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● ● جاده بلورد به سمت قنوات زین آباد و محمدآباد
عکسهای ارسالی :حمیدرضا بلوردی

بــا وجودیکــه روز سهشــنبه اطالعیــه
صریحــی از ســوی اســتانداری کرمــان مبنــی
بــر ممنوعیــت مراســم دعــای عرفــه در
شــبکههای مجــازی منتشــر شــد و در آن
بــه نقــل مســئوالن دانشــگاه علــوم پزشــکی
کرمــان از فرمانــداران شهرســتانها خواســته
شــده بــود از برگــزاری هــر گونــه مراســم دعای
عرفــه ممانعــت شــود امــا در برخــی مراکــز
دینــی و تکایــای ســیرجان و اســتان شــاهد
برگــزاری ایــن آییــن دینــی بودیــم.
در ضــرورت پاسداشــت آییــن هــای مذهبــی و
اهمیــت برگــزاری مراســم ســوگواری و جمعــه
و جماعــات تردیــدی نیســت و بــه فرمــوده
حضــرت امــام (ره) نقــل بــه مضمــون همیــن
عزاداریهاســت کــه اســام را زنــده نگه داشــته
اســت امــا وقتــی مصالــح عمومــی و ســامتی
مــردم ایجــاب مــی کنــد در ایــن دوره و زمانــه
کــه ویــروس کرونــا در تجمعــات و اجتماعــات
پیشــتازی مــی کنــد آیــا بهتــر نیســت بــه
منظــور وحــدت رویــه در امــور و حفــظ مصالــح
جامعــه و مــردم ،تابــع نظــرات و دســتورات
مســئوالن بهداشــت و درمان باشــیم تــا انجام
داوطلبانــه امــوری کــه دســتاوردش فعــًا
آســیب بیشــتر بــه ســامتی مــردم و مــرگ و
میــر افــزون تــر شــهروندان و هموطنانمــان
از یــک ســو و دردســر بیشــتر بــرای کادرهــای
درمــان و پرســتارانی کــه بعضــا مــدت هاســت
از دیــدن فرزنــدان خردساالنشــان محرونــد
و بخاطــر درگیــر بــودن در بخشهــای کرونــا
روح و جسمشــان نیــز همچنــان آســیبپذیر
شــده اســت؟ ایــن در حالــی اســت کــه کرونــا
بســیاری مراســم دینــی و ســنتی را در دنیــا
تعطیــل و حتــی بــا توقف برگــزاری مراســم حج
و آییــن هــای نمــاز جمعــه و جماعــات ،اولویــت
بــه رعایــت اصــول بهداشــتی و ســامتی
مــردم داده شــده اســت .حتــی برخــی مراجــع
عظــام در خصــوص آیینهــای محــرم از مــردم
خواســته انــد ترجیحــا ایــن آییــن هــا را درخانــه
و از طریــق شــبکههای مجــازی دنبــال نماینــد.
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گروه خبر

تاریخ کنکور در پرده ابهام

بــا ایــن کــه زمــان زیــادی تــا برگــزاری کنکــور در
اواخــر همیــن مــاه نمانــده امــا هنوز چیــزی از
تغییــر احتمالی و یا برگــزاری آزمون سراســری
در زمــان خــودش قطعــی نیســت .بــا اینکــه
بســیاری خواهــان تعویــق زمــان برگــزاری
کنکــور هســتند بســیاری نیــز بــر ایــن عقیــده
انــد بــا تغییــر زمــان کنکــور بــه اســترس
داوطلبــان اضافــه نکنیــد .موضوعــی کــه
در شــماره گذشــته نگارســتان نیــز بــدان
پرداختــه شــد .رییس ســازمان ســنجش این
هفتــه در حاشــیه بازدیــد از آزمــون دکتــرای
تخصصــی ســال  ۹۹در جمــع خبرنــگاران در
پاســخ بــه ایــن موضــوع کــه برگــزاری آزمــون

دلیل
برافراشتن
پرچم چین
در سیرجان
اعالم شد

چنــدی پیــش و در بحبوحــه مطــرح
شــدن قــرارداد ایــران و چیــن ،موضــوع
برافراشــته شــدن پرچــم چیــن در یکــی
از شــرکت هــای تولیــدی منطــه ویــژه
اقتصــادی ســیرجان کــه کاالی بــرق تولیــد
مــی کنــد در یــک مراســم بازتابهــا و
واکنشهایــی برانگیخــت.
پــس از آن انتشــار ویدیویــی از برافراشــته
شــدن پرچــم چیــن در کنــار پرچــم ایــران
در ایــن منطقــه در یکــی از شــبکه هــای
فارســی زبــان بــرون مــرزی بــا ادعــای
مســتعمره شــدن ایــران ،بازتــاب
گســتردهتری در بیــن مــردم پیــدا کــرد.
بــه دنبــال ایــن بازتــاب هــا محمدرضــا برزو
مدیرعامــل ایــن شــرکت تولیــدی دربــاره
ایــن اقــدام شــرکت متبوعــش گفــت :ایــن
واحــد تولیــدی بــا  ۲۴نیــرو مســتقیم و
چندیــن نیــروی غیرمســتقیم اقــدام بــه
تولیــد المــپ  LEDکــم مصــرف با ســرمایه
غیردولتــی و شــراکتی بیــن ایرانیهــا و

گل گهر امروز در سیرجان به مصاف فوالد میرود

رقابت در پایین جدول

عصــر امــروز از ســاعت  30/20گل گهــر در
ســیرجان بــه مصــاف فــوالد خوزســتان
مــیرود.
تیمــی کــه امســال خــوب نتیجــه گرفتــه و
تاکنــون در بــاالی جــدول رقابتــی تنگاتنــگ بــا
تیــم هــای صدرجدولــی داشــته اســت .گلگهــر
کــه بــا روحیــه مناســب تــر از رقبــای پایبــن

جدولــی بخاطــر دو پیــروزی اخیــرش از شــرایط
بهتــری بــه نســبت ســایپا ،پیــکان و شــاهین
بوشــهر برخــوردار شــده بایــد قــدر فرصــت
میزبانــی را برابــر تیــم مدعــی فــوالد بدانــد تــا
خیــال خــود را بــرای بقــا آســوده تــر کنــد ولــی
در غیــر ایــن صــورت بــرای مانــدن بایــد بــه امــا
و اگــر بیفتــد.

دکتــرا آیــا مجــوزی بــرای برگــزاری کنکورهــای
سراســری اســت یــا خیــر؟ گفــت :در مواجهــه
بــا برگــزاری کنکــور ،افــراد مرتبــط و غیرمرتبــط
اظهارنظــر میکننــد امــا آنچــه بــرای مــا مهــم
اســت ،قانــون اســت.
قانــون بــرای ســازمان ســنجش
وی افــزود:
ّ
مصوبــه ســتاد ملــی مبــارزه بــا کرونــا اســت
و ایــن موضــوع ّصحیــح نیســت کــه یــک نفــر
عضــو ســتاد ملــی مبــارزه بــا کرونــا باشــد و
برخــاف مصوبــه صحبــت کنــد و در مقابــل،
وزارت علــوم و ســازمان ســنجش را تحــت
فشــار قــرار دهــد .رئیــس ســازمان ســنجش
آمــوزش کشــور تأکیــد کــرد :اگــر قــرار اســت
برگــزاری آزمونهــا بــر اســاس مصوبــه
تاریــخ ّ
ســتاد ملــی مبــارزه بــا کرونــا تغییــر کنــد ،ما به
عنــوان ســازمان اجرایــی حتمــا بــه آن عمــل
میکنیم.خدایــی بیــان کــرد :بــه شــخصه
برگــزاری کنکــور سراســری را ســادهتر از
کنکورهــای ارشــد و دکتــری میدانــم چــرا کــه
اکنــون در آزمــون دکتــری ،متوســط در هــر
حــوزه  ۴۰۰نفــر حضــور دارنــد امــا ایــن تراکــم
در کنکــور سراســری بــه  ۱۵۰نفــر میرســد.
وی گفــت :کنکــور سراســری در  ۴۰۰شــهر
و  ۳۰۰۰نقطــه برگــزار میشــود و تعــداد
عوامــل اجرایــی از ۷۸هــزار نفــر بــه ۱۱۵هــزار
نفــر افزایــش مییابــد بنابرایــن فرآینــد
اجرایــی آن ســادهتر اســت و مســافرتی بــرای
داوطلبــان وجــود نــدارد.
رئیــس ســازمان ســنجش آمــوزش کشــور
تأکیــد کــرد :در هــر صــورت ،ســازمان

ـنجش بــه هــر نــوع تغییــری کــه مصوبــه
سـ
ّ
ســتاد ملــی مبــارزه بــا کرونــا باشــد ،عمــل
میکنــد و از داوطلبــان میخواهیــم کــه
تنهــا بــه اطالعیههــای رســمی ســازمان
ســنجش آمــوزش کشــور توجــه کننــد .وی
در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه آیــا شــرایط
کرونــا زمینــه را بــرای حــذف کنکــور سراســری
فراهــم میکنــد یــا خیــر؟ گفــت۹۱۲ :هــزار
ظرفیــت دانشــگاهها بــرای پذیــرش بــدون
آزمــون وجــود دارد و اکثریــت مطلــق
ظرفیــت دانشــگاه آزاد ،دانشــگاه پیامنــور
و دانشــگاههای غیرانتفاعــی بــه «بــدون
آزمونهــا» اختصــاص دارد .همچنیــن
 ۲۰درصــد دورههــای روزانــه و بیــش از ۵۰
درصــد دورههــای شــبانه پذیــرش بــدون
آزمــون دارنــد .خدایــی خاطرنشــان کــرد:
بنابرایــن میتــوان بخــش بزرگــی از پذیــرش
دانشــگاهها را بــدون آزمــون برگــزار کــرد
امــا بخشــی از رشــتههای پرطرفــدار ،هیــچ
جایگزینــی بــه جــز آزمــون ندارنــد .تراکــم
نمــرات و معدلهــای بــاال بــه مــا ایــن اجــازه
را نمیدهــد کــه بــه غیــر از آزمــون ،گزینــه
دیگــری داشــته باشــیم.
رئیــس ســازمان ســنجش آمــوزش کشــور
افــزود :نمیتــوان بــه داوطلبــی کــه چهــار
ســال برنامهریــزی کــرده ،ناگهــان اعــام
کــرد کــه شــرایط تغییــر کــرده اســت بنابرایــن
بــرای رشــتههای مهمــی ماننــد پزشــکی و
مهندســی دانشــگاههای بــزرگ ،جایگزینــی
غیــر از کنکــور نداریــم.

چینیهــا بــا نــام تجــاری (پیشــتاز فرتــاک
بهســازان ویــرا) و بــا هــدف اشــتغالزایی
بــرای زنــان سرپرســت تحــت پوشــش
کمیتــه امــداد امــام خمینــی (ره) فعالیــت
میکنــد.
بــه گــزارش ایســنا وی افــزود :ایــن
شــرکت میتوانســت در اســتانهای
شــمال ایــران احــداث گــردد امــا بــه دلیــل
محرومیتهــا و کمبرخــورداری جنــوب
کشــور ترجیــح دادیــم در اســتان کرمــان
ایــن کارخانــه را احــداث کنیــم و بــرای
شــروع نیــز تولیــد المــپ را انتخــاب کــرده
امــا در آینــده محصــوالت متنــوع تــر و
خطــوط تولیــدی بیشــتری داشــته کــه در
راســتای آن کارآفرینــی و رونــق اقتصــادی
بیشــتری را نیــز خواهیــم داشــت.
وی گفــت :قبــل از احــداث ایــن واحــد
تولیــدی رایزنیهایــی کــه بــا نماینــده
ســیرجان و همچنیــن مدیــران منطقــه
ویــژه اقتصــادی داشــتیم از ایــن اتفــاق

احســاس خرســندی داشــتند و چــون
ســرمایه و تبــادالت تکنولــوژی ایــن واحــد
از کشــور چیــن اســت بنــا بــه احتــرام
بــه شــرکای اقتصادیمــان و رعایــت
تشــریفات مهمــان نــوازی در اســتقبال از
مهمانــان چینــی ،پرچــم هــای ایــن کشــور
را نصــب کردیم.مدیرعامــل ایــن شــرکت
تولیــدی بــا تاکیــد بــر اینکــه ایــن اقــدام
صرفــا بــرای جــذب ســرمایهگذاران چینــی
در وضعیــت بــد اقتصــادی کشــور و در
پــی تحریمهــای ظالمانــه علیــه جمهــوری
اســامی بــوده اســت افــزود :از مــردم
خواهــش مــی کنیــم ذهنیــت اشــتباه
مبنــی بــر اســتعمار کشــورمان را نداشــته
باشــند ضمــن آنکــه بــه در خواســت
منطقــه ویــژه اقتصــادی پرچمهــا
بالفاصلــه برداشــته شــدند و امیدواریــم
مــردم از ایــن بابــت هیــچ نگرانــی نداشــته
باشــند زیــرا تمــام نیــروی کاری ایــن واحــد
بومــی و ایرانــی هســتند.

آخرین آمار
قربانیان کرونا
در سیرجان

برابــر آمارهــای رســمی تــا کنــون  21نفــر در
ســیرجان در اثــر ابتــا بــه کرونــا جــان خــود
را از دســت داده انــد .ایــن عــدد بــرای کل
اســتان از ابتــدا تــا کنــون  443نفــر اســت.

ســخنگوی دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان
عصــر جمعــه از فــوت  8نفــر و بســتری شــدن
 ۱۱۱بیمــار جدیــد در اســتان کرمــان خبــر داد.
وی شــمار کل مبتالیــان اســتان را از ابتــدا
تــا کنــون بیــش از چهارهــزار و یکصــد نفــر و
شــمار کل درگذشــتگان را  ۴۴۳نفــر اعــام
کــرد.
بنــا بــه اعــام ســخنگوی دانشــگاه
علومپزشــکی کرمــان ،هماکنــون  ۴۰۲بیمــار
مبتــا بــه کرونــا در شــهرهای اســتان بســتری
هســتند .گفتنــی اســت در حــال حاضــر
اســتان کرمــان براســاس شــاخصهای وزارت
بهداشــت در وضعیــت قرمــز قــرار دارد.

تاراج آب آشامیدنی و کشاورزی بلورد
به سمت شرکتهای معدنی

خیانت به نسل آینده
علی حاجمحمدی

یکــی
طــی
دوهفتــه گذشــته
انــواع پیامهــا و
تماسهــای مردمــی از بلــورد خبــر از
خیانتــی بــزرگ در حــق مــردم آنجــا بــا تاراج
آب قنــوات محلــی بــا تانکرهــای بــزرگ بــه
ســوی شــرکتهای معدنــی مــیداد.
تمــاس گیرنــدگان اصــًا نمیدانســتند
تانکرهــای بــه قــول خودشــان غولپیکــر،
آب را دقیقــا بــه کجــا میبرنــد فقــط
میگفتنــد میدانیــم بــه ســمت
معــادن گلگهــر میبرنــد .موضــوع را
بــا حساســیت دنبــال کردیــم و ظهــر روز
چهارشــنبه راهــی منطقــه بلــورد شــدیم.
در طــول مســیر تعــدادی تانکــر کوچــک
و بــزرگ مشــاهده کردیــم کــه بــا ســرعت
میرفتنــد و میآمدنــد .دو دســتگاه
از همیــن تانکرهــا را در جــاده تعقیــب
کردیــم تــا بــه بلــورد رســیدیم.
یکــی آنهــا قبــل از میــدان امــام
علی(علیه ّ
الســام) بلــورد توقــف کــرد تــا
بــرای تهیــه غــذا بــه ســمت غــذای بیرونبرَ
بــرود .آن یکــی بــه ســمت جــاده خروجــی
رفــت .جایــی کــه قنــات معــروف بــه
قنــات «زیــن آبــاد» در مجــاورت آن قــرار
دارد .قناتــی کــه بــه گفتــه اهالــی محــل،
بخشــی از آن را دایــره آب و فاضــاب
روســتایی در ســال  52از مالکیــن بــرای
ذخیــره در منبــع آب آشــامیدنی خریــده
اســت .تانکــر مذکــور کــه از تانکرهــای 50
هــزار لیتــری نشــان م ـیداد نیــم ســاعتی
در نوبــت بارگیــری ایســتاد و منتظــر
خــروج تانکــر قبلــی بــود تــا بــا آب تکمیــل
و از محــل رمــپ خــارج شــود ( .رمــپ یــک
ســطح شــیبدار و کانــال ماننــد اســت کــه
بــرای دسترســی اتومبیــل یــا کامیونهــا،
بــه ترازهــای مختلــف بــا حفــر زمیــن،
احــداث میشــود).
از فرصــت اســتفاده کردیــم و از کارگــری
کــه آنجــا مســئول بــاز و بســت شــیر آب
انشــعابی از قنــات بــه داخــل رمــپ و
تانکرهــا بــود پرســیدیم ایــن تأسیســات
بارگیــری آب از طــرف کجــا درســت شــده
گفــت دقیــق نمیدانــم فقــط مــن را
گذاشــتهاند تانکرهــا را آب کنــم! او در
پاســخ اینکــه روزانــه چنــد تانکــر از
اینجــا بارگیــری میشــود گفــت در ایــن
قنــات شــبانهروز بیــن  15تــا  20تانکــر ولــی
در قناتهــای محمدآبــاد ،شهســواری و
نصرآبــاد میگوینــد بیشــتر هســت.
ایــن کارگــر در قبــال ایــن ســؤال کــه آیــا
خبــر داری در مقابــل آبــی کــه میبرنــد
چــه میدهنــد گفــت نمیدانــم ولــی
شــنیدم هــر ماشــینی  100هــزار تومــان
بــه مالکیــن میدهنــد بعضیهــا هــم
گفتهانــد برایتــان کتابخانــهای چیــزی
میســازیم! از راننــده یکــی تانکرهــا کــه
در نوبــت بارگیــری ایســتاده بــود پرســیدم
بــرای کجــا آب میبــری در حالیکــه بــه
ســیگار زیــر لبــش ُپــک مــیزد از پشــت
فرمــان ماشــینش گفــت« :شــرمنده
نمیتوانــم بگــم!».
او لحظاتــی بعــد از ماشــین پاییــن آمــد
و گفــت :تــو رو خــدا ایــن را از مــا نپــرس،

از شــرکت بیرونمــان میکننــد .ایــن
پیمانکارهــا همینجــوری هــم حــق
مــا را میخورنــد و پولمــان را درســت
نمید هنــد ! .
◄ بخشدار بلورد چه گفت
در ادامــه بــه ســراغ مســئولین شــهر
و بخــش بلــورد رفتیــم .محمدپــور
بخشــدار بلــورد در پاســخ ایــن ســوال
کــه آیــا شــما بــه عنــوان مســئول بخــش
از انتقــال آب بلــورد بــا تانکــر خبــر داریــد
یــا خیــر گفــت :بلــه اطــاع دارم ولــی ایــن
کار کامــًا غیرقانونیــه .مــا بــا انتقــال آب
از قنــوات بلــورد بــرای مصــرف صنعتــی
و معدنــی شــدیدًا مخالــف هســتیم و
مراتــب مخالفتمــان را بــه فرمانــداری
ســیرجان گــزارش کردهایــم .وی گفــت:
قــرار اســت همیــن شــنبه جلســهای
بــا فرمانــدار در ایــن خصــوص داشــته
باشــیم و از طریــق مراجــع قضایــی و
انتظامــی جلــو انتقــال آب گرفتــه شــود.
بخشــدار بلــورد گفــت :متأســفانه فــروش
آب راســا از ســوی مالکیــن قنــوات و بــا
قــراردادی کــه بــا شــرکتهای منطقــه
گلگهــر دارنــد انجــام میشــود و مــا از
جزییــات آن اطــاع نداریــم .بخشــدار
افــزود :کارشــان غیرقانونــی و خــاف
منافــع مــردم و موجــب تضعیــف منابــع
آبــی اینجاســت.
◄ اظهارات رئیس شورای بلورد
رییــس شــورای شــهر بلــورد هــم گفــت:
شــورای شــهر مخالــف ایــن اقــدام
خودســرانه اســت .متاســفانه مالکیــن
چهــار قنــات در منطقــه بلــورد اقــدام
بــه فــروش آب بــه شــرکتهای صنعتــی
کردهانــد کــه مــا ایــن تخلــف را از طریــق
مجــاری قانونــی پیگیــری میکنیــم.
روح ا ...بلــوردی افــزود :هــم اکنــون
آب قناتهــای زینآبــاد ،محمدآبــاد،
شهســواری و نصرآبــاد توســط مالکیــن
بــه شــرکتهای گلگهــری فروختــه
و شــبانهروز از طریــق تانکــر منتقــل
میشــود کــه خــاف قانــون اســت.
وی افــزود :انتقــال آب بــه شــرکتهای
صنعتــی از چنــد جنبــه بــرای منطقــه
مضــر و آســیبهای جبرانناپذیــری بــه
خصــوص بــرای منابــع آبــی منطقــه بــه
همــراه دارد.
نخســت اینکــه آبــی را منتقــل میکننــد
کــه کیفیــت آن بســیار باالســت .بــه عنوان
مثــال ســختی آب قنــات زیــن آبــاد کــه
بــا بخشــی از آن ،آب شــرب بلــورد مــردم
تأمیــن میشــود  140اســت امــا در همیــن
بلــورد بــرای تأمیــن بخــش دیگــری از آب
شــرب از چاهایــی اســتفاده میشــود
کــه ســختی نزدیــک بــه  450دارد .حــاال
قضــاوت کنیــد آبــی بــا ســختی  140را
بــرای مصــرف صنعتــی تقریبــا رایــگان مــی

فروشــند .ایــن آب کیفیــت آب معدنــی
دارد  .رییــس شــورای بلــورد گفت :آســیب
دیگــری کــه انتقــال آب دارد ترافیک ناشــی
از رفــت و آمــد تانکرهــا در ایــن منطقــه
اســت.
آســیب دیــدن آســفالت و زیرســاخت
هــای شــهری نتیجــه تــردد تعــداد زیــادی
تانکــر اســت .تصــور کنیــد هــر  25دقیقــه
یــک تانکــر بارگیــری مــی شــود کــه بــه
لحــاظ بهداشــتی و محیطــی نیــز ایــن
حجــم رفــت و آمــد باعــث ترافیــک و
نــا ایمــن شــده جــاده  ،آلودگــی هــای
محیــط زیســتی و مشــکالت دیگــری بــرای
مــردم مــی شــود و آیــا مــردم بایــد تــاوان
کــم شــدن منابــع آبــی ،آلودگیهــا و
ســودجویی هــا را بدهنــد و منافعــش
را پیمانــکاران انتقــال آب و ســهام داران
معــادن ببرنــد.؟
◄ رییس آب منطقه ای چه گفت؟
مهنــدس محســن اســدی رییــس اداره
آب منطقــه ای ســیرجان نیــز در ایــن
گــزارش بــه نگارســتان گفــت :اقــدام
مالکیــن قنــوات بلــورد در فــروش آب بــه
شــرکتهای صنعتــی کامــًا غیرقانونــی
و خــاف مصالــح منطقــه اســت .آب
ایــن قنــوات بایســتی بــه مصــرف شــرب
و کشــاورزی برســد و انتقــال آن بــرای
مصــرف صنعتــی منــع قانونــی دارد.
وی افــزود :مــا چندیــن بــار تاکنــون بــه
عوامــل فــروش آب اخطــار دادهایــم.
در صورتــی کــه ایــن کار متوقــف نشــود
شــکایت خــود را بــه مراجــع قضایــی
از جملــه دادســتان محتــرم تقدیــم
میکنیــم و از طریــق دادســتان بــه
عنــوان مدعیالعمــوم حکــم بــه توقــف
انتقــال آب خواهیــم گرفــت.
اســدی افــزود« :تأکیــد مــی کنــم در
صورتــی کــه مالکیــن قنــوات بــه اخطارهــا
توجــه نکننــد چــارهای نداریــم جــز اینکــه
بــا شــکایت از افــراد قانــون را اجــرا کنیــم».
امــا اظهــارات مســئوالن شهرســتان و
مســئوالن محلــی در حالــی اســت کــه
مــردم محــل نیــز در تماسهــای خــود
از ایــن اقــدام مالکیــن در فــروش آب بــه
معــادن مخالــف و آن را مضــر بــه حــال
آینــده بلــورد و کشــاورزی آن میداننــد.
محمــودی کــه از اهالــی ســاکن بلــوار
والیــت بلــورد در مجــاورت جــاده اســت
گفــت :برایــم خیلــی عجیــب بــود کــه
چــرا از دوســه هفتــه قبــل آمــد و رفــت
تانکرهــای آبرســان در ایــن جــاده زیــاد
شــده تــا اینکــه متوجــه شــدیم تانکرهــا
آب قناتهــای بلــورد را بــه ســمت گلگهــر
منتقــل میکننــد .وی گفــت  :از روی
کنجــکاوی بــه محــل قنــات زینآبــاد کــه
در نزدیکــی ماســت رفتــم دیــدم آن طــرف
تــر بــا حفــر زمیــن کانــال بســیار بزرگــی
درســت کردهانــد کــه تمــام تانکــر تریلــی
را در خــودش پنهــان میکنــد طــوری کــه
هیــچ کــس کــه از آن جــا عبــور میکنــد
قــادر بــه دیــدن کامیــون بــه ایــن عظمــت
نیســت.
وی گفــت :همانجــا بــا لولههــای
بــزرگ کــه از قنــات تــا کانــال زیرزمینــی
کشــیدهاند تانکرهــا را بارگیــری میکننــد
و آب آشــامیدنی مــا را کــه کیفیــت باالیــی
هــم دارد بــه تــاراج میبرنــد و هیچکــس
هــم نمیبینــد .شــهروند دیگــری
کــه خــودش را منصــور بلــوردی و از
مالکیــن ســایر قناتهــا معرفــی میکــرد
گفــت :بعضیهــا خودشــان را اربــاب
کل و صاحــب قنــات میداننــد و بــرای
بقیــه تصمیــم میگیرنــد .واقعــا مایــه
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آبروریــزی اســت کــه هــر تانکــر آب را بــه
قیمــت  120هــزار تومــان مفــت و مجانــی
مــی فروشــند .وی گفــت :وی گفــت :از
نظــر مـ ِـن روســتایی ایــن هــا آب مــا را نمــی
فروشــند بلکــه اعتبــار خودشــان و منافــع
نســل آینــده را میفروشــند.
◄ تازه ترین خبر
در حالــی کــه در آخریــن لحظــات تدویــن
و انتشــار نســخه الکترونیــک نگارســتان
بودیــم رییــس اداره آب منطقــهای
ســیرجان در تمــاس خــود از برخــورد
قضایــی بــا موضــوع توســط دادســتان
ســیرجان خبــر داد و گفــت :امــروز بــا
دســتور دادســتان محتــرم ،عملیــات
فــروش آب تانکــری در منطقــه بلــورد
متوقــف شــد و چنانچــه ایــن رونــد
مجــددًا ادامــه یابد،متخلفیــن شناســایی
و بــه مراجــع قانونــی معرفــی و اقدامــات
قضایــی نســبت بــه آنهــا ِاعمــال خواهــد
شــد.

● ● یکی از تانکرهای بزرگ در حال بارگیری
آب از قنات زینآباد .قناتی که از آب آن برای
ذخیره آب شرب نیز استفاده میشود
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در گفتگو با دکتر ارجمند تاج الدینی دبیر انجمن داروسازان
سیرجان پیرامون قیمت ماسک مطرح شد:

مصرف روزانه
 35تا  45هزار ماسک
در سیرجان

تنها منبع تهیه ماسک برای داروخانه هاآن چیزی است
که عمده فروش های لوازم پزشکی می فروشند و
یا دالل هایی که به این کار مبادرت می کنند
که آن هم قیمت های شان با قیمت های مصوب اعالم شده
توسط وزارت صمت تفاوت دارد.
مریم کاظمی

از ابتدای شروع کرونا تاکنون
ماسک پرستاری حتی یک عدد
هم با قیمت هایی که اداره
صنعت و معدن اعالم میکند
توزیع نشده و اصال این
قیمتها،قیمتهایینیست
که قابلیت تولید و توزیع
توسط بخش خصوصی
داشته باشد .آن مقداری
هم که ارگان ها مداخله
کردند تماما صرف مصرف
بیمارستان های دولتی شده
و آنچه در بازار در حال دست
به دست شدن هست عموما
تولید بخش خصوصی بوده
و بخش خصوصی هم با این
قیمتی که وزارت صنعت و
معدن و تجارت اعالم کرده
تهیه و توزیع نمی کند

اصوال برای دسترسی به دارو
در برابر ویروس ها تحقیقات
خیلی با کندی صورت می گیرد
چون ساخت داروهای ضد
ویروس تابع شرایط ویژه ای
است به جهت اینکه ساختار
ژنتیکی ویروس ها سریع در
حال تغییر است و داروهای که
بر روی ویروس ها موثر باشند
خیلی به سختی و کندی
به دست می آیند .از طرفی
ویروس برای تکثیر داخل
سلول های بدن جانوران می
شودو همین موضوع فرایند
تولید داروهای ضد ویروس را
با چالش مواجه می سازد

چنــدی پیــش درج یــک خبــر بــه نقــل از روابــط عمومــی اداره صمت
پیرامــون قیمــت مصــوب ماســک واکنــش هایــی در پی داشــت .آن
اداره در خبــر خــود قیمــت ماســک را بــه صــورت عمــده  1450و بــه
صــورت خــرده فروشــی تــا  1650تومــان اعــام کــرده بــود ایــن در حالــی اســت کــه در
داروخانــه هــا ماســک بــا قیمــت  2400تومــان و باالتــر بــه مشــتریان تحویــل مــی شــود.
انتشــار آن خبــر در دوهفتــه قبــل ،بــا درج گــزارش دیگــری در هفتــه بعــد از آن همــراه
شــد کــه توضیحــات مختصــری از ســوی برخــی داروخانــه داران در علــت تفــاوت قیمــت
ماســک داده شــد  .بــه منظــور شــفاف ســازی بیشــتر از چرایــی ایــن تفــاوت قیمــت ایــن
هفتــه بــا دکتــر عبدالرضــا تــاج الدینــی عضــو هیــات مدیــره انجمــن داروســازان کرمان و
دبیــر انجمــن داروســازان ســیرجان گفتگــو کردیــم.
◄ آقــای دکتــر بــا توجــه بــه موضــوع
تفــاوت قیمــت ماســک کــه اخیــرا مطــرح
شــد وگزارشــی هــم از آن درج گردیــد
توضیــحشــمابهعنــوانیکــیاز مســئوالن
انجمــن داروســازان در ارتبــاط بــا ایــن
موضــوعچیســتو ایــنتفــاوتقیمــتبــه
کجــا برمــی گــردد؟
بنــام خــدا ،از ابتــدای شــروع کرونــا در بهمن
 98تاکنــون ماســک پرســتاری حتــی یــک
عــدد هــم بــا قیمــت هایــی کــه اداره صنعت
و معــدن اعــام مــی کنــد توزیــع نشــده و
اصــا ایــن قیمــت هــا ،قیمــت هایــی نیســت
کــه قابلیــت تولیــد و توزیــع توســط بخــش
خصوصــی داشــته باشــد .آن مقــداری
هــم کــه ارگان هــا مداخلــه کردنــد تمامــا
صــرف مصــرف بیمارســتان هــای دولتــی
شــده و آنچــه در بــازار در حــال دســت بــه
دســت شــدن هســت عمومــا تولیــد بخش
خصوصــی بــوده و بخــش خصوصــی هــم
بــا ایــن قیمتــی کــه وزارت صنعــت و معــدن
و تجــارت اعــام کــرده تهیــه و توزیــع نمــی
کنــد و عمــا ایــن چیــزی کــه در حــال توزیــع
اســت خیلــی باالتــر از قیمــت هایــی اســت
کــه اعــام مــی کننــد.
◄ در حــالحاضــر قیمــتماســکچقــدر
اســت؟
عــرض کنــم کــه دالل هــا در بــازار آزاد بــه
عنــوان عمــده فــروش ماســک را زیــر
قیمــت  2300تومــان بــه مراکــز نمــی
فروشــند لــذا اگــر قــرار باشــد کــه یــک درصد
ســود مختصــر هــم روی ایــن مبلــغ گرفتــه
شــود ماســک هــای بــا قیمــت معمــول
تقریبــا بــا قیمــت حــدود  2500تومــان در
مــی آیــد و ماســک هــای بــا کیفیــت مرغوبتر
ممکــن اســت گــران تــر هــم باشــد.
◄ داروخانــه هــا از کجــا و چــه منابعــی

ماســک تهیــه مــی کننــد.از سیســتم
دولتــیو پخــشدارویــیســهمیه داریــدیــا
از بخــش خصوصــی تهیــه مــی کنیــد؟
خیر ماســک توســط سیســتم های رســمی
و شــرکت هــای دولتــی و پخــش دارویــی بــه
هیــچ عنــوان بــه داروخانــه هــا تحویــل نمی
شــود .تنهــا منبــع تهیــه ماســک برای مــا آن
چیــزی اســت کــه عمــده فــروش هــای لــوازم
پزشــکی مــی فروشــند و نیــز دالل هایــی کــه
بــه ایــن کار مبــادرت مــی کننــد کــه آن هــم
قیمــت هــای شــان بــا قیمــت هــای مصــوب
اعــام شــده توســط وزارت صمــت تفــاوت
دارد.
◄ مهمتریــن مشــکلی کــه داروخانــه
هــا بــرای تهیــه ماســک بــا آن موجهانــد
چیســت ؟
مشــکل اساســی اینجاســت کــه نــه هیــچ
مکانیــزم رســمی بــرای توزیــع ماســک
در داروخانــه هــا توســط دولــت تعریــف
شــده و نــه هیــچ عــدد ماســکی تــا کنــون
زیــر قیمــت مصــوب بــه داروخانــه هــا داده

شــده کــه بتواننــد آن را بــا قیمــت مصــوب
در اختیــار مشــتری بگذارنــد.
◄ اصــوًال نحــوه نظــارت بــر توزیــع و
فــروش ماســک چگونــه اســت ؟
معمــوًال معاونتهــای غــذا و داروی
دانشــکده و دانشــگاههای علــوم پزشــکی
از کارگاههــا و کارخانجــات تولیــد ماســک
بازدیــد مــی کننــد و بــر مراحــل اخــذ مجــوز
راهانــدازی و تحویــل ســهمیه پارچــه
ماســک و ســایر مراحــل تهیــه و دوخــت آن
نظــارت مــی کننــد.
◄ شــما هیــچ اطالعــی از آمــار ماســک
مصرفــی در شهرســتان داریــد؟
آمــار دقیقــی نیســت امــا بــا توجــه بــه
میــزان مصرفــی ماســک کشــوری و تولیــد
شهرســتان مــی تــوان بــه رقمــی بیــن  35تا
 45هــزار ماســک در روز رســید کــه بــا توجــه
بــه شــیوع بیمــاری و اجبــاری شــدن ماســک
شــاید از ایــن تعــداد هــم فراتــر رود.
◄ از کارگاه تولیــد ماســک در ســیرجان
و کیفیــت ماســک هــای تولیــدی آن چــه
اطالعــی داریــد؟
کارگاهــی در شــهرک صنعتــی اســت کــه
ماســک هــای ســه الیــه  smsتولیــد مــی
کنــد ولــی بخاطــر فیکســاتور ماســک
(نــواری کــه روی بینــی قــرار مــی گیــرد)
مشــکل داشــته کــه ظاهــرا جهــت تبدیــل
بــه خــط اتوماتیــک در حــال تغییــر و تکمیل
فراینــد تولیــد اســت .
◄ بــه عنــوان یــک متخصــص دیــدگاه
شــما راجــعبــه اســتفادهاز ماســک توســط
مــردم و میــزان تأثیــر آن در مقابلــه بــا
ویــروس کرونــا چیســت؟
ماســک اصلــی تریــن روش مقابلــه بــا
بیمــاری کرونــا هســت و تحقیقــات اخیــر
هــم حاکــی اســت تــا  95درصــد جلــوی
ابتــای مــردم و انتقــال آن را بــه فــرد دیگــر
میگیــرد و توصیــه میکنــم کــه همــهی
مــردم در ســاعاتی کــه در مکانهــای
سربســته هســتند از ماســک اســتفاده
کننــد .بیمــاران کــه جــای خــود دارد مــردم
عــادی هــم حتمــا ماســک بــه صــورت
داشــته باشــند.
◄ بــه عنــوانیــک دکتــر داروســاز چقــدر
امیــدوار بــه ســاخت داروی ضــد کرونــا و
واکســن آن مــی باشــید؟
اصــوًال بــرای دسترســی بــه دارو در برابــر
ویروسهــا تحقیقــات خیلــی بــا کنــدی
صــورت میگیــرد چــون ســاخت داروهــای
ضدویــروس تابــع شــرایط بســیار ویــژهای
اســت بــه جهــت اینکــه ســاختار ژنتیکــی
ویروسهــا ســریع در حــال تغییــر اســت
و داروهــای کــه بــر روی ویروسهــا مؤثــر
باشــند خیلــی بــه ســختی و کنــدی بــه
دســت میآینــد .از طرفــی ویــروس بــرای
تکثیــر داخــل ســلولهای بــدن جانــوران
میشــود و همیــن موضــوع فراینــد تولیــد
داروهــای ضدویــروس را بــا چالــش مواجــه
میســازد .بــا ایــن حــال امیدواریــم واکســن
مــورد نظــر بــه زودی تولیــد و وارد بــازار
شــود.
◄ صحبتپایانیشمارامیشنویم...
متشــکرم .تنهــا یــک ســخن بــا همــکاران
محتــرم دارم و آن اینکــه « امــروز بیــش از
هــر روز حضــور مــا در داروخانــه هــا بــرای
آرامــش بخشــی و راهنمایی علمــی مردمی
کــه از انــواع فشــارهای روانــی و اقتصــادی
رنــج میبرنــد مــورد نیــاز اســتم» .

خبرهای جدید از پرونده جنجالی مربوط به
قتل عباس م ،کارمند بانک قوامین

رد پای نفر چهارم
در پرونده جنایی

گروه حوادث
تریــن
جنجالــی
پرونــده قتــل ســال
بــه متهــم جدیــدی
گــره خــورد تــا همچنــان در صــدر اخبــار
جنایــی شهرســتان و اســتان باشــد .در پــی
جنایــت انجــام شــده از ســوی  ۳متهــم در
قتــل فجیــع مرحــوم (عبــاس .م) کارمنــد
 ۳۴ســاله یکــی از شــعب بانــک قوامیــن
ســیرجان کــه چنــد هفتــه پیــش بــا تقدیــر
خداونــدی بــه گونــهای رقــم خــورد کــه
متهمــان پــس از قریــب یــک ســال فــرار بــا
پــای خودشــان یکــی زنــده و دیگــری مــرده
بــه ایــران بازگردنــد و توســط پلیــس آگاهی
ســیرجان دســتگیر شــوند اکنــون پــای
متهــم چهارمــی بــه ایــن پرونــده جنجالــی
بــاز شــده اســت.
بــه گــزارش ســرویس حــوادث نگارســتان
پــس از اعترافــات همســر مقتــول
مشــخص شــد شــخص دیگــری در
شــب قتــل در محــل بــوده و بــه همــراه
متهــم پرونــده -کــه بــه قاتــل اجــارهای
معــروف شــده اســت -نیمــه شــب بــا
همراهــی همســر مقتــول وارد منــزل
مرحــوم مکیآبــادی شــده و وی را بــه
درون ماشــین منتقــل کردهانــد .بنــا بــه
گــزارش مذکــور در بررســیهای پلیســی
مشــخص شــده همســر مقتــول بــا قــرص
خــوابآور شــوهرش را بیهــوش کــرده
تــا مقدمــات حضــور قاتــل اجــارهای و

همدســتش فراهــم شــود .متهــم جدیــد
کــه تاکنــون اســمی از او بــه میــان نیامــده،
جــوان  ۲۴ســالهای اســت کــه در مغــازه
ســاندویچی یکــی از متهمــان پرونــده
بــه عنــوان شــاگرد مدتــی مشــغول بــه
کار بــوده اســت .او کــه اخیــرا بــه خدمــت
ســربازی رفتــه بــود از ســوی پلیــس آگاهــی
دســتگیر شــده اســت .امــا نحــوه دقیــق
حضــور وی در ایــن پرونــده و میــزان
مشــارکت او بــه صــورت دقیــق قابــل
انتشــار نیســت امــا آنچــه مشــخص شــده
اســت ایــن جــوان در آن شــب وارد منــزل
مقتــول شــده و بنــا بــه فرضیــات پلیــس
پــس از انتقــال مقتــول بــه داخــل ماشــین
از محــل متــواری شــده اســت کــه بنــا بــه
اظهــار مامــوران پرونــده گفتههــای او نیــاز
بــه بررســی و ارزیابــی بیشــتر دارد.
گــزارش دیگــری حاکــی اســت جدیدتریــن
اعترافــات تکاندهنــده متهمــان ایــن
پرونــده جنجالــی نشــان میدهــد همســر
مقتــول بــه همــراه مــرد جــوان پــس از قتــل
فجیــع و فــرار از ســیرجان بــه شــهرهای
شــیراز ،اصفهــان ،مشــهد ،چابهــار و نهایتــا
جاســک متــواری میشــوند و در جاســک
بــا پرداخــت قریــب بــه  ۹۰میلیــون تومــان به
یــک قاچاقچــی انســان بــه پاکســتان منتقل
مــی شــوند .متهمــان مذکــور قریــب یــک
مــاه در شــهری کوچــک بــه نــام پنجگــور
پاکســتان میماننــد تــا بــا دســت یافتــن بــه
مــدارک شناســایی جعلــی ،بــا هویــت جدیــد
زوج افغانــی بــه کویتــه پاکســتان برونــد.

ایــن گــزارش مــی افزایــد :زن مقتــول بــا
آشــنایی بــا یــک خانــم ایرانــی در آرایشــگاه او
مشــغول شــده و مــرد جــوان نیــز بــه عنوان
کارگــر در یــک هتــل مشــغول کار میشــود
تــا اینکــه پــس از قریــب بــه یــک ســال ایــن
مــرد جــوان در اتفاقــی مشــکوک یــک شــبه
مریــض شــده و پــس از گذشــت چندیــن
ســاعت جــان خــود را در بیمارســتانی در
کویتــه پاکســتان از دســت میدهــد .اتفاقی
کــه باعــث میشــود بــا انتقــال جنــازه ایــن
متهــم بــه ایــران ،همســر مقتــول نیــز بــا
تــاش و هشــیاری پلیــس آگاهــی ســیرجان،
چابهــار ،کنــارک و همراهــی دســتگاه قضایی
شاســایی و دســتگیر شــده و پــس از یــک
هفتــه بــه ســیرجان منتقــل شــود.
در خصــوص متهمــی کــه در پاکســتان
فــوت شــد کالبدشــکافی درخصــوص علــت
مــرگ ایــن مــرد جــوان در آن کشــور توســط
پزشــکی قانونــی ســیرجان انجــام شــده امــا
هنــوز نتیجــه آن مشــخص نشــده اســت.
نتیجــهای کــه میتوانــد رونــد پیشــرفت
پرونــده را بــاز هــم پیچیدهتــر کنــد .در
اعترافــات متهمــان همچنیــن آمــده کــه آنها
قصــد فــرار از پاکســتان بــه ترکیــه را داشــتند
امــا دســت تقدیــر آنهــا را بــه ایــران کشــاند تــا
زیــر و بــم ماجرایــی کــه قتــل ناجوانمردانــه
یــک کارمنــد بانــک را در ســیرجان در پــی
داشــت آشــکار شــود.

از نرجس خانعلیزاده الهیجانی
تا کیانا نخعی کرمانی

پرستاری
که طعم
مادربودن
را نچشید
گروه حوادث

ایــن روزهــا نــام کیانــا نخعــی از کادر درمانــی
و پرســتاری جیرفــت کــه بامــداد پنجشــنبه
در راه دفــاع از ســامتی مــردم ،بــر اثــر کرونــا
جــان خــودش را از دســت داد زیــاد شــنیده
میشــود .جــوان  ۲۶ســاله ای کــه  ۱۰روز
پیــش بــا بــه دنیــا آمــدن نــوزادش مادر شــده
بــوده ولــی نــه او طعــم مــادر بــودن را چشــید
و نــه نــوزادش لــذت آغــوش و نــوازش مــادر
را حــس کــرد .البتــه کــم نیســتند ایــن نــوع
پرســتاران فــداکار و جوانــان ناکامــی کــه
در جنــگ بــا کرونــا هســتی خــود را قربانــی

● ● نرجس خانعلیزاده الهیجانی

● ● کیانا نخعی کرمانی

ســامت هموطنانشــان کردنــد.
هنــوز بســیاری نــام نرجــس خانعلــی زاده
را نیــز فرامــوش نکــرده انــد .پرســتار جــوان
و  ۲۵ســاله بیمارســتان میــاد الهیجــان
کــه از اولیــن قربانیــان کرونــا در میــان کادر
درمانــی ایــران بــود .کســی کــه تمــام وقتــش
را وقــف رســیدگی بــه بیمــاران کرونایــی کــرد
و ســرانجام خــودش هــم بــه دلیــل ابتــا بــه
کرونــا جــان بــه جــان آفریــن تســلیم کــرد.

حتمــا یادتــان هســت کــه او در صفحــه
اینســتاگرامش قبــل از مــرگ ،ســاده و بیریــا
نوشــته بــود« :جایــی کــه از کســی کــه تحمــل
َ
دیــدن دررفتگــی رو نداشــت آدمی رو ســاخت
کــه بهتریــن بیمــار بــراش بیمــاری بــود کــه
دررفتگــی داشــت .از کســی کــه بــا دیــدن
خونریــزی زیــاد احســاس افــت فشــار میکــرد
آدمــی رو ســاخت کــه اولیــن نفــر دســتمو
گذاشــتم روی آئوریســم آئــورت شــکمی تــا
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اعترافاتتکاندهنده
متهمان این پرونده جنجالی
نشان میدهد همسر مقتول
به همراه مرد جوان پس از
قتل فجیع و فرار از سیرجان
به شهرهای شیراز ،اصفهان،
مشهد ،چابهار و نهایتًا جاسک
متواری میشوند و در جاسک
با پرداخت قریب به  ۹۰میلیون
تومان به یک قاچاقچی انسان
به پاکستان منتقل می شوند

برســیم بــه  ،CPRجایــی کــه دیگــر دیــدن
SOREهــای بیمــار حالمــو بــد نمیکرد.جایی
کــه دیگــه نمیترســیدم بــا مریــض HIV
و ســل و هپاتیــت ســرو کار داشــته باشــم.
شــاید باورتــون نشــه ولــی دیگــه از مــرده
و مــردن هــم نمیترســم .کســی بــاورش
نمیشــه تــوی اون اورژانــس شــلوغ کــه
بعضــی اوقــات نمیفهمیــدی داری چیــکار
میکنــی آنقــدر درس یــاد بگیــری نتــرس
بــار بیــای .ممنــون از همــه همــکاران خوبــم
کــه هــر وقتــی از تــرس چیــزی جــا مــیزدم
میومــدن بهــم یــاد مــیدادن چــه جــوری
بخاطــر جــون بقیــه آدمــا بایــد شــجاع باشــم.
حــاال ایــن صفحــه از زندگیــم تمــوم شــد و
صفحــه دیگ ـهای رو بــاز کــردم  .امیــدوارم کــه
صفحههــای زندگیتــون پــر از لحظههــای
ارزشــمند باشــه ».یکــی از همــکاران نرجــس
خانعلـیزاده در بیمارســتان میــاد الهیجــان
نیــز همــان روز بــا انتشــار پســتی در صفحــه
اینســتاگرام بــرای همــکار جانباختــهاش
نوشــت« :وقتــی داشــتم میبردمــش
آیسـییو بهــش گفتــم ایــن عکســو میگیرم
کــه وقتــی خــوب شــدی باهــم بــه ایــن روزا
بخندیــم ،ولــی نشــد بخندیــم».
نرجــس خانعلــی زاده و کیانــا نخعــی تنهــا
جانباختههــای مبــارزه بــا کرونــا در ایــران
از میــان کادر درمانــی نیســتند اگــر چــه
جوانتریــن و مظلومتریــن آنهاینــد.
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● ● عکس :عابد میرمعصومی

سال  99به واسطه کرونا
یک سال ویژه است و عزاداری
محرم هم باید ویژه و متفاوت
از تمام سالهای دیگر باشد.
در این محرم متفاوت ،داستان
نذریها هم باید رنگ و بوی
دیگری بگیرد .در این ماه
خیلی از مردمان نذر دارند
که به مردم به هر اندازهای
که میتوانند غذا بدهند یا
ایستگاه صلواتی علم کنند و
به دست مردم چای و شربت
بدهند.
امسال خیلی نمیشود
به این شیوه نذری داد.
میشود جنس نذریها را
عوض کرد .ایستگاههای
صلواتی میتوانند با رعایت
فاصله گذاری اجتماعی به
مردم ماسک و دستکش
بدهند

جنس نذریها و روش عزاداری را میتوان بهخاطر کرونا
در محرم  99تغییر داد

متفاوت ترین
محرم تاریخ ایران

گروه معارف
محــرم ســال  99میتوانــد متفاوتتریــن
محــرم تمــام ســالهای ایــران باشــد.
محرمــی کــه بــه واســطه کرونــا هم شــکل
عــزاداریاش و هــم نــذری دادناش
بــا ســالهای قبــل فــرق کند.امســال
خانگیتریــن عــزاداری امــام حســین
(علیه ّ
الســام) را تجربــه خواهیــم کــرد.
کرونــا اجــازه کنــار هــم بــودن و ســینه
زدن بــرای ســاالر شــهیدان را نمیدهــد.
در روزهــای کرونایــی ،کنــار هــم بــودن
یعنــی خطــر بیمــاری و درگیــر شــدن بــا
ایــن ویــروس المذهــب ،بــه خاطــر همیــن
مســئله میشــود مــردم بــه واســط
صداوســیما و شــبکههای اجتماعــی بــا
هــم ولــی بــه دور از هــم بــرای اباعبــدا...
الحســین عــزاداری کننــد .جلســات
ســخنرانی و روضهخوانــی میتوانــد بــه
صــورت مســتقیم از تلویزیــون ،رادیــو
و شــبکههای اجتماعــی پخــش شــود

و مــردم در خانــه خودشــان پــای منبــر
بنشــینند و بــرای سیدالشــهدا اشــک
بریزنــد و بــر ســینه بکوبنــد .وزارت
ارتباطــات هماننــد تعطیــات نــوروز
میتوانــد بــه مــدت  10روز اینترنــت
رایــگان در اختیــار مــردم بگــذارد تــا
آنهــا بتواننــد بــه راحتــی پــای روضــه و
منبرهــای مجــازی بنشــینند.
بــا ایــن روش هــم عــزاداری برگــزار
میشــود و هــم مــردم از خطــر کرونــا در
امــان میماننــد .ســال  99بــه واســطه
کرونــا یــک ســال ویــژه اســت و عــزاداری
محــرم هــم بایــد ویــژه و متفــاوت از تمــام
ســالهای دیگــر باشــد.در ایــن محــرم
متفــاوت ،داســتان نذریهــا هــم بایــد
رنــگ و بــوی دیگــری بگیــرد.
در ایــن مــاه خیلــی از مردمــان نــذر
دارنــد کــه بــه مــردم بــه هــر انــدازهای
کــه میتواننــد غــذا بدهنــد یــا ایســتگاه
صلواتــی علــم کننــد و بــه دســت مــردم
چــای و شــربت بدهند.امســال خیلــی

نمیشــود بــه ایــن شــیوه نــذری داد.
میشــود جنــس نذریهــا را عــوض
کــرد .ایســتگاههای صلواتــی میتواننــد
بــا رعایــت فاصلــه گــذاری اجتماعــی بــه
مــردم ماســک و دســتکش بدهنــد.
مــردم بــه جــای دیگهــای غــذا
میتواننــد ارزاق خشــک مثــل برنــج،
گوشــت ،ماکارانــی و  ...را در اختیــار
مردمــی بگذارنــد کــه بــه واســطه کرونــا
چــرخ زندگیشــان نمیچرخد.میشــود
هزینــه غــذای نــذری را بــه پــاک کــردن
حســاب بدهــکاران بــه ســوپرمارکتها
اختصــاص داد .مردمــی کــه قســطی
خریــد کردهانــد و بــه هــر دلیلــی
نمیتواننــد بدهــی خــود را پرداخــت
کننــد.
کرونــا و شــرایط بــد اقتصــادی کاری کــرده
اســت کــه بخشــی از مــردم بســیار ســخت
زندگــی میکننــد و محــرم امســال
میتوانــد یــک محــرم متفــاوت باشــد.
محرمــی کــه نــذری دهنــدگان کرونــا را
تبدیــل بــه یــک فرصــت میکننــد و بــاری
از دوش مــردم بــر میدارنــد .امســال
همــه مــردم میتواننــد بــا نیــت نــذر،
غذایــی کــه میخورنــد را بپزنــد و بــه
همیــن واســطه بعــد از پایــان هیاتهــای
مجــازی هــر شــب غــذای نــذری بخورنــد.
چــارهای نیســت بایــد از تمــام امکانــات
بــرای برگــزاری محــرم بــا کمتــری حضــور
فیزیکــی اســتفاده کــرد .محرمــی کــه
تبدیــل بــه تاریخیتریــن محــرم ایــران
خواهــد شــد/.عصر ایــران

آیــت ا ...سیســتانی :یکــی از را ههــای برگــزاری آییــن هــای محــرم امســال افزایــش قابــل توجــه در
پخــش مســتقیم مجالــس حضــرت ابــا عبــدا ...الحســین (علیه ّ
الســام) از طریــق شــبکههای
تلویزیونــی و فضاهــای اینترنتــی اســت .بــرای ایــن منظــور شایســته اســت کــه مراکــز و مؤسســات
ّ
دینــی و فرهنگــی ،بــا خطیبــان برجســته و مداحــان توانــا هماهنگــی بــه عمــل آورنــد ،و نیــز
مؤمنــان را تشــویق کننــد تــا در خانــه هــای خــود و جاهایــی ماننــد آن ،بــه برنام ههــای ســخنرانی و
مداحــی گــوش فــرا داده و از آنهــا اســتفاده کننــد.
همچنیــن برگــزاری مجالــس خانگــی در ســاعتهای معینــی از شــب یــا روز ؛ بــه گون ـهای کــه
تنهــا افــراد خانــواده و کســانی کــه بــا ایشــان رفتوآمــد دارنــد در آن حضــور یابنــد و بــه برخــی از
برنامههــای عــزاداری ،هــر چنــد مجالســی کــه بــه صــورت مســتقیم از شــبکههای ماهــوارهای یــا در
یشــود ،گــوش بســپارند.
فضاهــای اینترنتــی پخــش م 

افراد سالخورده براساس چه ویژگیهایی دستهبندی میشوند

طبقهبندی متفاوت
افراد از سالمندی
فاطمه شیبانی *

*دکترای روانشناسی
ســالمندان جــزء گروههــای
آســیب پذیــر هــر جامعــه ای
هســتند و بــه تبــع آن نیــاز بــه مراقبت ســامتی در
ایــن گــروه افزایــش مــی یابــد .ایــن در حالــی اســت
کــه جمعیــت ایــن گــروه در سراســر جهــان در حــال
افزایــش اســت بــه طــوری کــه درســال  ، 2000نزديــک
بــه ســیزده درصــد جمعيــت جهــان را افــراد بــاالي
 65ســال تشــکيل مــي دادنــد و پيــش بينــي مــی
شــود تــا ســال  2040ايــن رقــم بــه بیســت درصد کل
جمعيــت برســد .در ايــران نيــز طبــق سرشــماري
ســال  7/27، 1385درصــد از جمعيــت کشــور را
ســالمندان تشــکيل مــي دادنــد و پیــش بینــی می
شــود کــه ايــن ميــزان تــا  20ســال آينــده بــه 14/7
درصــد برســد ..
بســیاری از پژوهشــگران بــر ایــن عقیــده انــد کــه
نگــرش هــای ســالمندی هراســی و ســالمندی
ســتیزی در فرهنــگ هــای مــدرن بیشــتر از
فرهنگهــای ســنتی و قدیمــی اســت و بــر ایــن
باورنــد کــه دوره ســالمندی  ،بــا آســیب پذیــری
و وابســتگی همــراه اســت و نســل بــه نســل
هــم منتقــل میشــود و بــا مــوارد اجتماعــی نیــز
همبســتگی دارد  .در جریــان یــک تحقیــق ملــور و
همکارانــش در مطالعــات خــود بــه ایــن نتیجــه

رســیدند کــه نگــرش افــراد کمتــر از بیســت و پنــج
ســال نســبت بــه نگــرش افــراد بــاالي ایــن ســن
منفــی تــر بــوده اســت  ،چــرا کــه جوانــان در مرحلــه
آغــاز و شــکوفایی زندگــی خودهســتند و بــه طــور
ملمــوس تجربــه مشــکالت جســمی یــا روحــی
مرتبــط بــا ســالمندی را تجربــه نکــرده انــد و در ایــن
بــازه زمانــی کــه در اوج توانمنــدی و نیــروی جســمی
و روحــی هســتند ،درك ســالمندی بــرای آن هــا
نأمانــوس اســت .از طرفــی بــا افزایــش ســن افــراد،
مشــکالت ناشــی از باالرفتــن ســن را تجربــه خواهند
نمــود و دیگــر نــگاه یــک جــوان  25ســاله را نخواهند
داشــت و بــه مراتــب راحــت تــر میتواننــد ســالمندی
را درك نماینــد .حــال بــرای فهم نگرشهــای کودکان
نســبت بــه ســالمندی و مــوارد مثبــت و منفــی ایــن
نگــرش هــا ،ایــن امــر مهــم اســت کــه بــه کــودکان
اجــازه دهیــم کــه ارزشهــای خــود پیرامونــی پیــر
شــدن را بیــان کننــد ( پیــر شــدن خودشــان و پیــر
شــدن دیگــران ) .مهم اســت در این راســتا بــه موارد:
آنچــه کــه کــودکان در مــورد ســالمندی و ســالمندان
یــاد مــی گیرنــد ،آنچــه از رســانه هــای گروهــی مثــل
تلویزیــون مــی آموزنــد و نقــش تجــارب فــردی
شــان از زندگــی بــا افــراد ســالخورده و تعامالتــی کــه
بــا آنهــا دارنــد ،توجــه کنیــم .در پژوهــش دیگــری
کــه از لحــاظ گــروه ســنی نگــرش بــه ســالمندی را
مــورد بررســی قــرار داده اســت  ،بیشــترین نگــرش
منفــی در بیــن نوجوانــان و جوانــان دیــده شــد

کــه نظامهــای آموزشــی ،زندگــی ماشــینی و نفــوذ
فرهنگهــای بیگانــه درآن بــی تأثیرنیســت .بــر
اســاس مطالعــه هامــرت بیشــترین نگــرش هــای
منفــی بــه ســالمندی در ســنین مدرســه دیــده
مــی شــود و در گــروه هــای جــوان تــر ایــن مســئله
بــه صــورت مثبــت تــری در نظــر گرفتــه مــی شــود.
همچنیــن ،نگــرش منفــی بــه ســالمندی بــا افزایــش
ســن کاهــش مــی یابــد .پــس بایــد دیــد طبقــه بندی
افــراد از ســالمندی چیســت و افــراد ســالخورده را بــر
اســاس چــه ویژگــی هایــی دســته بنــدی مــی کننــد و
در همــان راســتا برنامــه هــای آموزشــی تدویــن کــرد
و از آنجــا کــه نگــرش هــا از طریــق تجربــه ســازمان
مــی یابنــد مــی تــوان تعامــات کــودکان بــا افــراد
ســالخورده را بیشــتر کــرد.
کــودکان معمــوأل نگرشهــای والدیــن خــود
را دارا مــی شــوند و عوامــل متعــدد اجتماعــی
و اقتصــادی در آنچــه کــه کــودک مــی شــنود و
در تعییــن آنهــا دخالــت دارد .و در عیــن حــال
هماهنگــی و تجانــس در مــورد نگرشهــا،
معمــوأل در مــورد نگــرش هــای کودکــی و
نوجوانــی یــا حداکثــر تــا پایــان دوره دبیرســتان
وجــود دارد.بــا ورود فــرد بــه محیــط هــای
تحصیــات عالــی ،رو بــه رو شــدن او بــا عقایــد و
نگــرش هــای متعــارض و گوناگــون ،امــری جهانی
و اجتنابناپذیــر اســت .بخشــی از نظامهــای
بــاوری افــراد دوبــاره ســازماندهی شــده و
ســازمانی نــو پیــدا مــی کنــد .محیــط نگرشــی
شــخص از جملــه والدیــن ،همســر ،خانــواده ،
آشــنایان و اجتمــاع و ....اهمیــت زیــادی دارد و از
ســوی دیگــر بــا تحــول یافتــن ،فــرد دیگــر دریافــت
کننــده منفعــل اطالعــات نیســت .فشــار در جهت
ثبــات شــناختی باعــث مــی شــود  ،کــه باورهــا و
ارزش هایــی کــه در ســاخت شــناختی موجــود
شــخص جــا میگیرنــد ،آســانتر پذیرفتــه
شــوند تــا آنهایــی کــه در ایــن چهارچــوب قــرار
نمیگیرنــد .بــه طــور خالصــه شــکل گیــری نگــرش
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 ،در ابتــدا بــه صــورت یــک « فراینــد یادگیــری »
آغــاز می شــود .شــخص در معــرض اطالعات و
تجربــه هــای مربــوط بــه یــک شــی ء یــا موضوع
خــاص قــرار مــی گیــرد و بــر اثــر فرایندهــای
تقویــت و تقلیــد ،نگرشــی نســبت بــه آن
موضــوع پیــدا مــی کنــد اما بعــد از شــکل گیری
نگــرش  « ،اصــل همســازی شــناختی » اهمیت
پیــدا مــی کنــد ( فــرد در برابــر اطالعــات دیگــر
حالتــی منفعــل نــدارد ) ،اطالعــات ناهمســاز
را تحریــف و همســاز را مــی پذیــرد .هــر بحثــی
در مــورد تغییــر دادن نگرشهــا بــا شــکل
گیــری آنهــا ارتبــاط مســتقیم دارد .ایــن نکتــه
شــایان ذکــر اســت کــه نگرشهــا یــاد گرفتــه
میشــوند و مــی تــوان مدلهــای قابــل
تقلیــد و نمونــه فراهــم کــرد و توجــه داشــت،
توســعه تجــارب آموزنــده در فراینــد شــکل
گیــری نگــرش هــا  »،تداعــی  ،تقلیــد و تقویــت
«نقــش اساســی ایفــا مــی کننــد.

با حضور معاون وزارت صنعت و معدن و تجارت

کلنگ زنی خطوط  4و  5کنسانتره در گهرزمین
در ســفر معــاون وزیــر صنعــت و معــدن و تجــارت بــه ســیرجان
از قســمت هــای مختلــف شــرکت ســنگ آهــن گهــر زمیــن بازدید
و کلنــگ پــروؤه هــای تولیــدی جدیــد بــه زمیــن خــورد .به گــزارش
روابــط عمومــی و امور بین الملل شــرکت ســنگ آهــن گهرزمین
صبــح ســه شــنبه بــا حضــور دکتــر داریــوش اســماعیلی معاون
امــور معــادن و صنایــع معدنــی وزارت صمــت ،رئیــس مجمــع
نماینــدگان اســتان کرمــان  ،رئیــس ســازمان صنعــت ،معــدن و
تجــارت اســتان کرمــان و برخــی اعضــای هیــأت مدیــره گهرزمیــن
کلنــگ زنــی پــروژه هــای خطــوط  ۴و  ۵تولیــد کنســانتره در
ایــن شــرکت بــه زمیــن خــورد و ســپس مدعویــن از برخــی
قســمتهای ایــن مجتمــع بازدیــد کردنــد.
در ایــن بازدیــد کــه ابتــدا از معــدن گهرزمیــن صــورت گرفــت ،محمد
فــاح رئیــس هیئــت مدیــره گهرزمیــن گفــت :ایــن شــرکت از ســال
 93متعهــد بــوده اســت کــه  5خــط تولیــد کنســانتره  2میلیــون
تنــی و مجموعــا  10میلیــون تــن و  2خــط گندلــه ســازی هــر کــدام 5
میلیــون تــن و جمعــا  10میلیــون تــن را احــداث نماید کــه تاکنون 3
خــط کنســانتره و یــک خــط گندلــه ســازی احــداث شــده اســت .وی
افــزود :میــزان اعتبــار پــروژه هــای خطــوط  ۴و  ۵تولیــد کنســانتره
حــدود  ۱۲۰میلیــون یــورو اســت .در واقــع مــدت زمــان بهــره
بــرداری آن بخاطــر مســائلی چــون تحریمهــا و ســایر مشــکالتی
کــه وجــود دارد ،بــه صــورت دقیــق قابــل پیــش بینــی نیســت امــا بــا
بومیســازیهای شــرکت و ســاخت بســیاری از قطعــات صنعتــی
در داخــل ،ظــرف  ۲ســال آینــده مــی تــوان ایــن کارخانــه هــا را
ســاخت.در جریــان بازدیــد معــاون وزیــر و همراهــان از معــدن و
محــل اســتخراج ســنگ آهــن مهنــدس پناهــی مدیــر امــور معــدن
گهرزمیــن نیــز از چگونگــی انجــام عملیــات در حــوزه خاکبــرداری و
اســتخراج ســنگآهن ،تنــاژ کل باطلهبــرداری از شــروع عملیــات
معدنــکاری تــا پایــان تیرمــاه  ۱۳۹۹شــامل  ۴۴۶میلیــون تــن خــاک
و باطلــه ســنگی ۷۱ ،میلیــون تــن ســنگ آهــن( برجــا) ۷۷ ،میلیــون

تــن ســنگ آهــن اســتخراجی(نابرجا) کــه در مجمــوع ،عملیــات
معدنــکاری  ۵۱۷میلیــون تــن میباشــد گزارشــی عنــوان کــرد.
وی در ادامــه از روشهــای نویــن بومــی ســازی شــده در
دســتیابی بــه رکوردهــای اســتخراجی در شــرکت ســنگ آهــن
گهرزمیــن خبــر داد کــه راهانــدازی سیســتم  CMو  ،RCMانجــام
پــروژه شــش ســیگما ،راه انــدازی سیســتم دیســپچینگ و
گســیل هوشــمند ،روشهــای نویــن آتشــباری از آن جملــه بــود.
در مراســم کلنــگ زنــی خطــوط جدیــد کنســانتره نیــز معــاون
وزیــر صمــت عنــوان کــرد :همانطــور کــه مــردم شــریف مــا مــی
داننــد ،امســال ،ســال جهــش تولیــد اســت و قطعــا بایــد برنامــه
هایــی اجــرا و بــه دنبــال آن پیگیــری هایــی شــکل بگیــرد تــا
فرمایــش مقــام معظــم رهبــری محقــق شــود.
وی ضمــن تقدیــر از مدیــران گهــر زمیــن در راه انــدازی خطــوط 1
تــا  3کنتســانتره گفــت :امیدواریــم خطــوط  4و  5نیــز در زمــان
مشــخص بــه بهــره بــرداری و تولیــد برســد.
رئیــس مجمــع نماینــدگان اســتان کرمــان نیــز طــی ســخنانی
ضمــن تقدیــر از مدیرعامــل و اعضــای هیئــت مدیــره
گهرزمیــن عنــوان کــرد :آنچــه کــه باعــث شــد ایــن ســفر در
ایــام کرونایــی انجــام شــود ،آمادگــی و بررســی و کارشناســی

بــرای  10هــزار میلیــارد پــروژه ای اســت کــه در شهرســتان هــای
ســیرجان و بردســیر آمــاده افتتــاح یــا آمــاده کلنــگ زنــی مــی
باشــند .نماینــده ســیرجان و بردســیر گفــت :بــا توجــه بــه
اینکــه امســال ،ســال جهــش تولیــد مــی باشــد و آقــای دکتــر
اســماعیلی کــه ریاســت فراکســیون معدنی کشــور را بــر عهده
داشــتند امــروز هــم بــه عنــوان معاونــت معدنــی آمــده انــد تــا
از نزدیــک بــه بررســی مســائل معدنــی در ســیرجان بپردازنــد.
حســن پــور گفــت :مهــم تریــن درخواســت مــا از آقــای دکتــر
اســماعیلی ،مســئله بومــی ســازی و بومــی ســازی قطعــات
اســت زیــرا آنچــه در کارخانــه هــا انجــام شــده ،مونتــاژکاری
بــوده اســت .درواقــع بایــد مشــکل اشــتغال بــا بومــی ســازی
حــل شــود .بــه ایــن صــورت کــه در بحــث بومــی ســازی،
بودجــه ای تعییــن کننــد تــا وابســتگی بــه خــارج کمتــر شــود
و تهدیــد دشــمن را بــه فرصــت تبدیــل کنیــم .وی افــزود:
دکتــر اســماعیلی دســتور دادنــد کــه کار کارشناســی ظرفیــت
اســتخراجی معــدن از  ۱۵میلیــون تــن بــه  ۳۰میلیــون تن طی
دو ســال آینــده افزایــش پیــدا کنــد ،کــه در صــورت تحقــق ایــن
مهــم ،فرصــت هــای شــغلی باالیــی طــی امســال و ســال آینــده
در ایــن مجموعــه افــزوده خواهــد شــد.
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استخدام فوری

شـركتی در نظر دارد جهت تاميـن نيروی خود
در شـهرک صنعتی شـماره دو سيرجان سه نفر
راننده پايه يك (بنـزكار) ،يك نفربچينگ چی ،
يك نفر سرويس كار ،كارپرداز و يك نفر اپراتور
پمپ بتن را از طريق مصاحبه جذب نمايد .
متقاضيان می توانند رزومه خود را بهمراه حقوق
پيشـنهادی و شغل مورد نظر بهمراه ذكر شماره
تماس خود به آدرس ايميل
mairannejad@gmail.com
ارسال نمايند.

خالصه آگهی مزایده نوبت اول
متولی موقوفه حاج سيدابراهيم رضوی با نظارت اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان سيرجان قصد دارد

يك قطعه زمين مسكونی مربوط به موقوفه حاج سيدابراهيم رضوی واقع در انتهای خيابان ولی عصر
(عج) قطعه شماره  90را از طريق مزايده بصورت حق تملك اعيان به افراد واجد شرايط واگذار نمايد

لذا متقاضيان می توانند پيشنهادات خود را تا پايان وقت اداری روز يكشنبه مورخ  1399/5/26تحويل
دفتر موقوفه واقع در اداره اوقاف نمايند .ضمنا متقاضيان ميتوانند برای كسب اطالعات بيشتر با شماره

 03442270888دفتر موقوفات رضوی تماس حاصل نمايند.

سيدعلی رضوی -متولی موقوفات رضوی

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه مصالح و اجرای

آسفالت معابر و کوچه های سطح شهر خواجوشهر سال ( 99نوبت اول)
شهرداری خواجوشهر در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (شرح مختصر :تهيه مصالح و اجرای آسفالت معابر و كوچه های سطح شهر خواجوشهر سال  )99به

شماره  2099091109000002را از طريق سامانه تداركات الكترونيكی دولت برگزار نمايد  .كليه مراحل برگزاری مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد

مناقصه گران و بازگشايی پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكی دولت )ستاد( به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است

مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلی  ،مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهی امضای الكترونيكی راجهت شركت در مناقصه محقق سازند.

تاريخ انتشار تجديد مناقصه درسامانه تاريخ  1399/05/11می باشد .مهلت زمانی دريافت اسناد تجديد مناقصه از سايت  :ساعت 18:00روز سه شنبه تاريخ

 1399/05/21مهلت زمانی ارائه پيشنهاد  :ساعت  19:00روز شنبه تاريخ  1399/06/01زمان بازگشايی پاكت ها  :ساعت  09:00روز يك شنبه تاريخ 1399/06/02

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد تجديد مناقصه و ارائه پاكت ها
الف  :آدرس خواجوشهر بلوار امام خمينی (ره) شهرداری خواجوشهر امور قراردادها و تلفن034-42362370

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه  - :مركز تماس 021-41934
دفتر ثبت نام  88969737و 85193768

مجتبی محمودآبادی -سرپرست شهرداری خواجوشهر

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای

عم
آگهي مناقصه ومي شماره /99/20ع

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد "راهبري
و نگهداري از نيروگاه اضطراري " خود را از طريق برگزاري مناقصه
عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد .لذا كليه متقاضيان
ميتوانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الكترونيكي
 WWW.GEG.IRمراجعه و اسناد مذكور را به همراه فرم
پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان از قسمت تأمين كنندگان و
مشتريان  -مناقصه ها دانلود نمايند .مهلت تحويل پاكات ساعت 9
الي  14روز چهارشنبه مــورخ  99/5/22در محــل دفتركميسيون
معـامالت مجتمع و يا دبيرخانه دفتر مركزی تهران مي باشد .ضمن ًا
بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه روز سه شنبه مورخ 99/5/14
مقرر شده است و الزامي مي باشد .شركت معدني و صنعتي گل گهر
در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات بدون نياز به ذكر دليل و بدون
جبران خسارت مختار ميباشد.

مديريت قراردادها و معامالت
شركت معدني و صنعتي گل گهر

شماره /99م5/

نام دستگاه برگزار كننده مناقصه:
شركت سنگ آهن گهرزمين (سهامی عام)
 -2شرح مختصر موضوع مناقصه :تهيه مواد ،پخت و توزيع غذای روزانه
برای كاركنان سايت شركت سنگ آهن گهرزمين
 -3مدت ،محل و مبلغ اجرای كار :مدت عقد قرارداد  3سال و محل آن
كارخانجات سيرجان ،كيلومتر  60جاده شيراز ،سايت شركت سنگ آهن
گهرزمين می باشد.
 -4مهلت خريد اسناد و بازديد :حداكثر تا ساعت  14:00روز چهارشنبه
مورخ  1399/5/22می باشد.
 -5محل تهيه اسناد :شركت سنگ آهن گهرزمين به نشانی تهران ،بلوار
آفريقا ،خيابان آرش غربی ،پالک  ،12طبقه سوم ،دفتر كميسيون معامالت
 -6نحوه خريد اسناد :مراجعه حضوری و ارائه اصل فيش واريزی به مبلغ
 2000000ريال به شماره حساب  0111515543005به نام شركت سنگ
آهن گهرزمين نزد بانك ملی به همراه معرفی نامه كتبی
 -7مهلت و محل تحويل اسناد :آخرين مهلت تحويل اسناد حداكثر تا
ساعت  14:00روز يكشنبه مورخ  1399/5/29و محل تحويل اسناد شركت
سنگ آهن گهرزمين به نشانی تهران ،بلوار آفريقا ،خيابان آرش غربی،
پالک  12طبقه چهارم ،دبيرخانه مركزی شركت می باشد.
 -8ميزان سپرده شركت در مناقصه :مبلغ  (5000000000پنج ميليارد ريال
در قالب ضمانتنامه بانكی معتبر

شركت سنگ آهن گهرزمين
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آگهی مناقصه عمومی انجام نظافت صنعتی کارخانههای احیاء و
بریکت سازی ،تامین بخشی از نیروهای مورد نیاز این کارخانه ها و
انبارداری دپوهای مواد اولیه ،محصول و ضایعات
شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان
(( دومرحله ای ))"شماره-99-17خ"

شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان درنظردارد نسبت به "انجام نظافت صنعتی کارخانه
های احیاء و بریکت سازی ،تامین بخشی از نیروهای مورد نیاز این کارخانه ها و انبارداری
دپوهای مواد اولیه ،محصول و ضایعات"خود اقدام نماید؛ لذا ازکلیه شرکت های بومی واجد
صالحیت که دارای حداقل دو سال سابقه کارمرتبط می باشند دعوت بعمل می آورد تا ظرف
مدت حداکثر هفت روز از تاریخ چاپ این آگهی ،تمایل خود را بصورت مکتوب همراه با
تصویر اسناد و مدارک ذیل به آدرس ایمیل SJS.TENDER1400@gmail.com
ارسال نمایند.
• اسناد و مدارک:
 -1درخواست رسمی با ذکر شماره و موضوع مناقصه( اعالم 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.
 -5گواهی اعالم رضایت کارفرمایان قبلی در خصوص خدمات مذکور در موضوع مناقصه.
• شرایط :
 -1محل اجرا؛ سایت شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان واقع در شهرستان سیرجان،
کیلومتر  50جاده سیرجان-شیراز ،کیلومتر  3جاده اختصاصی گل گهر می باشد.
 -2تضمین شرکت در مناقصه؛ ضمانتنامه بانکی معتبر ،بدون قید و شرط با مبلغ 500.000.000
ریال ( پانصد میلیون ریال ) به نفع کارفرما و دارای اعتبار حداقل سه ماهه به نام شرکت
مجتمع جهان فوالد سیرجان می باشد.
 -3ارائه اسناد و مستندات مذکور هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نمی کند.
 -4شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان درقبول یا رد هر یک ازپیشنهادات مختارمیباشد.
 -5جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 09139964877تماس حاصل نمایید ( .پاسخگویی
در ساعات اداری )
 -6هزینه چاپ آگهی ،بر عهده برنده مناقصه می باشد.

واحد تامین وتوسعه مجتمع جهان فوالد سیرجان

