت،  نمایشگاه  دومین  و  بیست 
المللی  بین  نمایشگاههای  دائمی  محل  در  مشهد۱۴۰۰ 
مشهد با هدف ارائه دستاوردها در بخش های مختلف معادن 
و صنایع وابسته برگزار شد. به گزارش روابط عمومی و امور 
بین الملل شرکت گل گهر، در این نمایشگاه که قریب ۱۰۰ 
شرکت و موسسه از استان  های مختلف کشور حضور دارند، 
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر به همراه شرکت گهر پویش 
گام با برپایی غرفه و ارائه توانمندی ها و دستاردهای منطقه 

گل گهر، حضوری فعال داشت. 
در این دوره از نمایشگاه، حاضرین در زمینه هایی همچون 
وابسته،  تجهیزات  و  ماشین آالت  معدنی،  صنایع  معدن، 
فلزات، فوالد، آلومینیوم، آهنگری و ریخته گری، قالب سازی 
و صنایع نسوز، اتوماسیون صنعتی، ماشین آالت صنعتی، ابزار 
آالت، صنایع پیشرفته، خدمات فنی ومهندسی و مشاوره ای و 

سرمایه گذاری صنعتی فعالیت داشتند.

تحقق عملِی تفکر استراتژیک در گل گهر
شرکت  سرمایه گذاری  و  استراتژیک  برنامه ریزی  مدیر 
گل گهر درباره اهمیت و جایگاه این مدیریت گفت: گل گهر 
یک شرکت موفق در زمینه مدیریت استراتژیک است که 
توانسته اهمیت این موضوع را به خوبی دریابد و در میدان 

عمل به کار گیرد.
 مهندس علی قناعت با اشاره به اقدامات جدی گل گهر در 
زمینه تدوین چشم انداز و استراتژی گفت: اکنون ارزش بازار 
گل گهر بیش از ۱۰۰ برابر شده است و این شرکت تبدیل 
به بزرگترین نقش آفرین در صنایع باالدست زنجیره فوالد 

شده است.
یگانه نشویم، یکی  اگر دچار خطای علت  ادامه داد:  وی 
از دالیل توفیق نسبی گل گهر در ده سال گذشته برنامه و 

چشم انداز این شرکت بوده است.
توجه  و  مالی  منابع  تمام  برنامه  بیان اینکه این  با  قناعت 
با درایت  مدیریتی را بسیج کرده است، گفت: هم اکنون 
مدیران ارشد شرکت توجه به این موضوع مورد توجه جدی 
است و عزم آن را دارند که با بهره گیری از تفکر استراتژیک 
در افق ۱۴۱۰ برنامه ای توسعه مدارانه و تحول آفرینانه را 

مدون کنند تا تجربه افتخارآمیز گسترده تری را رقم بزنند.
وی درباره روند تدوین استراتژی ها و نحوه هدایت آن گفت: 
اولین مرحله، تشخیص مسائل است که در آن به شناسایی 
نقاط تمرکز و پرهیز از تبدیل استراتژی به فهرست آرزوها 

توجه می شود.
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مشکالت حوزه کارگری همواره در جریان بوده و 
به ویژه با پیش آمدن شرایط اقتصادی موجود؛ این 
مشکالت بیشتر توسعه پیدا کرده است. کارگران 
شرکت روغن فریکو نیز ازجمله کارگرانی هستند 
می کنند.  نرم  دست وپنجه  مشکالت  با این  که 
با تجمع در مقابل فرمانداری  چندی قبل آن ها 
ویژه سیرجان خواستار رسیدگی به مشکالت شان 
شدند؛ مشکالتی که هم مربوط به عدم فعالیت 
کارخانه می شد و هم مربوط به پرداخت حقوق 
معوقه آن ها. کارخانه روغن فریکو مدتی است که 
به دلیل مشکالت مالی از رونق افتاده و نمی تواند 
آن طورکه باید به فعالیت بپردازد. حقوق کارگران 
چند ماه است عقب افتاده و خانواده های آن ها با 
مشکل معیشتی روبرو شده اند. این ها صحبت های 
فرماندار  با  دیدار  خواستار  که  است  کارگرانی 
در  معیشت  بوده اند. سختی  رفع مشکل شان  و 
کارگران  تا  شده  باعث  فعلی  اقتصادی  شرایط 
کارخانه روغن فریکو برای رساندن صدای خود به 

مسووالن؛ دست به دامن آن ها شوند. 
دغدغه کارگران؛ شروع به کاِر کارخانه است

فریکو،  روغن  کارخانه ی  کارگران  نماینده 
راه اندازی کارخانه را مهم ترین دغدغه و خواسته 
پیگیری  روند  خصوص  در  و  می داند  کارگران 
مشکالت آن ها توسط مسووالن می گوید: بعد از 
تجمع کارگران مقابل فرمانداری ویژه، خوشبختانه 
ماجرا  پیگیر  و  کرد  توجه  ما  حرف  به  فرماندار 
شد. از طریق فرمانداری، استانداری و اطالعات؛ 
انجام شد.  نامه نگاری های اصلی به ستاد بحران 
و  استانداری  به  نامه  ارسال  با  هم  بحران  ستاد 
شرکت غالت کرمان خواستار پیگیری و اختصاص 
سهمیه به کارخانه روغن فریکو شد. وی اضافه 
در  که  تولید  موانع  رفع  کارگروه  در  می کند: 
استانداری برگزار شد کلیه مراحل قانونی طی شد 
و همه مسووالن همت کردند تا مشکل کارخانه 
فریکو رفع شود. شرکت غله سهمیه  کارخانه فریکو 
را در نظر گرفته اما متأسفانه شرکت می گوید به 

به  را  پول  فعال  نمی تواند  مالی  مشکالت  دلیل 
حساب شرکت غله واریز کند تا محصول را تحویل 
گرفته و کارخانه شروع به فعالیت کند. نماینده 
جامعه کارگری کارخانه فریکو در خصوص واریز 
معوقات حقوق کارگران نیز می گوید: در صحبتی 
که با فرماندار داشتیم قرار شد بخشی از حقوق 
معوقه کارگران واریز شود. حقوقی که قرار است 
به ما بدهند حقوق آبان ماه است. تا روز دوشنبه 
حدود ۷۰ درصد حقوق واریز شده و مابقی را تا این 
لحظه هنوز واریز نکرده اند. امیدوارم برای واریز آن 
اقدام کنند تا بخشی از مشکل معیشتی کارگران 

برطرف شود.
کارگران امنیت شغلی می خواهند

کارخانه  کارگران  حقوق  چندماهه ی  تعویق 
فریکو صدای آن ها را درآورده و طبق قولی که 
فرماندار به آن ها داده تا روز دوشنبه ۱۸ بهمن ماه 
بخشی از حقوق به حساب کارگران واریز شده. به 
گفته ی نماینده کارگران کارخانه فریکو قرار است 
تا پایان روز سه شنبه ۱۹ بهمن ماه مابقی حقوق 
هموار شود اما تا لحظه ای که این نماینده با نشریه 
سخن تازه گفت وگو را انجام داده؛ هنوز معوقات 
نماینده جامعه کارگران  نرسیده  است.  انجام  به 
مجدد این  راه اندازی  خصوص  در  فریکو  شرکت 
کارخانه اضافه می کند: دغدغه همه کارگران این 
است که کارخانه فریکو دوباره شروع به فعالیت 
کند. حقوق دیر و زود می شود ولی روند تولید باید 
به طور اساسی راه بیفتد و ادامه پیدا کند. کارگران 

امنیت شغلی می خواهند. 
کارخانه  تعطیلی این  با  کارگر  هزار  بیش از ۱۲ 
جزو  که  کارخانه ای  می افتند.  خوردن  نان  از 
من  است.  روغن نباتی ایران  کارخانه های  اولین 
هستم.  مشغول  در این جا  که  است  سال   ۲۱
یک زمانی کارخانه فریکو به کشورهای مختلف 
صادرات داشت. روغنش در کل کشور بی نظیر و 
باکیفیت بود. اما االن به مرز تعطیلی رسیده است. 
فعالیت خارج  از چرخه  حیف است این کارخانه 
شوند.  بیکار  کارگران  از  زیادی  جمع  و  شود 
االن مساله مهم این است که کارخانه راه بیفتد 

و بعد حقوق های معوقه هم پرداخت شوند. وی 
به وضعیت نامناسب قشر ضعیف جامعه کارگری 
هم اشاره کرده و خاطرنشان می کند: کارگران هم 
حق دارند. همیشه اولین کسانی که چوب وضعیت 
اقتصادی را می خورند کارگران هستند و سپر بالی 
رسیدگی  آن ها  وضعیت  به  باید  می شوند.  همه 
تا  بشود  پرداخت  آن ها  معوقه  حقوق  و  بشود 
بپردازند.  خود  زندگی  به  شرایط  در این  بتوانند 
وی در پاسخ به این سوال که آیا مسووالن کارخانه 
فریکو پای کار هستند تا مشکل رفع شود؟ پاسخ 
کارخانه،  مشکل  شروع  زمان  از  دقیقاً  می دهد: 
افتاد و مدیر قبلی  اتفاق  تغییرات مدیریتی هم 
رفت و مدیر جدید آمد. مدیر جدید هم با اینکه 
با شرایط به طور کامل آشنا نیست اما در تالش 
است که مشکالت را رفع کند. ولی از آنجایی که 
از تهران باید وضعیت کارخانه تعیین تکلیف شود، 
باعث می شود شرایط کمی طول بکشد تا بتوانند 
وضعیت را سروسامان بدهند و این باعث می شود 

بالتکلیفی و معطلی کارگران بیشتر شود.
تعیین زمان ممکن نیست؛

 اما پیگیر رفع مشکل هستیم
نماینده ی جامعه ی کارگران شرکت فریکو ادامه 
می دهد: مدیر عامل جدید هم اول به دنبال رفع 
بدهی های موجود است و بعد راه اندازی کارخانه. 

است کارخانه  قرار  اگر  بالتکلیفند.  کارگران هم 
راه نیفتد باید به کارگران بگویند تا بتوانند برای 
زندگی شان کاری کنند. همه باالی ۱۵ سال سابقه 

شغلی دارند ولی امنیت شغلی ندارند. 
وی به مساله دیگری هم اشاره می کند: مسووالن 
مناسب  مالی  شرایط  می دانند  با اینکه  کارخانه 
نیست اما بازهم با هم وجود همه این مشکالت؛ 
جدید  نیروی  جذب  فراخوان  و  آمده  کارخانه 
داده که این مزید بر علت است و یک عده نیروی 
جدید را هم بالتکلیف کرده اند. این کارخانه مال 
جوانان سیرجانی است و باید مشکلش رفع شود 
و نیروی کار سیرجانی این جا مشغول به کار باشد.  
حدود ۱۲ هزار نیرو در این جا نان می خورند. این 
میزان  کمترین  است.  سخت  خیلی  بالتکلیفی 
بالتکلیف  همچنان  و  داریم  را  دریافتی  حقوق 
هستیم. همه مسووالن شهر زحمت کشیدند و 
آمدند پای کار اما امیدوارم نتیجه ای هم داشته 
باشد و در وهله اول کارخانه راه بیفتد و بعد هم 

حقوق و مزایای کارگران تامین شود. 
که  شده  فراگیر  آن قدر  اقتصادی  مشکالت 
بسیاری از کارخانه ها رو به ورشکستگی می روند. 
یکی از این کارخانه ها هم کارخانه روغن فریکوی 
سیرجان است که برای ادامه تولید با مشکل روبرو 
در خصوص  کارخانه  مدیرعامل جدید این  شده. 

وضعیت موجود می گوید: متأسفانه با دو مشکل 
برای ادامه روند تولید روبه رو هستیم: نبود روغن 
منتظر  روغن  مشکل  رفع  برای  مالی.  مسایل  و 
هم  مالی  نقدینگی  و  هستیم  سهمیه  دریافت 

متأسفانه بسیار کم است.
 این دو عامل دست  به  دست هم داده اند تا شرایط 
نتواند آن طور که  بیاید و کارخانه  موجود پیش 
باید به فعالیت خود ادامه دهد. وی در خصوص 
رفع مشکل موجود می گوید: سهام داران و مدیران 
شرکت به دنبال رفع مشکل هستند تا از راه های 
مختلف مالی بتوانند مشکل نقدینگی را رفع کنند 

و جریان تولید را مجدداً به راه بیندازند. 
راه  تولید کی  روند  بدهم  قول  نمی توانم  دقیقاً 
که  دنبال این هستند  به شدت  اما همه  می افتد، 
هرچه زودتر مشکالت حل شود و کارخانه مجدد 
شروع به کار کند تا کارگران هم بتوانند از شرایط 

موجود بیرون بیایند.
کارخانه فریکو یک کارخانه با سابقه قدیمی است 
که همه ما با نام و محصول آن آشنا هستیم و 
مشکالت  برمی آید  امر  شواهد  از  آن طورکه 
کارخانه  شده این  باعث  پیش آمده  که  عدیده ای 
نتواند آن طورکه باید به فعالیت خود ادامه دهد 
و بیشترین ضرر را این وسط کارگران می کنند که 
ممکن است از کار بیکار شوند و عالوه  بر خودشان، 
خانواده آن ها نیز با مشکالت معیشتی روبرو شوند. 
کار  پای  مسووالن شهرستان  که  است  درست 
آمده اند و مدیران کارخانه نیز به دنبال رفع مشکل 
اولویت  را  خود  اصلی  دغدغه  باید  اما  هستند، 
در  مشکل  رفع  به دنبال  و  بدهند  قرار  کارگران 

کمترین زمان ممکن باشند. 
چرا که تمام دستاویز کارگران در این کارخانه، 
موقعیت شغلی آن ها و همان حقوق بخور و نمیری 
است که به دست می آورند و با از دست دادن این 
حقوق و موقعیت شغلی خود؛ خانواده های بسیاری 
اقتصادی  شرایط  در  و  می افتند  خوردن  نان  از 
موجود با مشکالت عدیده ای روبرو خواهند شد 
که شاید جبران  ناپذیر باشد و تبعات آن، سال های 

سال ادامه داشته باشد.

گزارش سخن تازه پیرامون مشکالت بزرگترین و باسابقه ترین کارخانه در منطقه ویژه اقتصادی سیرجان،

تعطیلی شرکت فریکو مقطعی است

گزارش سخن تازه پیرامون مشکالت بزرگترین و باسابقه ترین کارخانه در منطقه ویژه اقتصادی سیرجان:

 نبود سهمیه روغن و کاهش نقدینگی؛ عامل تعطیلی کارخانه

      گره شهر

ازیک فروشنده خانم 

برای کار در یک 

هایپر مارکت حوالی 

بیمارستان امام رضا جدید 

دعوت به عمل می آید:

0913  345  7163

تامین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان شرکت توسعه ،عمران و مدیریت منطقه گل گهر 
شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر در نظر دارد تامین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان خود را از طریق برگزاری 

مناقصه عمومی به شرکت های واجد شرایط مندرج در اسناد مناقصه واگذار نماید.
 لذا از متقاضیــان دعوت به عمل می آید جهت اخذ اسناد مناقصه از تاریخ 1400/11/23 به سایت این شرکت به آدرس 

www.ggz.ir مراجعه نمایند.
1_آخرین زمان ارائه پاکت ها و پیشنهادات: ساعت 13:30 مورخ 1400/12/04

2_شرکت در قبول یا رد پیشنهادات مختار است.
3_سپرده شرکت در مناقصه: 8،085،836،466 ریال

4_هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. 
5_کلیه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذکر گردیده است. 

6_محل تحویل اسناد، پیشنهادات: سیرجان کیلومتر 50 جاده محور سیرجان _شیراز، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر ساختمان های 
هلدینگ مستقر بر تپه، بلوك 5 )شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر(

7_تلفن جهت هر نوع هماهنگی: 09131420642 آقای بلوردی )به غیر از ایام تعطیل(

دمرییت امور حقوقی و رقارداداه

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

09135320842-09132794372 اجرای پروژه فنس کشی استخر و سیستم آبیاری تحت فشار فضای سبز 
جاده شماره 1 )بلوار آزادی( واقع در منطقه گل گهر سیرجان

شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر در نظر دارد اجرای پروژه فنس کشی استخر و سیستم آبیاری تحت فشار فضای 
سبز جاده شماره 1 )بلوار آزادی( واقع در منطقه گل گهر سیرجان را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به شرکت های پیمانكاری 

دارای رتبه در صالحیت ابنیه واگذار نماید.
 لذا از متقاضیــان دعوت به عمل می آید جهت اخذ اسناد مناقصه از تاریخ 1400/11/20 به سایت این شرکت به آدرس 

www.ggz.ir مراجعه نمایند.
1_آخرین زمان ارائه پاکت ها و پیشنهادات: ساعت 13:30 مورخ 1400/12/01

2_شرکت در قبول یا رد پیشنهادات مختار است.
3_سپرده شرکت در مناقصه: 356،933،255 ریال
4_هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. 

5_تاریخ بازدید  از پروژه: 1400/11/23
6_کلیه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذکر گردیده است. 

7_محل تحویل اسناد، پیشنهادات: سیرجان کیلومتر 50 جاده محور سیرجان _شیراز، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر ساختمان های 
هلدینگ مستقر بر تپه، بلوك 5 )شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر(

دمرییت امور حقوقی و رقارداداه8_تلفن جهت هر نوع هماهنگی: 09131420642 آقای بلوردی )به غیر از ایام تعطیل(
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سینمای سیرجان چند سالی ست که اسماً تجهیز 
به  شروع  دوباره  مریز  و  کج دار  و  شده  نوسازی  و 
تماشای  از  همشهریان  روایت  اما  است.  کرده  کار 
پر  مثاًل تجهیز شده، قصه ی  فیلم در این سینمای 
کیفیت  که  می کند. این  را حکایت  دیگری  غصه ی 
پخش فیلم در این سینما چیزی نزدیک به فاجعه 
هنوز  صدا  و  تصویر  پخش  دستگاه  است. اینکه 
همان دستگاه قدیمی ست و غیر از آنکه مطابق با 
کیفیت و استانداردهای روز نیست، فرتوت و از کار 
افتاده هم هست! یکی از همشهریان در همین باره 
می گوید: قبل از شیوع اومیکرون با خانواده رفته 
بودیم سینما اما تصویر مرتب دچار اخالل می شد 
و صدای فیلم هم آن قدر ضعیف بود که در میان 
پچ پج تماشاگران به گوش مان نمی رسید. به همین 
بهانه به سراغ دو تن از فعاالن و عالقه مندان حوزه ی 

سینما رفتیم تا در این باره گپی با آن ها بزنیم.
سیرجان به پردیس سینمایی نیاز دارد

باره  از فعالن حوزه سینما در همین  رضا سیوند 
در ایران  سینما  مجموع  در  می گوید:  به سخن تازه 

چون  نیست  پرشور  داده .  دست  از  را  مفهومش 
فیلم های روی پرده داستان خوبی ندارند در حالی 
نام فضای  به  رقیب هست  مقابل یک  نقطه ی  که 
مجازی که هم گستردگی دارد و پلت فورم پخش 
فیلم. یا شبکه های ماهواره ای  که هم در روایت بهتر 
عمل کرده اند و هم اینکه خدمات این ها رایگان است. 
به نسبت سینما که هم مجانی نیست و هم دچار 
که صنعت سینما  باعث شده  است. این ها  سانسور 
و  هنر  سینمای  یک  حاال  بخورد.  زمین  در ایران 
و  دارد  را  خودش  جریان  که  گرفته  قوت  تجربه 

مخاطب کمی دارد.
سیوند تاکید می کند که حاال این مشکل سراسری 
کنار  بگذارید  و  ببینید  دوچندان  سیرجان  در  را 
سینمای  نرم افزاری  و  سخت افزاری  کم  امکانات 
کیفیت  افت  با  فیلم  می شود  باعث  که  سیرجان 

پخش  شود.
به گفته ی سیوند؛ اکثرا فضاهای عمومی سینماها 
از  متشکل  که  پردیس هستند  استان ها  مراکز  در 
چهار و پنج سالن کوچک سینما است که تنوع فیلم 
مختلف  سلیقه های  اختیار  در  همزمان  طور  به  را 

می گذارند. اما در سیرجان این شکلی نیست و ما با 
یک سالنی مواجه هستیم که نزدیک 6۰۰ صندلی 

دارد. 
هم  سینما  بازسازی  از این،  فراتر  او  گفته ی  به 
ناشیانه بوده است. سیوند تاکید دارد که دوره ی این 
سینمای  خصوصا  است.  شده  تمام  سینماها  نوع 
سیرجان که هنوز به همان شکل و شمایل سینمای 
قبل از انقالب است. این سینماها منسوخ هستند و 

نیاز روز جامعه نیستند. 
او در مقابل سینمای سیرجان را با سینماهای نو و 
مجهز مراکز استان ها مقایسه می کند: االن پردیس 
سینمایی وجود دارد با سالن ها نهایت ۱۰۰ نفری در 
پردیس. سالن های بزرگ گرمایش و سرمایش شان 
در  می شود.  روبرو  مشکل  با  تجهیزات شان  و  صدا 
سالن کوچک تصویر بهتر است و زاویه صندلی به 

پرده استاندارد و صدا به گوش همه می رسد.  
کاش صندلی نداشت اما صدا و تصویر داشت

امید محمودزاده نیز از عالقمندان سینماست که 
سیرجان  سینمای  از  تجربه ی شخصی خودش  از 
می گوید: برای دو فیلم "قهرمان" و "بی همه چیز" 

کم  جمعیت  با اینکه  رفتم.  سیرجان  سینمای  به 
به گوش  و  می زد  ذوق  توی  کیفیت صدا  باز  بود. 
سینما  اما این  ندارد.  مشکلی  سالن  نمی رسید. 
کیفیت تصویر ندارد. صدا بدتر از تصویر است. گاهی 
در فیلم الزم است بعضی دیالوگ ها را دقیق گوش 
بدهی. اما متوجه نمی شوی. بلیط سینمای سیرجان 
بیست هزارتومان است. کاش سی هزار تومان بود 
اما صدا و تصویر خوب بود. صدا مبهم است و از یک 
باند است که فکر کنم پشت سالن قرار دارد. تصویر 
پرده نور ندارد و استاندارد نیست. چشم را خسته 
جزییات  دنبال  تماشاگر  چشم  دیافراگم  می کند. 
فیلم روی پرده است اما با این نور کم به چشم فشار 

می آید. 
محمودزاده تاکید دارد که: من حاضر بودم سینما 
به همان وضع قبلی بود و صندلی نداشت اما کیفیت 
صوت و تصویرش خوب بود. فقط ظاهرش درست 
شده. در کنار این اطالع رسانی سینمای سیرجان 
برای ساعت اکران فیلم ها هم ضعیف است. همین 
کاری  اگر  که  است  نفر  یک  سینما  مسوول  طور 
برایش پیش بیاید برایش جایگزین وجود ندارد و 

یکباره می بینی چند روز سینمای سیرجان تعطیل 
است. 

برود  می دهد  ترجیح  مخاطب  شرایط  در این 
از اینترنت فیلم را قانونی هم دانلود کند، ۱۰ هزار 
تومان یعنی نصف قیمت بدهد و در خانه با کیفیت 

بهتر ببیند. 
پادرهوایی فیلم سازان بومی

وجود  هم  دیگری  مشکل  باال،  مشکالت  جز  به 
پرده  آن  از  فیلم سازان سیرجانی  از  یکی  که  دارد 
برداشت. گویا فیلم سازان همشهری نیز گالیه دارند 
که جایی برای اکران عمومی فیلم های داستانی یا 
مستند خود ندارند و برای پخش فیلم در سینمای 
روبرو  صدا  و  تصویر  کیفیت  مشکل  با  سیرجان 

هستند و این باعث می شود نتوانند از زحماتی که 
برای ساخت فیلم کشیده اند بهره ببرند و با مخاطب 
همشهری ارتباط خوبی برقرار کنند. از طرفی شیوع 
سویه ی جدید کرونا و قرمز شدن دوباره ی سیرجان، 
تهدیدی برای فعالیت سینمای شهرمان است اما این 
تهدید می تواند برای سینمای سیرجان به فرصت 
تبدیل شود. یعنی سینمای سیرجان از این فرصت 
برای تعطیل کردن بهره ببرد و در مدت زمان این 
تعطیلی فکری برای سیستم صوت و تصویر خود 
بکند و اگر قرار است شرکت های معدنی در راستای 
مسوولیت فرهنگی خود اقدامی کنند، االن بهترین 

فرصت است. 

همشهریان سیرجانی  برای تعویض پالک در شهر 
خودمان با مشکل روبرو شده اند تا جایی که سرعت 
و راحتی تعویض پالک در یک شهر غریب را به 

تعویض پالک در سیرجان ترجیح می دهند. 
از  دراند  گالیه هایی  باره  همین  در  همشهریان 
از دو مرکز تعویض پالک  قبیل اینکه دوباره یکی 
مجاور هم به دالیلی نامعلوم تعطیل شده است. یا 
سامانه ی نوبت دهی که تا پیش از این به طور مدام و 
سریع نوبت در اختیار متقاضیان می گذاشت، چند 
وقتی هست که با اخالل روبرو شده است. ساعت 
نوبت گیری محدود به ۹ و سی دقیقه صبح شده 
است و سایت فقط در همین زمان محدود فعال یا 
باز می شود و خیلی زود دوباره غیرفعال می گردد 
که نشان از ازدحام و شلوغی بیش از اندازه دارد. 
سامانه ی  وارد  دقیقه   33 و   ۹ اگر  که  حدی  تا 

نوبت گیری بشوی، دیگر نمی توانی نوبت بگیری! 

یکی از همشهریان در همین باره برای سخن تازه 
درددل می کند و می گوید: »من نمی دونم چرا این 
سامانه ی نوبت دهی این قدر دستپاچه   هست و زود 
شاید  نمیگن  خودشون  با  دیگه  میشه!  غیرفعال 
تعویض پالک کردن  برای  باشیم  ماهم دستپاچه 
و مهلت قانونی ئی که فروشنده ماشین بهمون داده 

تموم بشه!«
کرمان،  مثل  شهرهایی  در  که  درحالی ست  این 

مردم با چنین مشکلی روبرو نیستند! 
نوبت دهی  نوع  با این  سیرجانی ها  اصلی  مشکل 
که  قانونی ئی  فرصت  معموال  که  جاست  در این 
فروشنده به خریدار برای تعویض پالک داده، یک 
ماه بیشتر نیست و در صورت گذشتن این مهلت، یا 

خریدار دوباره باید دنبال فروشنده بگردد تا از او در 
دفترخانه ها مهلت جدید بگیرد و یا فروشنده کم 
صبر بوده و برای توقیف خودرو اقدام کرده است. 
اگر ماشین به پارکینگ هم برود که دیگر قضیه ی 
هزینه ی  و  می کند  پیدا  بیخ  خودرو  خریداران 
پارکینگ و ... هم به خریداران خودرو دست دوم 

در سیرجان تحمیل می شود.
برخی همشهریان نیز به پرشدن زود به زود نوبت ها 
و  حق کشی  می کنند  گمان  و  هستند  مشکوک 
نوبت فروشی ئی در کار باشد یا اینکه نوب گرفتن به 
صورت امتیازی فقط در دست کافی نت ها باشد که 

با گرفتن هزینه ی آن بتوانند کسب درآمد کنند.
مجتبی شهیدی،  سید  سرهنگ  رابطه  همین  در 

رییس پلیس راهور شهرستان سیرجان به خبرنگار 
سخن تازه گفت: به دلیل قطع همکاری پیمانکار 
با   و  سیرجان  خودرویی  خدمات  دفاتر  از  یکی 
رعایت  لزوم   و  کرونا  بیماری  شیوع  گیری  اوج 
پذیرش  ظرفیت  بهداشتی،  نامه های  شیوه 
نوبت های اینترنتی به صورت سراسری محدود شده 

است. 
وی در ادامه عنوان کرد: مراحل انعقاد قرار داد با 
پیمانکار جدید دفتر خدمات خودرویی  در دست 
زیادی  حد  تا  مشکل  زودی  به  و  می باشد  اقدام 

مرتفع خواهد شد.
سرهنگ شهیدی در ادامه از همشهریان خواست  
در  عزیز  شهروندان  جدید،  دفتر  کار  به  شروع  تا 
انقضای  برای  بیشتری  تنظیم وکالت، زمان  زمان 

وکالت نامه تعیین نمایند تا دچار مشکل نشوند.

شیوع دوباره کرونا، فرصتی برای تجهیز واقعی سینمای سیرجان 

فقط ظاهر سینما درست شده است
      حسام الدین اسالملو

  عکس: سید محسن فروزنده

فردای کرمان: معاون امور هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی کرمان 
گفت: »چهلمین دوره از جشنواره فیلم فجر در سینما آسیا و سینما شهر تماشای کرمان 
اکران  جشنواره  در این  فیلم   ۱6« افزود:  محمدی  دارد«.  ادامه  بهمن ماه   ۲۲ تا  آغاز  و 
می شود و۴۸ سانس خواهیم داشت«. وی گفت: با توجه به شرایط کرونایی از برگزاری 
مراسم افتتاحیه صرف نظرکرده ایم»اولین روز جشنواره با اکران فیلم »الیه های دروغ« به 

کارگردانی »رامین سهراب« از ساعت۱۷ در »سینما آسیا« در شهر کرمان آغاز می شود.

 آغاز اکران 
فیلم های 

جشنوارۀ فجر
 در کرمان

دو میلیون دالر صادرات چمدانی از استان کرمان
مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان از صادرات ۲ میلیون دالری صنایع دستی این استان خبر داد.

 فعالی در جلسه هماهنگی پنج شهر نامزد ثبت ملی صنایع دستی استان کرمان گفت: بیشتر این دو میلیون دالر صادرات چمدانی 
از استان کرمان صادرات به صورت چمدانی و یا از گمرکات سایر استان های کشور انجام می شود.وی افزود خوشبختانه هم اکنون 
۷۰ هزار نفر در حوزه صنایع دستی و ۷۲ هزار نفر در حوزه فرش دست بافت اشتغال دارند.  نایع دستی استان کرمان با بیان اینکه 
یک چهارم صادرات حوزه صنایع دستی استان کرمان را سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی شهرستان شهربابک تشکیل می دهد بیان 

کرد: »دست بافته های گلیم بویژه گلیم شیرکی پیچ سیرجان نیز سهم قابل توجهی در صادرات صنایع دستی استان دارند.

خبــر

سامانه دستپاچه تعویض پالک!

  عکس: سید محسن فروزنده

فروش، نصب، سرویـس،شــارژ گـــاز و 

نقد و اقساطلولـه کشی زیرکار

کولرهای گـازی اسپلیت
خیابان وحید - روبروی فروشگاه  افق  کوروش

فروشگاه اسپلیت صالحی
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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 1400/11/13 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار مناقصه در سایت تا ساعت 18:00 روز چهارشنبـــه 
تاریخ 1400/11/20

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز شنبه  تاریخ 1400/11/30
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 14:40 روز یکشنبه  تاریخ 1400/12/01 

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 مناقصه عمومی یک مرحله ای 
تهیه مصالح و اجرای خط کشی عابر پیاده و طولی معابر سطح شهر

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

خط کشی عابر پیاده و طولی معابر سطح شهر( به شماره 2000005674000107 را از طریق 

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

ان
رج

سی
ن 

ستا
هر

 ش
ی

اه
شگ

دان
اد 

بنی
ده 

زای
ی م

گه
آ آگهــی مزایـــــده 

  فروش زمیــن مسکونــی
  بنیاد دانشگاهی شهرستان سیرجان

 2 بند  امناو  هئیت   1400/02/28 مورخه  صورتجلسه   1 بند  استناد  به  سیرجان  دانشگاهی  بنیاد 
صورتجلسه مورخه 1400/11/16 هیات مدیره بنیاد دانشگاهی در نظر دارد نسبت به فروش 1 قطعه 
زمین با کاربری مسکونی 506 متر مربعی واقع در اراضی شهرک صدف خیابان امام حسن مجتبی 
دونبش شرقا 35/84 متر بر خیابان و جنوبا کوچه،  پالک 367 فرعی از اصلی 4739 دارای کاربری 
مسکونی –سند تک برق طلق اقدام نماید، متقاضیان می توانند با توجه به شرایط ذیل پیشنهادات 
خود را به انضمام فیش واریزی سپرده به حساب شماره 917104501 نزد بانک کشاورزی مرکزی 
یا ضمانت نامه بانکی در پاکت دربسته و الک و مهر شده حداکثر به مدت 10 روز از تاریخ نشر آگهی 
به دفتر بنیاد دانشگاهی واقع در بلوار نماز روبروی اداره عشایری سیرجان-دفتر نمایندگی اتاق 

بازرگانی کرمان در سیرجان-دفتر بنیاد دانشگاهی تحویل و رسید اخذ نمایند.
شرایــط:

1- قیمت پایه 32.900.000.000 ریال)سی و دو میلیارد و نهصد میلیون ریال( براساس نظریه دو 
نفر کارشناس رسمی دادگستری

2- میزان سپرده گذاری و یا ارائه ضمانت نامه بانکی 2 درصد بهای قیمت پایه
3- بنیاد در رد یا قبول یک و یا کلیه پیشنهادات مختار است.

4- کلیه هزینه های مالی از قبیل هزینه آگهی، کارشناسی و ... که در اثر مزایده حادث گردد به عهده 
برنده مزایده خواهد بود.

5- به پیشنهادهای فاقد سپرده یا ضمانت نامه بانکی، مخدوش و یا بعد از مهلت مقرر واصل گردد 
ترتیب اثر داده نخواهد شد.

6- برنده مزایده موظف است ظرف یک هفته پس از اعالم کتبی جهت پرداخت بهای زمین بصورت 
نقد اقدام در غیر اینصورت سپرده واریزی شرکت در مزایده به نفع بنیاد ضبط خواهد شد.

7- سپرده نفرات اول تا سوم در صورت انصراف به نفع بنیاد ضبط خواهد شد.
8- متقاضیان میتوانند جهت روئیت زمین و اسناد به دفتر بنیاد دانشگاهی مراجعه نمایند.
در اوقات اداری تماس حاصل نمایید..  42255182 9- جهت هرگونه اطالع با شماره 3-
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به  دوست  یک  خریدن  قول  که  روزی  از   
ماه،  چند  از  بیشتر  حاال  تا  داده ام،  پسربچه ام 
شهر  اسباب بازی فروشی های  تمام  گذشته. 
عروسکی  چه  نفهمیده ام  هنوز  اما  گشته ام  را 
خودش  دوست  را  آن  که  بخرم  بچه  برای این 

بگیرد و دست از بهانه گیری بردارد.
نامزد این دوستی شده اند  زیادی  عروسک های 
از  پنبه ای.  و  باطری خور  تا  کوکی  مدل های  از 
سخنگو تا رقاص. از میمونی که طبل می زند تا 
خرس نرم و تو بغلی بزرگی که فقط بی حرکت 
بِّر و بِّر نگاه می کند. تا حاال هیچ کدام دوست به 
حساب نیامده اند یا دست کم پسرک آن ها را به 

رسمیت نشناخته. 
پا به داالن خانه می گذارم پسرم  هر ظهر که 
از  تا  خوشحال و ذوق زده به سمتم می دود و 
اسباب بازی تازه اش به عنوان یک رفیق استقبال 
کمی  با  و  می خورد  پَرش  توی  هربار  اما  کند. 
ورانداز وسیله ی مورد نظر، آن را رها می کند و 
باقی اسبای بازی های روی  پرتش می کند روی 

هم تلنبار شده در اتاقش
 ، می کنم  فرفری اش  موهای  الی  را  بینی ام 
موهایش را بو می کشم و ته سرش را می بوسم.  

می پرسم پسرم این هم دوست خوبی نبود؟
خودش  خاص  زبانی  شیرین  با 

حاضرجوابی می کند: "نه"
خطر  هم  یکی اش  کرونا  روزگار  تلخ  واقعیت 
افسردگی ست.  و  روانی  بیماری های  رواج 
خطری که همه را از بچه و بزرگ و زن و مرد 
بچه ها  برای  خطرش  شاید  اما  دربرمی گیرد 

بیشتر باشد. 
چه بخواهیم و چه نخواهیم و چه موافق تک 
فرزندی باشیم و چه مخالفش، عصر عصر تک 
فرزندی یا نهایت دو فرزندی ست. یعنی اقتصاد 
و کوچک شدن سفره ی معیشتی خانواده ها این 
نمی توان  بنابراین  نمی دهد.  آن ها  به  را  اجازه 
هم بازی  و  بچه ها  تنهایی  مساله ی  صورت 
"خب  مثل اینکه  جواب هایی  با  را  نداشتن شان 

یه بچه ی دیگه بیارید" پاک کرد.
برای  همبازی  کردن  پیدا  چیست؟  چاره 
عصر  در این  وقتی  است  ممکن  چطو  اما  بچه؟ 
هجوم  خانواده ها  روان  به  رنگارنگ  رسانه های 

به  دیگر  خانواده ی  به  هرخانواده  و  آورده اند 
چشم بیماران مسلم کرونایی نگاه می کند. هربار 
آرامش  به  رو  خانواده ها  پریشان  روان  که  هم 
حرکت می کند، دوباره رسانه ها خبر از سویه ی 
جدیدی از کرونا منتشر می کنند و تاکید دارند 
سویه  به این  زورشان  هم  واکسن  دوز  سه  که 

نمی رسد. 
و  مهمانی  گرفتن  شرایطی  چنین  در  مسلما 
دورهمی برای ارتباط گرفتن دو سه کودک از 

دو یا چند خانواده باهم منتفی ست. 
می ماند فضاهای عمومی دیگر مثل خانه های 
بازی و مهد کودک ها که معموال تحت فشارهای 
نیمه  یا  و  تعطیل  یا  بهداشت  وزارت  مضاعف 
تعطیل هستند. مدرسه ها نیز. شهربازی که دو 

سال است تعطیل است. 
هم  سقف  بدون  و  باز  فضاهای  در  گرچه 
شیوع  از  والدین  نگرانی های  هم  پارک ها  مثل 
میان  ارتباط  برقراری  برای  بزرگی  مانع  کرونا 
مرتب  تاکید  با  که  دلواپسی هایی  بچه هاست. 
اعمال می شود که  بر روی بچه  و تذکر هرباره 

جای  فالن  به  دست  و  نشود  دوستش  نزدیک 
دستش  روی  باید  وگرنه  نگرید  و سرسره  تاب 
الکل بپاشند.  در فضای فکری ئی پر از تناقض 
معلوم  اصال  دیگر  بچه ها  تکلیف  آن  در  که 
نیست. اینکه کدام سویه را می گیرند و کدام را 
نه. یا ماسک در تنفس و رشدشان اخالل ایجاد 
می کند یا نه و در آخر اینکه دست شان را مرتب 
ضدعفونی بکنیم و نگران بی مباالتی کودکان در 
انگشت شان  مکیدن  و  چیز  هر  به  زدن  دست 

باشیم یا نباشیم؟!
برای  سیرجان  پارک های  شرایط  جز این ها  به 
سالمت تن و روان کودکان از منظرهای دیگر 

هم اصال امن نیست.
در  و  آنجا  و  ولگرد اینجا  سگ های  مدفوع 
ماسه های دور تا دور وسایل بازی دیده می شود 

و وضعیت نظافت پارک ها اصاًلً خوب نیست.
و  تاب بازی  پارک مشغول  یا مثال کودکان در 
سرسره  بازی هستند و تو به عنوان یکی از پدر 
از  بقیه  مثل  نیمکت  روی  نشسته  مادرهای  و 
دور حواست به بچه ی خودت هست که یکباره 

حالتی  با  شده  فرتوت  اما  جوان  زنی  می بینی 
میان هوشیاری و نشئگی، تلوتلو خوران از میان 

بازی بچه ها می گذرد.
از  است  نزدیک  که  دارد  پا  به  زردی  شلوار   
خاک  روی  شلوار  پاچه های  و  بیافتد  پایش 
کشال می خورد! پوشش باالتنه اش هم مرزهای 
عرف را شکسته و کسی انگار یقه اش را جر داده 
باشد!  دکمه های پیرهنش باز است و  پستانی 
بیرون  از الی پیرهن  نحیف، سیاه و چروکیده 
افتاده! تا میایی از حضور او میان بچه ها عصبانی 
نگران بشوی و چاره جویی کنی، خودش در  و 
انتهای پارک و در یک نقطه ی کور از دیدرس 

خارج می شود.
که این  صحنه هایی ست  از  یکی  فقط  این 
نظاره  به  پارک ها  در  سیرجانی  والدین  روزها 
برای  شدن  نگران   صرفا  جز  و  نشسته اند 
ندارند.  دیگری  چاره ی  خردسال شان  فرزندان 
سبزی  فضاهای  در  است  قرار  که  بچه هایی 
روانی  اجتماعی،  امنیت   اما اینگونه  بازی کنند 
و بهداشتی شان در خطر است. از سوی مردان و 

زنان کارتون خواب و پارک خوابی که حاال تقریبا 
آن ها  از حضور  پارکی  و هیچ  همه جا هستند 

در امان نمانده.
و  هستند  انسان  هم  آن ها  که  است  درست   
مثل بقیه از این مکان های عمومی سهمی دارند 
حاال  سیرجان  پارک های  کیک  از  سهم  اما این 
تقریبا تمام کیک را شامل شده و همچنان در 
سکوت مسووالن شهری، کارتون خواب ها کنگر 
گاه  انداخته اند. حتا  لنگر  پارک ها  در  و  خورده 
تونل سرسره  ها تبدیل به اتاق خواب  شان شده 
بچه  ها توی آن  قرار است  است. سرسره ای که 

سر بخورند!
معتادان  زندگی  وسایل  دیگر  و  آلوده  سرنگ 
متجاهر هم از دیگر فیوضاتی است که از آن ها 

نصیب پارک ها و بچه های مردم شده است!
حضور در پارک ها با وضعیتی زننده و نامتعارف 
که دیگر جای خود دارد! در بعضی پارک ها هم 
با  را  کبریت  قوطی  به  شبیه  اتاق  می بینی  که 
بیسکویی ساخته اند و یک شکل هندسی  آجر 
شبیه به پنجره را روی آن در آورده اند. سقف 
و  پالستیک  و  چوب  از  و  است  کوتاه  اتاق ها 
کارتن ساخته شده است. بیرون این به اصطالح 
که  زباله ای  کیسه های  از  است  پر  خانه ها 
درون شان به ظاهر لباس و خرت و پرت است. 
آویزان  درشان  دم  شکل  پالستیکی  الیه  یک 
است که نقش پرده را به عهده دارد و بو و دود 

در فضا پیچیده.
زنی از یکی از همین نوع اتاق ها بیرون می زند. 
ندرسی به تن دارد و روی دست هایش طرح های 
باقی مانده از یک تاتوی قدیمی دیده می شود. 
بوده   مجبور  که  است  کوتاه  اتاق  سقف  آنقدر 
کمی خمیده بنشیند و حاال که بیرون آمده تا 
کم  کم  تا  مانده  خمیده  حالت  به  دقیقه  چند 
کمر راست کند. روی یک آجر نشسته و با روی 

خوش با تو احوالپرسی هم می کند. 
سیرجان  مربوطه  در  مسووالن  نیست  معلوم 
چرا برای کاهش این پدیده ی نابهنجار اجتماعی 

فکری برنمی دارند. 
که  می رسد  خبر  سیرجان  فرمانداری  از 
کارتون خواب ها  و  متکدیان  ساماندهی  برای 
دست  در  طرحی  یکجا  ولگرد  سگ های  و 
همیشه  که  طرح هایی  نوع  آن  از  اجراست. 
جلسات شان در سال های گذشته برگزار شده و 
از نتیجه ی مفیدشان خبری حاصل نشده است!

      سمیرا سرچمی

خبــر
 تزریق واکسن کرونا در شرق کرمان از متوسط کشوری پایین تر است 

فردای کرمان: رئیس دانشگاه علوم پزشکی بم با اشاره به افزایش مبتالیان به کرونا در شرق استان کرمان از مراجعه ی 3۲۱ 
بیمار سرپایی به مراکز درمانی خبر داد و گفت که تست ۱۸۴ بیمار مثبت اعالم شده است.  اویسی با اشاره به تاثیر واکسیناسیون بر 
جلوگیری از ابتال به سویه ی جدید کرونا افزود: »آمار واکسیناسیون در شرق کرمان نسبت به میانگین کشوری پایین تر است«. وی  
بیان کرد: »متاسفانه سویه ی جدید اومیکرون با شدت بیشتری واگیردار است و به همین دلیل با افزایش تعداد مبتالیان و فوتی ها 
نیز مواجه خواهیم شد«. اویسی ادامه داد: »همیشه قبل از اینکه وارد پیک )دورۀ اوج( شویم اول تعداد بیماران سرپایی افزایش پیدا 

کرده و سپس تعداد بیماران بستری افزایش می یابد. 

سفرهای اتوبوسی در پیک ششم کرونا
اتصال  به  اشاره  با  مسافری  تعاونی های  اتحادیه  رییس 
سفرهای اتوبوسی بین شهری به سامانه امید و جلوگیری از 
سفر کرونایی ها، اعالم کرد: مسافران در پایانه های مسافری 
سفرهای  برای  جدیدی  پروتکل های  نمی شوند  غربالگری 
جاده ای بین شهری با استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی 
مانند اتوبوس ابالغ نشده است و بر اساس همان شرایط قبلی 

اجرا می شود.
معموال  زمستان  فصل  در  و  کنونی  شرایط  در  افزود:  وی 
سفرهای اتوبوسی کاهش پیدا می کند و هر قدر به اسفند 
ماه و پایان سال نزدیک تر می شویم این سفرها کمتر و کمتر 
می شود چرا که مردم عمدتا سفرهای خود را برای ایام نوروز 
برنامه ریزی می کنند عالوه بر آن شیوع ویروس جدید کرونا با 
نام امیکرون سبب شده تا سفرهای بسیار کمتری انجام  شود.

رییس اتحادیه تعاونی های مسافری ادامه داد: در حال حاضر 
اطالعات مسافران چک می شود و بخش حمل و نقل جاده ای 
به سامانه امید متصل است و اگر مسافری به کرونا مبتال 
باشد، نمی تواند با اتوبوس به سفر برود و بلیتی به او فروخته 

نمی شود.
شرایط  آیا  درباره اینکه  دیگری  سوال  به  پاسخ  در  عامری 
مسافران از نظر عالئم بالینی چک و غربالگری می شود که اگر 
مسافری به کرونا مبتال باشد از سفر او جلوگیری کنند؟ گفت: 
غربالگری مسافران در پایانه های مسافربری انجام نمی شود 
بخش های  در  غربالگری  مگر این  اما  رندوم  صورت  به  مگر 
دیگر اجرا می شود که در سفرهای جاده ای بین شهری هم 

اجرا شود؟
وی همچنین درباره وضعیت راننده های اتوبوس در شرایط 
کرونایی و ادامه داشتن آن در دو سال گذشته و درخواست 
برای حمایت از حمل و نقل جاده ای اضافه کرد: با شرایط و 
محدودیت های مالی دولت توانی برای حمایت از بخش حمل 
و نقل ندارد و امیدواریم هر چه سریعتر این ویروس کرونا در 

کشور و جهان ریشه کن شود.
دریافت  کرد:  اعالم  مسافری  تعاونی های  اتحادیه  رییس 
تسهیالت بانکی برای همه مردم به ویژه رانندگان اتوبوس 
کفش آهنی می خواهد و در این میان بعضی ها می توانند این 
تسهیالت را دریافت کنند و برخی دیگر هنوز نتوانستند از 
از  که  است  ما این  انتظار  و  کنند  استفاده  کرونایی  وام های 
بخش حمل و نقل به ویژه حوزه حمل و نقل جاده ای حمایت 
بیشتری شود اما متاسفانه دولتمردان در همه حوزه هایی که 
ما مربوط می شود، کمک های مادی مناسبی نکردند و تنها 

برای ما دعا می کنند.

   خبر

رنج رواِن کودکان در عصر ِکش آمده ی کرونا

  عکس: سید محسن فروزنده

 سرپرست مرکز اطالع رسانی و روابط عمومی وزارت بهداشت با هشدار نسبت به خطر 
اُمیکرون برای کودکان و آمار ۲۰ درصدی بستری های تنفسی  کرونا در این گروه سنی، 
در عین حال اعالم کرد: والدین می توانند از امروز جهت واکسیناسیون کودکان ۵ تا ۱۲ 
سال به مراکز واکسیناسیون در سراسر کشور مراجعه کنند. واکسیناسیون این گروه سنی 

با سینوفارم و پاستوکووک خواهد بود.

۵ تا 12 ساله ها 
برای واکسیناسیون 
 کرونا مراجعه کنند

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

شرایط ویژه به مناسبت 22 بهمن

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

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

0 9 1 3  2 7 8  3 0 5 2 /0 9 1 3  1 4 5  2 6 4 3
ئی ا خد  0 9 1 9  2 3 0  5 0 3 6

در اجرای قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید عرضه مسکن بدینوسیله به اطالع می رساند در اجرای این قانون طبق بند 2 
ماده 1 این قانون مورد تقاضای آقای محمدجواد اکبری نسب  فرزند احمد  به شناسنامه 3060052832 کد ملی 3060052832 صادره از سیرجان 
مبنی بر صدور سند شش دانگ یک باب خانه پالک 142 فرعی از 291 اصلی واقع در بلورد سیرجان بخش 39  به مساحت 196  متر مربع صادر 
که برابر  رای  هیات حل اختالف موضوع ماده 7 آیین نامه اجرایی قانون فوق الذکر رای به صدور سند صادر نموده، بدینوسیله به اطالع عموم می 
رساند ظرف مدت 20روز از تاریخ انتشار و الصاق این آگهی چنانچه کسی به تقاضای نامبرده معترض است اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد 
سیرجان  تسلیم و از تاریخ تسلیم ظرف مدت یک ماه دادخواست اعتراض بر ثبت به مرجع صالح قضایی تسلیم و گواهی مربوطه را به اداره ثبت اسناد  
سیرجان ارائه نماید. چنانچه ظرف مدت 20 روز از انتشار آگهی اعتراض نرسد و یا معترض ظرف یک ماه از تاریخ اعتراض گواهی تنظیم دادخواست 

به مرجع صالح قضایی را ارائه ننماید. سند مالکیت به نام متقاضی صادر و تسلیم می گردد.  م الف 1462  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1400/11/20
محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی رای هیات

چون ششدانگ پالک 5 فرعی از 3942 اصلی واقع در منصور آباد  بخش 36 کرمان به مساحت 11130 مترمربع مورد تقاضای علی صالح نیا 
نیاز  به تحدید حدود دارد اعمال تبصره ذیل ماده 15 قانون ثبت هم میسر نمی باشد لذا حسب درخواست شماره 20078 مورخه 1400/11/18 
مالک بدینوسیله آگهی تحدید حدود آن به استناد تبصره 5 قانون مزبور منتشر و عملیات تحدیدی آن از ساعت 8 صبح روز شنبه مورخه 
1400/12/14 در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به مالک )مالکین( امالک مجاور رقبه مزبور اخطار می گردد که در موعد مقرر در 
این اعالم در محل وقوع ملک حاضر و در صورت عدم مراجعه مجاورین عملیات تحدیدی با معرفی مالک انجام و چنانچه کسی بر حدود و 
حقوق ارتفاقی آن اعتراض داشته باشد بر طبق ماده 20 قانون اعتراض به حدود ابتدا باید به اداره ثبت تسلیم و ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض دادخواست به دادگاه تقدیم نموده و گواهی آن را به اداره ثبت تسلیم نماید. بدیهی است پس از گذشت مهلت یاد شده هیچ 

گونه ادعایی مسموع نخواهد بود.   م الف 1334  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1400/10/20
محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی تحدید اختصاصی

آقای عباس فیروزآبادی با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 150 سیرجان مدعی است که سند 
مالکیت ششدانگ پالک 55 فرعی از 2353  اصلی  واقع در بخش 35 کرمان به نام عباس فیروزآبادی 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.  1645  م الف    تاریخ انتشار: روز چهارشنبه 1400/11/20
محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت



شماره 682
20 بهمن1400 فرهنگ و هنر 

5

*مهندس افشین بهبهانی
 رهبر فرزانه انقالب اسالمی دهم بهمن  ۱۴۰۰ در 
جمع تولیدکنندگان کشور، تولید را جهاد خواندند، 
کارآفرینان را افسران و کارگران را نیز رزمندگان 
باصفای دفاع مقدس در مقابل جنگ  بااخالص و 

اقتصادی با آمریکا توصیف کردند.
سخنان  دیدار  در این  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
مهمی در ضرورت رفع موانع جهش تولید بیان و 
بر ایجاد سند نقشه راهبردی صنعتی و نیز مدیریت، 

هدایت، نظارت و حمایت از تولید تاکید کردند.
همانطور که پیشتر نیز ایشان متولیان را بر ضرورت 
رفع مسیرهای پیش روی تولید توصیه کرده بودند 
رفع  مسیر  که  داشتند  تاکید  نیز  دیدار  در این 
آسیب ها و شتاب گرفتن تولید، اشتغال و پیشرفت 

کشور با تالش بیشتر تداوم یابد.
حضور  دیدار  در این  که  تولیدکنندگانی  چه 
داشتند و بی واسطه نقطه نظرات و مشکالتشان را 
بیان کردند و چه آنان که فرصت حضور نیافتند از 
برگزاری این نشست در این سطح بسیار خرسند و 

امیدوار هستند.
در واقع از جمله مهمترین ثمرات نشست این بود 
که عالی ترین مقام نظام جمهوری اسالمی مهمترین 
مشکالت حوزه تولید را بی واسطه از زبان فعاالن این 
نیز  تولیدکنندگان  ضمن اینکه  شنیدند؛  بخش 
رهنمودها و راهبردهای مهم نظام را در این جلسه 

دریافت کردند.
صنعتی  و  معدنی  شرکت های  از  نمایندگی  به 
محترم  مدیرعامل  عتیقی  مهندس  آقای  جناب 
در  سیرجان  گلگهر  معدنی  و  صنعتی  شرکت 
محضر رهبر انقالب اسالمی به ایراد سخن پرداخت 
و به شکلی گویا و مناسب، مهمترین مشکالت و 
نقش  بر  تمرکز  ضمن  را  بخش  راهبردهای این 
اثرات  نیز خنثی سازی  و  اقتصاد  در  آن  مقاوم ساز 

تحریم ها تشریح کرد.
معدن  توجه  قابل  سهم  دارد اینکه  اهمیت  آنچه 
در توسعه و اشتغال بر کسی پوشیده نیست و این 
موجود،  مستندات  براساس  که  است  درحالی 
از جمله بخش هایی  معدنی  فرآورده های  و  معدن 
تحریم های شدید  به شمار می رود که در شرایط 

و ظالمانه عملکرد موفقی داشته و نگذاشته چرخ 
و  فعاالن  دامن  گسترده  بیکاری  یا  بایستد  تولید 

کارگران این عرصه را بگیرد.
کشور،  در  عمیق  رکود  باوجود  معدن  بخش 
برخی  تامین  در  مشکالت  و  سخت  تحریم های 
ارزش  به کسب  موفق  تنها  نه  وارداتی،  تجهیزات 
ارزش  و ایجاد  وری  بهره  بلکه  مناسبی شده  افزوده 
افزوده را به میزان قابل مالحظه ای در همان شرایط 
سخت اقتصادی رشد داده و به سمتی رفته است 
که بسیاری از تجهیزات موردنیاز خود را بتواند به 

جای واردات و اتکا به بیرون، از درون تامین کند.
معدن درواقع از جمله بخش هایی به شمار می رود 
هم  آن  اشتغال،  در ایجاد  تاملی  قابل  سهم  که 
محلی  نیروهای  به کارگیری  نیز  و  پایدار  اشتغال 
بسیارمهمی  تاثیرات  آن  نشدن  تعطیل  و  دارد 
داشت. خواهد  اجتماعی  و  اقتصادی  ابعاد   در 

به  وابستگی  قطع  به  کمک  ملی،  درآمد  افزایش 
ناپایدار، ایجاد  یا دیگر درآمدهای  نفتی  درآمدهای 

تامین  با  صنعتی  بخش های  دیگر  رونق  زمینه 
مواد اولیه و کاهش وابستگی ها به واردات از جمله 
ویژگی های مهم بخش معدن به شمار می رود که 
در مجموع سبب خودکفایی بیشتر و کاهش اتکا به 

دیگران می شود.
این نکات مهم در قطع وابستگی و اتصال به منابع 
پایدار درآمدی در اقتصاد بارها توسط رهبر معظم 
انقالب مورد تاکید قرار داشته و در این دیدار اخیر 
نیز باعنوان ضرورت پرهیز از شرطی کردن اقتصاد 
که  مسائلی  به  فعالیت ها  ماندن  متوقف  و  کشور 
اشاره  مورد  نیست،  خودمان  دست  در  اختیارش 
سال   ۱۰ مدت  همین  در  فرمودند:  و  دادند  قرار 
منتظر  که  بوده اند  تولیدکنندگانی  و  بنگاهها  نیز، 
برداشتن تحریم و نتایج مذاکرات نماندند و با کار و 

تالش، به نمونه های موفقی تبدیل شدند.
بخش  در  مهم  موضوعات  از  دیگر  یکی  ایشان 
تولید را حمایت از صنایع اشتغال آفرین برشمردند 
اصلی  صنایع  از  حمایت  کنار  در  باید  افزودند:  و 

اشتغال آفرین  و  پایین دستی  صنایع  از  مادر،  و 
که  شود  انجام  بانکی  و  دولتی  حمایت های  نیز 
زنجیره  و  نفت  صنعت  ذیل  در  پتروپاالیشگاهها 
صنایع پایین دستی صنعت فوالد، نمونه هایی از این 

موضوع هستند.
ضروریات  تامین  به  توجه  شرایط،  در این  حال 
توسعه در معدن و افزایش حمایت ها از آن به عنوان 
بخش مهم توسعه   و اشتغال آفرین که سرانه اشتغال 
به نسبت باال و پایداری در کنار سایر بخش ها مثل 
به  باتوجه  هم  آن  دارد   ... یا  گردشگری  خدمات، 
موقعیت جغرافیایی معادن و نیز تنوع محصوالت 
معدنی نوید افق های بسیار روشن تر را می دهد تا 
ضمن افزایش سهم خود در سرانه تولید ناخالص 
و  مستقیم  پیش  از  بیش  اشتغال  زمینه  ملی، 

غیرمستقم را نیز فراهم کند.
و  توسعه  در  معدن  نقش  اهمیت  باب  در  سخن 
اشتغال زمانی قابل تامل تر می شود که باتوجه به 
از  بخش  نقش این  معادن،  جغرافیایی  گستردگی 

با  نیز  کشور  محروم  مناطق  در  توسعه  نظر ایجاد 
مورد  اجتماعی  و  فرهنگی  اقتصادی،  ابعاد  لحاظ 

بررسی و واکاوی قرار می گیرد.
قرار گرفتن برخی معادن در مناطق کمتربرخوردار 
نه تنها در کلیت اقتصاد کشور به افزایش درآمدهای 
ملی کمک می کند، زمینه توسعه همه جانبه مناطق 
کمترتوسعه یافته را نیز فراهم می آورد که آثار آن 
را در همه زمینه ها از جمله کاهش قابل مالحظه 

بسیاری از آسیب های اجتماعی می توان دید.
مناطق  در  اشتغال  تثبیت  در  معادن  نقش 
یا تشدید  از مهاجرت  مختلف کشور و جلوگیری 
حاشیه نشینی ها نیز از منظر دیگری قابل بررسی 
عدالت  تحقق  برای  می تواند  در مجموع  که  است 

اجتماعی هم کمک کننده باشد.
برای  از جمله بخش های پرریسک  اگرچه معدن 
شمار  به  باال  سرمایه  نیازمند  و  سرمایه گذاری 
حمایتی  حلقه های  تامین  درصورت  اما  می رود 
افزایش  نیز  و  آن  راه اندازی  برای  کمک کننده  و 
دایره فعالیت ها پس از مراحل استخراج که به ایجاد 
در  تولید  زنجیره های  تکمیل  و  افزوده  ارزش های 
فرآوری مواد معدنی بینجامد، زمینه ای مطمئن و 
پایدار را برای رونق تولید و اشتغالزایی با خود به 
ارمغان می آورد که مشکالت مربوط به ریسک های 
سرمایه گذاری و هزینه های باالی آن را نیز می تواند 

جبران کند.
لذا با عنایت به سند چشم انداز ۱۴۰۴ و پیش بینی 
تولید ۷۰۰ میلیون تنی ماده معدنی، توجه هرچه 
بیشتر برای توسعه این بخش نه تنها می تواند سهم 
دهد  افزایش  را  بخش  همین  اشتغال  و  درآمدها 
بلکه تاثیر آن را می توان در سایر بخش های صنعتی 
مواد  تامین کننده  معدن  بخش  چون  دید  نیز 
اولیه بسیاری از دیگر صنایع مهم است. پس اگر 
می خواهیم مسیر خودکفایی کشور را در بسیاری 
از صنایع رقم بزنیم، بی شک نیازمند تقویت بیش 
از پیش حمایت ها از بخش معدن نیز خواهیم بود 
که صرفنظر از سهم تعیین کننده خود در توسعه، 
نقشی حیاتی نیز در قطع وابستگی سایر بخش های 

مولد صنعتی به خارج از کشور ایفا می کند.
        * مدیرعامل  مجتمع  مس درخشان  تخت گنبد سیرجان

در دیدار تولید کنندگان و مدیران صنعت و معدن کشور با رهبر معظم انقالب مطرح شد؛ 

معدن ر  د لید  تو ِد   جها

فعالیت های  با   خیریه  موسسات  امروزه 
جهت  در  خداپسندانه  و  داوطلبانه  غیردولتی، 
رفاه و کمک به ارتقای سطح زندگی محرومان و 
افراد بیمار و ناتوان گام های ارزشمندی برداشته 
فقرا  منابع  افزایش  و  دردها  کاهش  و هدفشان 
بدون  که  می باشد  اجتماعی  خدمات  تامین  و 
نهادهای  و  دولت  از  مالی  کمک های  دریافت 
تالش های  و  خیرین  کمک  با  صرفاً  و  دولتی 
جهادی اعضا سعی در ارتقای سطح کیفی زندگی 
هزینه های  تأمین  که  دارد  افرادی  اجتماعی 

زندگی برای شان دشوار است. 
موسسه نیکان در انتهای خیابان امام زاده احمد 
فقط شنیده  و  دارد  فعالیت  است  چندین سال 
بودیم حامی بچه های سندرومی است اما امروز 
آن  عمومی  روبط  مدیر  و  عامل  مدیر  با  وقتی 
موسسه صحبت کردم متوجه شدم این موسسه 
فراتر از این کارهایی انجام می دهد که شاید برخی 
همشهریان آنها را نمی بینند وقتی وارد ساختمان 

قدیمی اش شدم مهر و صفا موج می زد.
 امروز سعادتی شد که با مدیرعامل و عوامل پر 
از مهرشان آشنا شوم و وارد دنیایی شوم و دنیای 

زیبای شان را می دیدم. 
به حرف های صادقانه و بی ریای شان که گوش 
هنوز  می کرد  ثابت  که  دیدم  دغدغه های  دادم 
هم هستند افرادی که بدون چشم داشت انرژی 
و وقت و سرمایه ارزشمندشان را به دیگران تقدیم 
می کنند و دانستم با وجود این افراد دنیا هنوز هم 
جای قشنگی برای زندگی است تصمیم گرفتم 
به جای گالیه بیشتر از فعالیت های این موسسه 
در گزارش بنویسم که مورد توجه مردم شهر و 
مسئولین قرار بگیرد که شاید باری از دوش این 

عزیزان کم شود
 فعالیت های موسسه نیکان

دانش راد؛ مدیر عامل موسسه می گوید: شروع 
به کار موسسه از یک جمع دوستانه شروع شده 

بود که هرماه به مراکز دیگر کمک می کردند و این 
جمع  کم کم بزرگ و بزرگتر شد و در سال ۹3 
مجوز رسمی از نیروی انتظامی گرفتیم و شروع 
و  خودگردان  کامال  موسسه  کردیم. این  کار  به 
بدون اخذ یارانه دولتی و با کادر اجرایی که به 
صورت داوطلبانه فعالیت می کنند کار خودش را 
ادامه داده است تعداد زیادی از کودکان بی بضاعت 
پوشش این  تحت  داون  سندروم  کودکان  و 
موسسه قرار دارند. وی در ادامه می گوید: دامنه 
است، حمایت  فعالیت های این موسسه گسترده 
نیازمند  افراد  به  معیشتی  و  تحصیلی  درمانی، 
است. افراد تحت پوشش این موسسه کودکان زیر 
۱۸ سال، بچه های سندروم داون ، کودکان کار، 
کمک به آموزش رایگان و اشتغال زایی مادران این 
فرزندان که خود سرپرست خانوار هستند؛ است 
تحت  بی بضاعت  خانواده   ۱۲۰ حاضر  درحال 

حمایت موسسه می باشند. 
از  حمایت  وجهت  موسسه  اهداف  درراستای 
کرامت  و  شأن  خانواده  وحفظ  سرپرست  زنان 
به  اقدام  موسسه   ۱3۹۸ ازسال  آنها  انسانی 
بانوان  نمود.  بافی  گلیم  وآموزش  کارگاه  تجهیز 
عزیز بعد از سه ماه دوره آموزشی در موسسه و 
تایید مربی  مربوطه، کارگاه درمنزل آنها تجهیز 
می شود و عزیزان با نظارت مربی شروع به بافت 
گلیم و امرار معاش می کنند. که می توانید جهت 
حمایت از بانوان با شرافت و آبرومند، گلیم های 
زیبا در سایزهای متفاوت به دوستان خود معرفی 

و خریداری فرمایید.
به گفته سمیعی مسوول روابط عمومی موسسه 
آموزشی،  کارگاه های  برگزاری  مرکز  در این 
مشاوره ای و کالس های درسی در مقطع دبستان، 
انجام  و  پزشکی  و چکاپ  دوم،  و  اول  متوسطه 
آزمایشات روتین ساالنه، کاردرمانی  وگفتاردرمانی 
و انجام عمل جراحی برای کودکانی که نیاز دارند 
خود  کارنامه  در  موسسه  و این  می شود  انجام 
سندروم  نازنین های  فوتبال  تیم  اولین  تشکیل 
داون درایران را دارد و حمایت از آنها را در دستور 

کار داریم.

حمایت خداپسندانه 
در  شاهدیم  امروزه  کرد:  عنوان  ادامه  در  وی 
برخی مراسمات ختم شاخه گل هایی که برای 
پرورش آن ها زحمت بسیاری صرف شده است 
پرپر شده و دور ریخته می شود که نه سودی به 
متوفی خواهد رساند و نه به خانواده آنها، بلکه 
موجب آزار و شرمندگی افرادی خواهد شد که 
توانایی مالی انجام چنین هزینه هایی را نداشته 
و با این وجود، قصد اعالم همدردی با مصیبت 

دیدگان را دارند.
در همین راستا این مرکز تعدادی )پایه گل نقره، 
تسلیت( خریداری  استند  و  پایه گل مصنوعی 
مراسم  جمله  از  مختلف  مراسم های  برای  و 
ختم که هزینه آن صرف امور خیریه می شود، 
با این  که  کرد  واگذار  متقاضی  همشهریان  به 
حیف  و  خرید  صرف  که  زیادی  هزینه  از  کار 
و   جلوگیری  می شود  طبیعی  گل های  میل  و 
از  می توانند  تابلوها  سفارش این  با  همشهریان 

مزایای بسیار این کار خیر، بهره مند شوند. 
هرگونه  افزود:  نیکان  موسسه  عامل  مدیر 
به  کمک  زمینه  دراین  همشهریان  حمایت 
زندگی سالم و  سرنوشت یک خانواده درمسیر 
باشرافت و جلوگیری از فساد و فقر می باشد که 
هم منبع درآمدی برای موسسه است و هم از 
اسراف و هزینه های گزاف که برای تاج گل های 

طبیعی صرف می شود، جلوگیری می کند. 
سمیعی می گوید: کمک کردن به همنوعان نه 
تنها مشکل نیازمندان را برطرف می کند مشکل 

روحی و جسمی خودمان را نیز برطرف می کند. 
یاری رساندن به افراد نیازمند باعث از بین رفتن 
تنش های فکری و اضطراب می شود. با کمک به 
دیگران می توانیم قدمی در راه ساختن جامعه ی 
برای  را  آرامش  و  زندگی  و  برداریم  پیشرفته 
از  بچه های خود هدیه دهیم کمک به دیگران 

هر طریقی، ورزشی برای روح است. 
همانطور که ما انسان ها برای سالمت جسم مان 
تالش می کنیم از غذای خوب و ورزش مناسب 
غافل نمی شویم باید به روح مان نیز توجه کنیم 
کمک کردن به دیگران یکی از راه های جال دادن 

روح می باشد.
 اکثر افراد تصور می کنند بخشندگی و کمک 
به موسسه خیریه باید به مقدار زیاد باشد تا موثر 

واقع شود. اگر چه موسسات و انجمن های خیریه 
به افراد بخشنده بزرگ هم نیاز دارند، ولی هر 
دین  خود،  مالی  اقتضای  بر  بنا  می تواند  کسی 
خود را به جامعه ادا کند. کافی است به کارهای 
دهید؛  انجام  می توانید  که  کنید  فکر  کوچکی 
مواردی که شاید به چشم شما مهم و تاثیرگذار 
نباشد ولی می تواند اثر بزرگی بر زندگی دیگران 
با  سخاوت  و  بخشندگی  بی شک  باشد.  داشته 
طرف  دو  هر  برای  خیریه  موسسات  به  کمک 
با  شما  داشت.  خواهد  همراه  به  مثبتی  نتایج 
آرامش  احساس  خیریه،  سازمان های  به  کمک 
و شادی را به خود هدیه می دهید و با روحیه 
و قدرت بیشتری در جهت توسعه و بهره وری 

بیشتر کسب و کار خود تالش می کنید.

در گفتگو با مدیر عامل موسسه نیکان مطرح شد: 

تلفیـق هنـر و کـار خیـر 
      سحر لشکری

نقص  یا دچار  امیکرون  به  مبتال  بیماران  تمامی  ویژه،  مراقبت های  در بخش  های 
سیستم ایمنی هستند و یا داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی مصرف می کنند و 

یا افرادی هستند که متأسفانه واکسن تزریق نکرده اند. 
بستری  اطفال  ویژه  مراقبت های  و  بستری  بخش های  در  که  افرادی  از  تعدادی 
شده اند، در سنین پایین بوده اند، بنابراین توصیه و تاکید کمیته علمی کشوری کرونا 

بر تقویت واکسیناسیون مادران باردار است.

 تاکید کمیته 
علمی بر تقویت 
واکسیناسیون 
 مادران باردار

خبــر
 دستگیری سارق و کشف ۱۱ فقره سرقت در سیرجان

رئیس کالنتری ۱۱ سیرجان از دستگیری یک سارق با کشف ۱۱ فقره سرقت سیم و کابل برق شبکه هوایی و ساختمان های 
نیمه کار خبر داد. به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پلیس سرهنگ علی گلزاری در تشریح این خبر اظهار داشت: در پی وقوع چند 
فقره سرقت کابل برق شبکه هوایی و سرقت کابل برق ساختمان های نیمه کاره در نقاط مختلف شهر مأموران کالنتری ۱۱ با انجام 
اقدامات اطالعاتی یک متهم را شناسایی و دستگیر کردند. وی بیان داشت: این سارق در مواجهه با اسناد و مدارک موجود به ۴ فقره 
سرقت سیم و کابل برق شبکه هوایی و 3 فقره سرقت از ساختمان های نیمه کاره اعتراف کرد و برخی اقالم مسروقه شامل کابل 

برق به ارزش ۲ میلیارد ریال از مخفیگاه این سارق کشف شد.  

 تست PCR برای شرکت در اعتکاف الزامی است

باالی 6۰ ساله ها و بیماران زمینه ای اجازۀ حضور در اعتکاف 
را ندارند معاون فنی و مرکز سالمت محیط وزارت بهداشت 
برای  اعتکاف  برای شرکت در   PCR گفت: »ارائه ی تست
تزریق کرده اند، ضروری  را  واکسن  تنها دو دوز  افرادی که 
واکسن  »افرادی که سه دوز  افزود:  فرهادی  است«.محسن 
خود را تزریق کرده اند، برای شرکت در مراسم اعتکاف نیازی 

به ارائه ی تست PCR ندارند«.
دوز  که  هستند  افرادی  بستری،  بیماران  اکثر  آمار  طبق 
کامل واکسن را دریافت نکرده اند. دریافت دوز سوم از وخامت 

بیماری کرونا و بستری شدن افراد پیشگیری می کند.
معاون فنی و مرکز سالمت محیط وزارت بهداشت نیز با 
اشاره به ضرورت ارائه ی تست PCR برای شرکت در اعتکاف 
برای افرادی که تنها دو دوز واکسن را تزریق کرده اند، گفت: 
»افراد باالی 6۰ سال و بیماران زمینه ای اجازه ی حضور در 
مراسم اعتکاف را ندارند. این افراد می توانند مراسم اعتکاف را از 
طریق رسانه ملی دنبال کنند«. وی ادامه داد: »خود مراقبتی 
موضوع مهمی است و با شیوع اومیکرون از اهمیت باالیی 
برخوردار است. افراد باید در صورت حساس بودن یا داشتن 

بیماری زمینه ای از حضور در تجمعات جدا بپرهیزند«.

آغاز پیش  ثبت نام سفرهای نوروزی عتبات
رئیس سازمان حج و زیارت گفت: »پیش  ثبت نام سفرهای   

ششم  تا  و  می شود  آغاز  ماه  بهمن   3۰ از  نوروزی  عتبات 
اسفندماه ادامه خواهد داشت«. علیرضا رشیدیان در نشست 
شورای برنامه ریزی و هماهنگی بعثه مقام معظم رهبری و 
سازمان حج و زیارت با اشاره به اینکه اطالعات تکمیلی ۲۵ 
بهمن ماه اعالم خواهد شد، اظهار کرد: »با توجه به ظرفیت های 
پیش بینی شده روزهای ۱۱ و ۱۲ اسفند ماه ثبت نام قطعی 
انجام و از ۲۵ اسفندماه نیز اعزام های نوروزی به عتبات عالیات 

آغاز می شود و تا هشتم فرودین ۱۴۰۱ ادامه خواهد یافت«.
در این جلسه نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت نیز با 
لزوم  بر  دانشجویی،  عتبات  ثبت نام سفرهای  آغاز  به  اشاره 
بیت  اهل  عاشقان  بهره مندی  برای  مناسب  ظرفیت سازی 
از سفرهای زیارتی اعتاب مقدسه و ارائه ی خدمات بهتر به 
زائران تاکید کرد. حجت االسالم والمسلمین نواب همچنین 
لزوم پایبندی به مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا و رفتار 
یکسان با زائران در سفرهای زیارتی را یادآور شد و خواستار 
پیگیری از سرگیری سفر زمینی کاروان های زیارتی به عراق 
شد و این اقدام را در پاسخگویی به قشر کثیری از زائران و 

کاهش هزینه های سفر مثبت ارزیابی کرد.

   خبر



ویترین آخر

بهارنیوز: رییس مرکز فوق تخصصی کودکان حضرت امام 
حسین)ع( گفت: بازگشایی مدارس بزرگ ترین خطای وزیر 
آموزش و پرورش و تشبیه امیکرون به سرماخوردگی ساده 
بود به گزارش ایلنا، مهرداد معمارزاده  اظهار داشت: در حال 
اصفهان  کودکان  تخصصی  بیمارستان  ظرفیت  تمام  حاضر 
کرونا  به  مبتال  کودک   ۲۲۰ روزانه  و  است  بیمار  گیر  در 
مداوا  و  معاینه  به صورت سرپایی  و  مراجعه  بیمارستان  به 
می شوند. وی ادامه داد تقریبا 6۰ نفر مبتال به کرونا با سویه 
بستری  یو  سی  آی  و  اورژانس  اطفال،  بخش  در  امیکرون 
بستری  نیز  تا ۱۰ مریض جدید  روزانه حدود ۷  و  هستند 

می شوند.
وی تاکید کرد: در اوج پیک ششم قرار داریم و اگر مردم 
با رعایت پروتکل ها ما را همراهی کنند تا سه هفته دیگر این 
خاطر  همین  به  می رسانیم؛  پایان  به  سالمت  به  را  پیک 
و  شلوغ  مراکز  به  آمد  و  رفت  از  داریم  تقاضا  خانواده ها  از 
جشن های  و  مراسم  در  فرزندان شان  حضور  و  پرجمعیت 
به  بی توجی  که  چرا  کنند،  خودداری  جدا  مدارس  و  تولد 
ششم  پیک  شدن  تر  طوالنی  سبب  بهداشتی  پروتکل های 
و ایجاد مشکالت بیشتر برای مبتالیان، کادر درمان و سایر 

افراد جامعه می شود.
معمار زاده با بیان اینکه بزرگ ترین خطای وزیر آموزش 
و پرورش بازگشایی مدارس بود تصریح کرد: دانش آموزان 
به ویژه در گروه سنی ۵ تا ۱۲ سال به دلیل عدم دریافت 
مدارس  بازگشایی  و  هستند  پذیری  خطر  جامعه  واکسن، 

برای آن ها خطرآفرین بود.

وی یادآور شد: در صورت تزریق واکسن به این گروه سنی 
راه  و  است  الزم  برای ایجاد ایمنی  زمان  روز   ۴۵ حداقل  
رفت  از  باید  بنابر این  بود،  نخواهد  پیک ششم  برای  مقابله 
افزود:  و آمد دانش آموزان به مدارس جلوگیری شود. وی 
که  باشیم  داشته  را  مدارس  بازگشایی  می توان  صورتی  در 
کالس ها با یک سوم ظرفیت به همراه تهویه هوا و رعایت 
پروتکل های بهداشتی از سوی دانش آموزان و اولیا مدارس 
امکان پذیر  امر در کشور ما  با شرایط موجود این  باشد که 

نیست.
ساده  سرماخوردگی  یک  امیکرون  سویه  کرد:  تاکید  وی 
نیست و ممکن است برخی از بچه ها و مبتالیان به سندروم 
بیماری های  جمله  از  زیادی  عوارض  که  شوند  مبتال  دلتا 
مغزی، کلیه و کبد ایجاد می کند که احتمال دارد تا سال ها 

عوارض آن در بدن باقی بماند.

       گوناگون

دوراندیش-  هومان  عصرایران؛ 
حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه، 
در دفاع از سفر ابراهیم رئیسی به مسکو 
گفته است: »اگر دیدید در فضای مجازی 
که  نکنید  تردید  است،  زیاد  هجمه 

دستاورد این سفر زیاد بوده است.«
آقای امیرعبداللهیان در ادامه سخنانش 
مدعایش  که  است  کرده  تاکید  البته 
دربارۀ پردستاورد بودن سفر رئیس جمهور 
در  که  است  کسی  سخن  مسکو،  به 
جزئیات این سفر بوده است. وی همچنین 
گفته است: »اظهارات دربارۀ این سفر ثبت 
ارتباطات،  دنیای  در این  و ضبط می شود. 
حرف هایم  به  نسبت  تعهدی  نمی توانم 
عمومی  افکار  در  قطعا  باشم.  نداشته 
دربارۀ دستاوردهای سفر و میزان اجرایی 
شدن آن از من سوال خواهد شد و باید ... 
بتوانیم پاسخ این سواالت را بدهیم.« به نظر 
می رسد که فی الحال سوال افکار عمومی 
چه  سفر  که این  است  خارجه این  وزیر  از 
دستاوردهایی قرار است داشته باشد ؟ اما 
نکتۀ اصلی در سخنان امیرعبداللهیان، این 
جمله بود: »اگر دیدید در فضای مجازی 
که  نکنید  تردید  است،  زیاد  هجمه 

دستاورد این سفر زیاد بوده است.«
گفت  باید  جمله،  منطق این  مبنای  بر 
موجب  مسکو  به  رئیس جمهور  سفر  اگر 
مجازی  فضای  در  انتقادی  واکنش های 
نمی شد، پس می توانستیم بگوییم که این 

سفر دستاورد مهمی نداشته است.
از قضا سفر رئیس جمهور به تاجیکستان 
وزیر  آیا  نشد.  مواجه  زیاد"  "هجمۀ  با 
خارجه فقدان انتقاد از آن سفر را دال بر 

بی دستاورد بودن سفر می دانند؟

را  "انتقاد"  است  بهتر  از اینکه  جدا 
"هجمه" ننامیم، باید گفت که همین االن 
در فضای مجازی، سیلی از انتقادات متوجه 
قاتل اهوازی است که سر زنش را بریده و 

با سر بریده در کوچه های شهر چرخیده.
آیا قاتل اهوازی هم در دفاع از عملکردش 
باید بگوید "اگر می بینید در فضای مجازی 
که  نکنید  تردید  است،  زیاد  هجمه 

دستاورد این عمل زیاد بوده است."؟!
وزیر  که  عجیبی است  منطق  چه  این 
دفاع  برای  شده  متمسک  آن  به  خارجه 
از عملکرد وزارت خارجه در ماجرای سفر 
رئیس جمهور به مسکو؟ اگر بالفاصله پس 
از بازگشت ابراهیم رئیسی از مسکو، روسیه 
احتماال جنگ  اوکراین حمله می کرد،  به 
در اوکراین مرکز توجه افکار عمومی ایران 
برخورد  نحوۀ  به  کسی  کمتر  و  می شد 

پوتین با ابراهیم رئیسی توجه می کرد.
حواشی  از  هم  انتقادی  صورت  در این 
و  نمی شد  مسکو  به  رئیسی  آقای  سفر 
مطابق استدالل وزیر خارجه، همین عدم 
سفر  اندک  دستاوردهای  بر  دال  هجمه، 

رئیس جمهور به مسکو بود!
اتفاقا این نحوۀ استدالل، نه فقط به کار 
آسیاب  در  آب  که  می آید،  اهوازی  قاتل 
می ریزد.  نیز  کشور  خارج  اپوزیسیون 
منتقد  تحصیلکرده،  از ایرانیان  بسیاری 
چهره ها  فاشیستی  روحیۀ  و  هوچی گری 
از  خارج  اپوزیسیون  تندروی  الیه های  و 
به  مجازی  فضای  همین  در  و  کشورند 
انتقاد  و گروه ها  افراد  از این  انحاء مختلف 
می کنند. آیا غوغاساالران اپوزیسیون هم، 
که به حق با انتقادات دموکراسی خواهان 
داخل کشور مواجه اند، حق دارند بگویند 

در  زیاد  هجمۀ  یا این  انتقادات،  کثرت این 
فضای مجازی، دال بر حقانیت و کاردرستی 

ماست؟
اگر هم آن ها چنین استداللی کنند، هیچ 
عاقلی استداللشان را نمی پذیرد؛ کمااینکه 
و  مقبول  خارجه،  محترم  وزیر  استدالل 

مسموع عقال واقع نشده است.
از سوی یک  آن هم  استداللی،  چنین 
مردم"  با  "لجبازی  بوی  دولتی،  مقام 
غوغاساالر  چهرۀ  فالن  اگر  می دهد. 
اپوزیسیون چنین حرفی بزند، او به هر حال 
نمایندۀ مردم ایران نیست؛ ولی وزیر خارجه 
عضو برجستۀ دولتی است که بنا بر تعریف 

نمایندۀ مردم است.
نیازی  است،  مردم  نمایندۀ  دولت  اگر 
نیست که مقامات دولتی از در لجبازی با 
مردم درآیند و عمال بگویند چون مردم در 
فضای مجازی انتقاد زیادی متوجه عملکرد 

ما کرده اند، پس نمرۀ ما بیست است!
در  اگر  و  است  فضیلت  قطعا  فروتنی، 
کار و بار دولتمردان مشاهده شود، افضل 
وزیر  که  دارد  اشکالی  چه  است.  فضائل 
خارجه بپذیرد جنبه هایی از عملکرد وزارت 
خارجه در سفر به روسیه نقص داشته است 

و در آینده تکرار نخواهد شد؟
در سریال "روزی روزگاری"، خان عالقۀ 
داشت.  لجبازی"  و  "لج  بازِی  به  خاصی 
افرادش را به خط می کرد و می گفت: »با 
همدیگر لج و لجبازی کنید، ببینم کدام تان 
می رسد.«  خار  بوته های  آن  به  زودتر 
تامین  به  فرایندی ست معطوف  سیاست، 
لجبازی  و  لج  عمومی.  خیر  و  مصلحت 
دولتمردان با مردم، نه فضیلت است نه در 

خدمت منافع ملت.
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ممنون که در خانه ماندید!!

تشکیل جلسه غیر علنی مجلس با حضور وزیر خارجه
پایگاه اطالع رسانی شبکه خبر: موضوع جلسه غیر علنی دیروز مجلس، مذاکرات 
برجام، روند این مذاکرات و دیپلماسی جمهوری اسالمی ایران و ریاست این جلسه بر عهده 
محمدباقر قالیباف رییس مجلس و مهمان ویژه این جلسه حسین امیرعبداللهیان وزیر 
امور خارجه به همراه چند نفر از معاونان وزارت خارجه بوده است. قرار است متعاقبا 
سخنگوی هیات رییسه مجلس در خصوص محور های مطرح شده در این نشست به 

خبرنگاران و نمایندگان رسانه های خبری توضیح دهد.

زوم

با مردم لج و لجبازی نکنید آقای وزیر

جزییات توزیع برنج 42 هزارتومانی تشریح شد
توزیع  بهمن   ۱۷ از  گفت:  روستایی  تعاون  سازمان  مدیرعامل  مشاور  ایلنا: 
هوشمند برنج ایرانی شیرودی با قیمت کیلویی ۴۲ هزار تومان در سامانه بازرگام 
آغاز شده است و این شیوه فروش تا رسیدن قیمت برنج ایرانی به نرخ سابق ادامه 
خواهد داشت. علیرضا جاوید عربشاهی تصریح کرد: با هدف کنترل و تنظیم 
بازار، توزیع هوشمند برنج صددرصد ایرانی شیرودی در سامانه بازرگام با قیمت 

کیلویی ۴۲ هزار تومان انجام می شود.

ده
وزن

 فر
سن

مح
ید 

: س
س

عک
  

سعید خطیب زاده صبح روز دوشنبه در نشست هفتگی  آفتاب  نیوز: 
خود با خبرنگاران داخلی و خارجی در پاسخ به سوالی در مورد مذاکرات وین 
گفت: در حوزه اخذ تضمین ها در مورد ابعاد مختلف آن با ارائه راهکار های 
خالقانه و با ابتکاراتی که صورت گرفته بحث و رایزنی شده است. توافقاتی 
حاصل شده است، ولی نباید فراموش کنیم که در مورد هیچ چیزی توافق 

نمی شود مگر اینکه در مورد همه چیز توافق انجام شود.

باشگاه خبرنگاران: نماینده دائم روسیه در سازمان های بین المللی مستقر در 
بازگرداندن توافق هسته ای ایران  وین اعالم کرد که پیش نویس سند نهایی برای 
تنظیم شده است.  میخائیل اولیانوف در مصاحبه با روزنامه کامرسانت گفت: »تا 
کنون مسیر طوالنی ای طی شده است. مرحله کنونی را می توان آخرین مرحله 
مذاکرات نامید. این پیش نویس بیش از ۲۰ صفحه است و مبنایی است که می توان 

بر اساس آن مذاکرات را در زمان نسبتا کوتاهی به نتیجه رساند.«

بازگشایی مدارس 
بزرگ ترین خطای وزیر آموزش و پرورش

خطیب زاده: در وین، توافقاتی حاصل شده است

روسیه: پیش نویس نهایی احیای برجام تهیه شده است

علی باقری عازم وین شد
تابناک به نقل از ایرنا: علی باقری، عضو ارشد تیم مذاکره کننده کشورمان، به 
منظور از سرگیری مذاکرات وین، بامداد سه شنبه تهران را به مقصد وین ترک 
کرد.وی قرار است با انریکه مورا رییس کمیسیون مشترک اتحادیه اروپا دیدار و 
گفت وگو کند.  سخنگوی وزارت امور خارجه روز گذشته اعالم کرد: ایران انتظار دارد 
تصمیمات الزم و ضروری در طرف های مقابل به ویژه واشنگتن اتخاذ شده باشد.

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 
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