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« نوبت اول»
شـرکت کشاورزی سیـرجان بنیاد

در نظر دارد حدود  200تن انواع پسته از محصول تولیدی خود را از طریق مزایده

عمومی به فروش برساند ،بدینوسیله از اشخاص حقیقی و حقوقی که تمایل به
خرید دارند دعوت بعمل می آید جهت روئیت نمونه محصوالت ارائه شده برای

فروش و اخذ برگ شرایط شرکت در مزایده حداکثر تا تاریخ  1400/01/25همه

ضایعه ناگوار درگذشت پیشکسوت اصناف و
رئیس سابق اتحادیه کیف و کفش ،مرحوم مغفور

حـاج محمود حسـامی

را به شما و سایر بازماندگان و جامعه اصناف سیرجان تسلیت عرض نموده ،از درگاه خداوند
متعال برای آن مرحوم علو درجات و برای شما و دیگر اقوام صبر و اجر مسئلت می نمایم.
محمود خاکسارپور -اتحادیه فروشندگان پوشاک ،کیف ،کفش و لوازم ورزشی

روزه بجز ایام تعطیل در ساعات اداری به دفتر شرکت واقع در سیرجان ،بلوار

سید جمال الدین اسدآبادی ،شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد مراجعه و یا با شماره
تلفن های 034-42304403-42305430 :واحد بازرگانی شرکت و شماره همراه

 09131456552مدیر بازرگانی تماس و یا به سایت www.pistachio-tooka.
 irمراجعه و پیشنهادات خود را حداکثر تا ساعت  14روز چهارشنبه 1400/01/25

تحویل دبیرخانه شرکت نمایند  .زمان برگزاری مزایده روز چهارشنبه 1400/01/25
راس ساعت  15در محل دفتر مرکزی شرکت می باشد .

ضمنا لیست اقالم پسته مورد فروش و همچنین شرایط فروش در مورخ 1400/01/19
در سایت درج گردیده است .

شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد

سـردارعبدالـرضا ناظـری
فرمانده محترم انتظامی استان کرمان

مهندس امیر حسین ناظـری
مدیریت محترم توسعه منابع انسانی شرکت سنگ آهن گهر زمین

درگذشت پدر گرامیتان حاج عطااهلل ناظـری که از فرهنگیان پر تالش و فـرهیخته

و خادم الحجاجی مومن بوده اند ،موجب تالم و تاثر فراوان گردید.این ضایعه تاسف بار را

خدمت جنـابعالی و خانواده محترمتـان تسلیت و تعزیت عـرض نموده ،برای آن عزیز
سفر کرده رحمت واسعه و برای بازماندگان صبر جزیل را مسئلت داریـم.
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با حضور ویدیو کنفرانسی رئیسجمهور و همزمان با  12فرودین ماه

یادداشت 2

پروژه بزرگ پیشفراوری و خردایش
گلگهر افتتاح شد
رییس جمهور در این آیین ،گلگهر را ُگلِ سرسبد صنایع معدنی کشور معرفی کرد

نگارستان ،بیژن ادبی:
همزمــان بــا  12فروردیــن و آغازین
روزهــای بهاری ســال جدید ،شــرکت
معدنی و صنعتی گلگهر شــاهد افتتاح
یکــی از بزرگترین پــروژه های خود در
قالب طرح «پیشفــراوری و خُ ردایش»
با حضور ویدیو کنفرانسی رییس جمهور
بود .همزمانی افتتــاح این پروژه با روز
«جمهوری اســامی» و ســال «تولید،
پشــتیبانی و مانــع زداییهــا» ارزش
خبــری ویژه ای برای دســت اندرکاران
آن داشت .مراسم مذکور طی یک ارتباط
زنده تلویزیونی بــا حضور دکتر روحانی
رییسجمهور و وزیرصنعت و معدن از راه
دور ،و همچنین حضور همزمان استاندار
کرمان ،نماینده مردم ،مديرعامل شرکت
گلگهر و مسئولین اجرایی شهرستان در
محل سایت گلگهر برگزار شد و طی آن
با افتتاح تعدادی از مهمترین پروژههای
ملّی ،تاکید دوبارهای بر همت مســئوالن
صنعتی و معدنی برای توســعه تولید و
فراوری در  4استان کشور شد.
این پروژهها شامل واحد خردایش شماره
 ۲گلگهر ســیرجان ،طرح توسعه تولید
شــمش آلیاژی مجتمع صنعتی اسفراین،
تولید مــس کاتدی صنایع مــس طارم،
تولید کاشی صدف ســرام استقالل آباده
و فاز یک منطقه ویژه اقتصادی گرمســار
بــود که مجموعاً با  ۴هزار و  ۵۳۰میلیارد
تومان ،مــورد بهرهبرداری قــرار گرفتند
که از این میزان ســرمایهگذاری ،ســهم
گلگهــر یک هزار یکصــد میلیارد تومان
با اشــتغالزایی  ۲۱۰نفــر گام بلندی در
توســعه فناوری و تولیــد در این خطه از
کشــور در ابتدای سال جاری است .طرح
عظیــم پیشفرآوری و خردایش شــماره
ِ
۲گلگهرکه بزرگترین واحد پیشفرآوری
و خُ ردایــش ســنگآهن در خاورمیانــه
بهشمار میآید ،به ظرفیت  ۱۵میلیون تن
در سال اســت که می تواند ظرفیت های

شرکت ،تدوین و ظرف  ٢ماه آینده ابالغ
خواهد شــد ،گفت :بدونشک توسعه این
شرکت ،براساس تالش مدیران گذشته و
سهامداران رقم خورده است .مدیر عامل
گلگهر در جریان این مراسم خواستهای
را از رییسجمهور در خصوص تســهیل
و گرهگشــایی در موضوع واگذاری پهنه
معدنی دیگــری در منطقــه گلگهر به
عنوان یکی از مســائل مهــم این منطقه
مطرح کرد که رییسجمهوری نیز با ابالغ
به وزیر صمت ،دستور پیگیری داد.

جدیدی برای فراوری سنگ آهن در کشور
ایجاد کند.
◄ سخنان رزم حسینی و عتیقی
در ابتدای مراسم  ،علیرضا رزمحسینی وزیر
صمت با ارزیابی وضعیت اقتصاد معدنی و
تجارت و بررســی مولفههایی مانند سطح
قابل پذیرش صادرات و واردات در کشور،
تقاضای امروز فعاالن اقتصادی را براساس
نظرسنجیها در ثبات اقتصادی دانست و
هدف وزارت صمت را نیز حرکت در این
راستا با توجه به زیرســاختهای اقتصاد
مقاومتی اعالم کرد  .وی با اشاره به افتتاح
بزرگتریــن واحد پیشفرآوری و خردایش
ســنگآهن در گلگهر اظهار داشــت :با
توجه به بهرهبــرداری از این پروژه عظیم
که در حوزه معادن ســنگآهن کشــور،
توســط شــرکت گلگهر انجام پذیرفت،

امــروزه بیتردید میتــوان گفت منطقه
گلگهر ســیرجان به (پارس جنوبی) بدل
شده و ظرفیتهای سرمايهگذاری فراوانی
در این بخش در حال اجرا است .او تداوم
چنین پروژه هایی را ســبب رشد فزاینده
توســعه و اقتصاد در سطح ملی دانست و
گفت «در این مسیر ارزشمند از هر تالشی
حمایت خواهیم کرد».
پس از سخنان وزیرصمت ،ایمان عتیقی،
مدیرعامــل شــرکت معدنــی و صنعتی
ن
گلگهر تأکید کرد این شــرکت بهعنوا 
اولیــن توليدکننــده گندله و کنســانتره
کشور ،نقش مهمی در زنجیره فوالد کشور
دارد .وی همچنین اطالع داد این شرکت
در  ۲ماه پایانی ســال گذشته ،با کسب ٨
رکورد تولیدی توانسته است ،نقش موثری
در این زنجیره ایفا کند .عتیقی گفت :یکی
از افتخارات این مجموعه ،آن اســت که با

کاهش اثرات تحریم ،رشد قابل توجهی در
تولید تجربه کردهایم  .برای مثال در آبان
 ۱۳۹۹ابرپــروژه انتقــال آب خلیجفارس
شــروع به کار کرد و در ادامه این مسیر،
عملیات اجرایی خط دوم و ســوم انتقال
آب با مشــارکت گلگهــر بهپیش خواهد
رفت و بیتردید ،انتقال آب از خلیجفارس
در زمره طرحهای زیربنایی کشور است که
نگاه ویژه ای به آن خواهیم داشت.
وی در ادامــه با برشــمردن ویژگیهای
برجســته واحد خردایش اظهار داشــت:
افتتاح و اجرای بزرگترین واحد خُ ردایش
خاورمیانــه ،با ظرفیــت  ١٥میلیون تن
ســنگ در منطقــه گلگهــر ،ثمراتــی،
همچون بهبود کیفیــت و افزایش تولید
و ایفای نقش در تحقق شــعار سال را در
برخواهد داشــت .وی با اشــاره به اینکه
ســند چشــمانداز  ١٠ســاله برای این

صفهای طوالنی مرغ و روغن و
وقتهای گرانبهایی که از مردم گرفته میشود

دولت مقصر است
یا مجلس؟
سخنگوی دولت :تقصیر مجلس است!
نماینده مجلس :تقصیر دولت است!

گروه خبر« :صف» کلمهای نام آشنا
برای ایرانیان اســت که بیشتر عمر
خود را در آن گذراندهاند .مخصوصاً
اگر متوجه شوند قیمت کاالیی گران
شده و قرار است در جایی به قیمت
ارزانتر فروخته شود و یا وقتی که
کاالیی کمیاب میشــود .آن وقت
است که شــاهد صفهای طوالنی

سال  99چگونه گذشت؟

که بعضاً با کشــمکشهای بسیار
همراه اســت روبهرو هستیم .مثل
صفهایی که مدتی است به خاطر
کمبود روغن خوراکی ،در گوشه و
کنار کشورمان میبینیم.
به گــزارش آفتاب همــهی اینها
در حالی اســت که کرونا در کمین
تجمعکنندگان نشســته است .به

همین خاطر از این صفها که فقط
مربوط به روغن و مرغ هم نمیشود
از صفهای مــالآور یاد میکنند.
نمونه بارز ایــن صفهای وقتگیر
و خســتهکننده ،در همه جا دیده
میشود .اما نکتهای که وجود دارد
این اســت که در خصوص چرایی
به وجود آمدن این صفها تاکنون

مسئوالن مربوطه که مسبب اصلی
آن هستند پاسخ صریحی نمیدهند.
جالب آنکه به تازگی ســخنگوی
دولت تشــکیل صف بــرای خرید
روغــن و مرغ را ناشــی از عملکرد
مجلس در بررســی الیحه بودجه و
فضاسازی درباره ارز  ۴۲۰۰تومانی
میداند .وی در پاســخ این پرسش

مبنی بر اینکه چندی پیش آقای
روحانی تأکید داشــت که در دولت
تدبیر و امید صف بسته نشده است
در حالی که این روزها شــاهد انواع
و اقســام تشــکیل صفها از صف
خرید مرغ تا روغن و شکر هستیم
و دولــت برای رفع این مشــکالت
چه تدابیری در نظر گرفته اســت؟،
گفت« :از ســال  ۹۲تــا  ۹۷را باید
در یک قالب تحلیل کرد که حرف
رئیس جمهور حرف صحیحی است
از ســال  ۹۷به بعد بایــد جداگانه
تحلیل کرد .فشاری که از سال ۹۷
بر ایران وارد شــد برای فروپاشــی
نظام و ســاختار کشــور بود ،فشار
آمریکا از سال  ۹۷فشار کمی نبود
لذا شرایط این روزها را در چارچوب
جنــگ اقتصادی تحلیــل کنید».
اما این گفتههای ســخنگوی دولت
در حالی است که برخی نمایندگان

واکسیناسیون
پاکبانها علیه کرونا

سردار عبدالرضا ناظری
فرمانده انتظامی استان کرمان
و اخوان گرامی

در گذشــت پــدر بزرگوارتان ،خادم الحجــاج ،حاج عطاءا ...ناظــری را که معلمی
دلســوز  ،فرهیخته ای گرانقــدر و خدمتگزاری صادق بود ،حضــور جنابعالی و
خانوده محترم تسلیت عرض نموده و از درگاه ایزد منان برای شما و خانواده
محتــرم ،صبــر جمیــل و اجــر جز یــل و بــرای آن مرحوم آمــرزش الهی مســئلت
مینماییم.

حاج محمد نجمی نوری
رئیس ،اعضای هیات رئیسه و
همکاران اتحادیه میدان داران میوه و تره بار سیرجان

◄ رییس جمهور چه گفت
در ادامه مراســم حجتاالســام دکتر
حســن روحانی ،رئیسجمهــور با ابراز
خوشــحالی از افتتاح پــروژه خردایش
ســنگآهن گلگهــر و همچنین پروژه
انتقــال آب خلیجفــارس در آبانمــاه
گذشته که بســیار مهم و سرنوشتساز
برای شــرق کشور محســوب میشود،
ج
گفت :من اســم خط انتقال آب از خلی 
فارس را خط امید گذاشــتم؛ چون مایه
امید برای آبادانی شــرق کشور خواهد
بود .رییس جمهور گفت :امروزه ،استان
کرمــان و یــزد از این خــط بهرهمند
میشــوند و در ادامه خراســان جنوبی،
رضوی و اصفهان و اســتان سیستان و
بلوچســتان هم میتوانند از آب دریای
عمان اســتفاده کننــد .رئیسجمهور
تصریح کرد :گلگهرُ ،گ ِل سرســبد در
زمینه صنایع معدنــی و احیای معادن
اســت چرا که این مجموعه معدنی در
زمینــه تولید کنســانتره ،گندله آهن و
آهن اسفنجی ،نقش بســیار زیادی در
کشور و تولید ملی دارد.
رییس جمهور با قدردانی از دستاندرکاران
در پایان اظهار داشــت  :امسال که توسط
مقام معظم رهبری ،ســال پشــتیبانی از
تولید نامیده شــده است ،همه باید تالش
کنیم که موانع را در این مســیر برداریم و
بر پشتیبانیها در زمینه تولید ،بیافزاییم.

گروه خبر :واکسیناســیون پاکبانهای ســیرجان
علیه بیمــاری کووید ۱۹از روز گذشــته با تزریق
ط
واکسن به پاکبانان شهر آغاز شد .به گزارش رواب 
عمومی دانشــکده علوم پزشکی ســیرجان ،بیش
از  ۱۰۰نفر از پاکبانهای زحمتکش شــهرداری
ســیرجان علیه بیماری کرونا توسط دانشکده علوم
پزشــکی ســیرجان واکسینه شــدند .این گزارش
حاکی اســت در روزهای آتی نیز بــه تدریج بقیه
پاکبانهــای شــهرهای اقماری شهرســتان ،علیه
بیماری کرونا واکسینه خواهند شد.

مجلس پیشتر گفتــه بودند دلیل
صفهای روغن و مرغ ،عدم نظارت
دولت است.
علی جدی نماینده مجلس و عضو
کمیســیون صنعت و تجــارت در
گفتوگو با ایلنا در مورد تشــکیل
صفهای روغن اظهار کرد« :تشکیل
صف در این دولت موضوع عجیبی
نیســت ،همیشــه هم راهی برای
برخط کردن مــردم پیدا میکنند.
همه ایــن صفها هم از مشــکل
در نظارت اســت .در سفری که به
برخی استانها داشتیم ،دیدیم که
مرغ و روغن به صــورت دو نرخی
عرضــه میشــود که همــه اینها
از ضعف اجــرا و نظارت اســت».
این نماینــده مجلس افزود«:باید از
ابتدای زنجیره و مواد اولیه موضوع
این کاالهــا برنامهریزی و مدیریت
میشد که متولی آن نیز دولت است».

تکلیف متولدین
 30اسفند
چه میشود؟

در روز سی ام اســفند  5نوزاد در بیمارستان های
ســیرجان متولد شدند .از آنجا که هر  4سال یکبار
 30اســفند در تقویم ها داریم این سوال پیش آمد
که تکلیف متولدین  30اسفند 99چه می شود؟
رییــس اداره ثبت احوال ســیرجان در این رابطه
گفــت :برای این نوزادها شناســنامه با تاریخ تولد
 1400صادر خواهد شــد .وی افزود :همان روز به
زایشگاهها اعالم شد اگر بیمارستان تولد نوزاد را در
سال  1400اعالم کنند مشکلی وجود ندارد و طبق
دستورالعمل سازمان می توانیم شناسنامه با تاریخ
تولد اول فروردیــن  1400صادر کنیم مگر اینکه
والدین نوزاد خودش چنین تمایلی نداشته باشد.

جــدای از موضوع کرونا که تلفات و قربانیان متعــددی از میان مردم گرفت و بر
بسیاری کارها و فعالیت های اقتصادی ،هنری ،ورزشی و اجتماعی سایه انداخت،
موج گرانی نیز در سال  99همه را زمینگیر کرد .گرانی ها از رشد ناگهانی قیمت
مسکن و اجاره بها آغاز شد .شیب تند افزایش قیمت اجاره چنان بود که خانواده
های طبقه متوســط را واداشت تا از وام های ودیعه اجاره استفاده کنند .وام هایی
که البته هنوز خبری از پرداخت آنها نیســت.پس از گرانی خانه و اجاره که گاهی
تا 100درصد رشد را در دوره ای کوتاه تجربه کرد ،نوبت به افزایش قیمت خودرو
رسید .رشد ناگهانی پراید که کابوس پراید 100میلیونی را واقعیت بخشید ،بر روی
سایر خودروها نیز تاثیر گذاشت .هرچند ابتدا پای دالالن به میان آمد و گفته شد
احتکار خودرو در پارکینگ ها عامل اصلی گرانی است و از سلطان خودرو و زوجی
با صدها پراید نام برده شــد ،اما کمی بعد که شورای رقابت ،خودش مجوز گرانی
داد و محصوالت سایپا  20و ایران خودرو تا  35درصد افزایش یافت.به این ترتیب
حاال روشن است که دولت ،خودش هم در مسیر افزایش قیمت بی تقصیر نیست.
بــه ویژه آنکه به جز خودرو ،مجوز افزایش قیمت برخی دیگر از محصوالت را نیز
صادر کرده است .نمونه اش ،محصوالت لبنی که در تیرماه دولت با افزایش قیمت
 ۱۰قلم محصول لبنی موافقت و برای قیمت مرغ که تا  ۱۹هزار تومان نیز باال رفته
بود ،قیمت جدیدی تعیین کرد که نسبت به قبل ،خودش حکایت از گرانی داشت.
اوج افزایش قیمت ها اما با گرانی نرخ ارز رقم خورد .شــیب شــدید قیمت دالر و
یورو که تا 26هزار تومان به ازای هر دالر نیز باال رفت ،تاثیری ناگهانی بر بسیاری
دیگر از محصوالت گذاشت .این جهش ناگهانی البته به فاصله ای کوتاه و با ورود
دالرهای نیمایی به بازار متوقف شد و قیمت به کانال 20هزار تومان بازگشت ،اما
رشد قیمت از  15تا 20هزار تومان در هر دالر ،بار دیگر تولیدکنندگان را به دردسر
نوسانات ارزی انداخت .دردسری که چاره ای جز رشد قیمت را باقی نمی گذاشت.
به هر ترتیب اکنون هم محصوالت صنعتی ،هم خدماتی و هم کشــاورزی با رشد
قیمت مواجه است .دولت در برابر این افزایش قیمت ها دست روی دست گذاشته
و مقامات دولتی به برخی حرف های کلیشــه ای بسنده کرده اند .مشکل اصلی
آنجاست که دولت وزیر صمت را نیز معرفی نکرده و بنابراین مهمترین وزارتخانهای
که باید به تعادل بخشــیدن به قیمتها کمک کند ،در کابینه حضور ندارد! دولت
مــی خواهد با تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت ،در عمل مســیر را برای
واردات هموار کند اما چون در گذشــته با مخالفت مجلس روبرو شــده ،حاال در
یک سردرگمی مدیریتی به سر می برد.اظهارات اخیر رئیس جمهور درباره معرفی
دو وزیر به مجلــس ،زمزمه ها درباره اینکه دولت بدون مجوز مجلس می خواهد
وزرای صنعت و بازرگانی را از هم جدا کند را بیشــتر کرده ،اما اینکه آیا دولت در
سال پایانی حاضر به این روش برای دور زدن قانون می شود یا نه ،سوالی است که
هنوز بی پاسخ مانده است .افکارعمومی از دولت انتظار دارد تا برای کنترل گرانی
تالش کند .برای مردم قابل پذیرش نیســت که رشــد ناگهانی نرخ ارز ،یک شبه
بــازار موبایل یا خودرو را ملتهب کرده و تصمیم گیری فکر نشــده درباره واردات
گوشــی هایی با قیمت های خاص ،بازار را بهم بریزد.هرچند کشور درگیر بحران
فشــارهای اقتصادی کشورهای غربی است ،اما به نظر می رسد به جز تحریم ها،
نحوه مدیریت داخلی و اســتفاده از منابع موجود نیز دلیلی برای از کنترل خارج
شدن قیمتها شده و با کاهش شدید ارزش پول ملی ،مردم نیز قدرت خود را برای
خرید از دست می دهند .اقتصاددانان بر این باورند که دولت با مدیریت نقدینگی،
کنترل بازار به ویژه بازار کاالهای اساسی ،ورود موثر به حوزه تقویت توان تولید و
نیز واردات ساماندهی شده با ارز دولتی ،می تواند تا حد باالیی فشارهای اقتصادی
وارد بر کشــور را کنترل کند .با این وجود این سلســله اقدامات نیاز به مدیرانی
توانمند دارد که به نظر می رسد در این دولت حتی اگر هستند ،انگیزه کافی برای
مدیریت وضع موجود را ندارند.در کنار اینها ،مشــکالتی چون افزایش نرخ فساد
اداری ،اختالفات داخلی در ســطح عالی دولت و نیز بی برنامگی در حوزه اقتصاد
مزید بر علت شده تا مردم سال پایانی دولت را سالی لقب دهند که حسن روحانی
خود آن را «ســخت» توصیف کرده است.هرچند رسانه های بیگانه می کوشند تا
وضع اقتصادی را بی توجه به فشارهای بیرونی ،به پای نظام بنویسند ،اما مردم به
خوبی می دانند که اگر نبود چالش هایی که دولت روحانی با آن دست به گریبان
است ،وضع اقتصادی چنین به کجراهه نمی رفت و در دولت بعد با اصالح رویههای
موجــود میتوان کارآمدی در مدیریت اقتصادی را به اثبات رســاند /.اقتصاد روز

نگاه

موضوع انشاء این فصل

تعطیالت نوروزی را
چگونه گذراندید؟

ندا حاج ابراهیمی

تعطیالت امســال با هشدار زرد کرونا شروع شد .هر مسئولی یک هشدار به
مردم می داد .یکی می گفت فالن شــهر زرد است ،دیگری قرمز و مسئول
دیگر نارنجی می خواندش .اما باالخره ســر رنگ زرد به توافق رســیدند و
ناخواســته مردم را راهی ســفرهای چند روزه نوروزی کردند !.مســافران
بندرعباس هم به علت وجود دریا ،دل به دریا زدند و راهی این شهر شدند.
ویدیوهای زیادی از اقصی نقاط این شــهر به خصوص در ســواحل دریا در
فضای اجتماعی دســت به دست شد .ویدیوهایی که نشان می داد بسیاری
همشــهری های ســیرجانی بندری شــده اند ! .در همین حال و احواالت
رنگ زرد و شــرایط موجودکرونا بودیم که سیل پیامک های حاوی جریمه
به مبالغ گوناگون به مســافرین می رسید ،یکی  ٢٠٠هزار تومان و دیگری
 ۴٠٠تــا  500هزار تومان! اون هم با وجــود اینکه ابتدا محدودیت ترددی
وجود نداشــت ولی بعدا اعالم شد که سریعا به شهرهای خودتان برگردید!
زمانی که همه در سفر بودند ،هشدار نارنجی بودن همه جا را فرا گرفت .این
قضیه مرا یاد حکایتی با این مضمون انداخت :روزی مردی باغ وحشــی راه
اندازی کرد .هیچ بازدیدکننده ای نداشت .صاحب باغ وحش ابتدا ورودی را به
قیمتی ناچیز اعالم کرد .تعداد بازکنندگان از باغ وحش که باالرفت متولی باغ
که چنین استقبالی را تا حاال ندیده بود شیری را از قفس آزاد و بر درب باغ
وحش روی تابلو نوشت :قیمت خروج از باغ وحش ۵٠ :هزار تومان!!!خالصه
در تعطیالت نوروز هم روز ها از پی هم گذشــت تا روزهای دهم و یازدهم
فروردیــن که پیام هایی با این مضمون گوشــی به گوشــی می چرخید:
ن تردد خودروها در سراسر کشــور از مقابل خانه ممنوع!
ســیزده فروردی تــردد خودروهــا از ســاعت  ۵بامــداد تــا  ۲۴روز ســیزدهم فروردینمــاه در سراســر کشــور از مقابــل خانــه بــرای شــهروندان ممنــوع.
رانندگانی که نســبت بــه اجرای این طرح ضربتی بیتوجه باشــند ۵۰۰هــزار تومــان اعمال قانون میشــوند و خــودروی آنها نیز بــه پارکینگ
منتقــل و یک ماه توقیف می شــود(.یعنی مامــوران راهنمایی و رانندگی
درب تــک تــک خانه هــا را زیر نظر دارند تــا مبادا خودرویــی از جلوی
خانه ای تــکان بخورد .اما ســاعاتی بعد این دســتورالعمل لغــو گردید:
معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیــس راهور ناجا گفت :اخیرا پیامکی
تحت عنوان «ممنوعیت تردد خودروها در سراســر کشور از مقابل خانه در
روز  ۱۳بدر» در فضای مجازی درحال دســت به دست شدن می باشد که
این موضوع از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا تکذیب میشود.سرهنگ
جهانی افزود :اگر برای روز  13فروردین ماه مقرراتی وضع و یا ابالغ گردید،
حتماً از طریق صدا و سیما ،خبرگزاریها و سایتهای رسمی به استحضار
مردم عزیز خواهد رسید.بدین صورت بود که هر بار خبری به گوش مردم می
رسید .اما روز «سیزده به در» چه اتفاقی قرار بود بیفتد؟

ورزش
گروه ورزش:
با نگاهی به تقویم مســابقات فوتبال در سال
 1400واضح است که یک سال کام ً
ال فوتبالی
را در پیش خواهیم داشت .به گزارش «ورزش
سه» در روزهایی که شــیوع کرونا در سراسر
جهان بســیاری از مســائل را تحت تأثیر قرار
داده ،یکی از دلخوشــیها ،تماشای مسابقات
فوتبال اســت .این رشــته پُرمخاطب ورزشی
حاال تقریباً در اکثر کشورها مدت زیادی است
دوباره رونق گرفته و حتی بعضی کشورها نیز
بازیهای داخلی خود را با حضور تماشــاگران
برگزار میکنند .در ایران نیز فوتبال این روزها
یکی از دلخوشیهای اصلی مردمی است که به
خاطر پروتکلهای بهداشــتی و خطرات ناشی
از کرونا ،بســیاری از تفریحات روزمرهشان از
دست دادهاند .در چنین فضایی تعدد مسابقات
فوتبال در سال 1400یکی از موضوعاتی است
که مورد توجه عالقهمندان به این رشــته قرار
میگیرد .حاال که در شــروع سال جدید قرار
داریم ،بد نیســت نگاهی به تقویم مســابقات
فوتبــال در طول ســال بیندازیــم و متوجه
شــویم که چقدر مســابقات جذاب و دیدنی
را در سراســر جهان پیش رو خواهیم داشت.
بازیهایی کــه البته فوتبال ایــران هم نقش
ویژهای در آن ایفا میکنــد و برای طرفداران
ایرانی اهمیت ویژهای دارد.
◄ شــروع با تیم م ّلی؛ ادامــه با لیگ
قهرمانان
شروع مسابقات فوتبال در سال جدید با یک
رقابت ملّی بود .تیم ملــی ایران که مدتها
است هیچ مســابقه رســمیای انجام نداده
بود در نــوروز 1400اردوی تدارکاتیاش را
برپا کرد و روز 10فروردین در یک مســابقه
دوســتانه به مصاف تیم ملّی سوریه رفت که
با ســه گل حریف تدارکاتی خودش شکست
داد .حاال کــه اردوی تیم ملّی پایان پذیرفته
از امروز شــاهد شروع دوباره رقابتهای لیگ
برتر فوتبال خواهیم بود .جایی که  12هفته
از رقابتهــای لیگ برتر باقی مانده اســت.
اواخــر فروردین هم بازیهای لیگ قهرمانان
آسیا شروع میشود و نمایندگان ایران (فوالد
خوزســتان در پلیآف و استقالل ،تراکتور و
پرســپولیس در مرحله گروهی) کارشــان را
برای رقابت با حریفان قدرتمند آسیایی آغاز
میکنند.

کند .در خرداد ماه با توجه به اردوها و بازیهای
تیم ملّــی زمان زیادی برای برگزاری لیگ برتر
نیســت و به همین خاطر برای ادامه لیگ باید
منتظر تیرماه بمانیم.

سال  1400و مروری بر مهمترین رقابتهای پیشروی
فوتبال کشورمان

سال فوتبالی ایران

شروع مسابقات تیم ملّی در جام ملتها ،ادامه لیگ برتر که به مرحله
حساسی رسیده و شروع جام قهرمانان آسیا از مهمترین رویدادهای فوتبال
در سال جاری هستند
◄ لیگ قهرمانان آسیا
رقابتهای لیگ قهرمانان آســیا از 22فروردین آغاز
میشود ،جایی که فوالد برای صعود به دور گروهی،
دیدار با العین امارات را پیش رو دارد .همچنین دور
گروهی مسابقات نیز از  25فروردین شروع میشود
و تا  15اردیبهشــت ادامه خواهد داشت تا تیمهای
صعود کننده مشــخص شــود .در این بین سازمان
لیگ ،تدبیری را خواهد اندیشید که مسابقات لیگ
برتر هم برای تیمهایی که در لیگ قهرمانان نیستند
ادامه یابــد .همچنین احتماالً یــک مرحله از جام
حذفی نیز در اردیبهشت ماه برگزار شود و تیمهای
صعودکننده به دور بعدی این رقابت نیز نمایان شوند.
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◄ خرداد پر ماجرا و بازهم تیم ملی
عالقهمندان به فوتبال ملّی از حاال منتظر خرداد
ماه هستند تا  4رقابت ایران در مرحله مقدماتی
جام جهانی را نظارهگر باشند .تیم ملّی در دور
رفت دو شکســت تلخ مقابل بحرین و عراق را
تحمل کرده و حاال کار سختی برای صعود دارد.
به خصوص اینکه میزبانی رقابتها نیز از ایران
گرفته شده و به کشور بحرین اعطا شده است.
در این شــرایط تیم ملّی در خرداد ماه باید 4
مسابقه حساس با هنگکنگ ،کامبوج ،عراق و
بحرین برگزار کند تا شانس خود برای رسیدن
به دور بعدی مقدماتی جــام جهانی را تقویت

◄ شروع جام ملتها از مرداد
دیدار ســوپرجام فوتبال ایران میــان تراکتور
و پرســپولیس که از ســال پیــش باقی مانده
در زمانــی که تایم دو تیم خالی باشــد برگزار
میشــود .در تیر مــاه اما ســازمان لیگ باید
بازیهــای پایانی لیگ برتر و جــام حذفی را
برگزار کنــد و فصل فوتبال ایــران را به اتمام
برســاند .همزمان با معرفــی قهرمانان جدید
لیگ و جام حذفی در ایران اما فوتبالدوســتان
رقابتهای جام ملتهای اروپا را تماشــا کنند.
بازیهای حساس اروپایی در رده ملّی از اواخر
تیرماه شروع میشود و تا اواسط مرداد ماه ادامه
خواهد داشت .همچنین دور دوم لیگ قهرمانان
آسیا نیز در مرداد ماه برگزار خواهد شد .بخشی
دیگر از بازیهای باشگاههای آسیا نیز به شهریور
و احتمــاالً مهرماه هم کشــیده خواهد شــد.
اگر تیم ملّی فوتبــال از دور اول مقدماتی جام
جهانی بهسالمت بگذرد و به مرحله نهایی برای
صعود به جام جهانی قطر برســد ،آنوقت چند
بازیاش در شــهریورماه  1400خواهد بود .در

روزهایی که لیگ برتر تعطیل اســت آن وقت
میتوانیم شــاهد رقابت تیــم ملّی با غولهای
آسیا برای رسیدن به قطر  2022باشیم.
◄ لیگ جدید برتر از مهرماه
ســازمان لیگ فوتبال بســیار عالقهمند است
لیگ برتر بیســت و یکم از اواسط مهرماه سال
جاری شــروع شــود .آنوقت مســابقات آغاز
میشود و تیمها به مصاف حریفان میرود .تب
فوتبال در اوایل پاییز احتماالً با بازیهای ملّی
نیز گرم خواهد بــود .جایی که چند بازی تیم
ملّی در صورت صعــود به دور بعدی مقدماتی
جام جهانی نیز در آبانماه برگزار خواهد شــد.
رقابتهای لیگ برتر هم ادامه دارد و فوتبالیها
همچنان میتوانند تعداد زیادی مسابقه جذاب
را تماشــا کنند .اما کنفدراسیون فوتبال آسیا
در تقویم ســالیانه خود ابــراز امیدواری کرده
که بازیهای ســال آینده لیگ قهرمانان آسیا
را طبق روال ســالهای قبل از اوایل زمستان
در ایران شــروع کند .اگر این اتفاق رخ بدهد
و ویروس کرونا بار دیگر مانع نشــود ،مسابقات
لیگ قهرمانان بعدی نیز از دیماه شروع خواهد
شــد .آنوقت بازیهای لیگ برتــر هم مزید
برعلت خواهد شد تا بازیهای فوتبال همچنان
پُرتعداد ادامه یابد.

در جستجوی جایگاه از دست رفته
در ســال فوتبالی ایران اما هواداران ســیرجانی فوتبال که از نتایج ضعیف
تیمشان در ماههای پایانی سال همچنان ناراضیاند ،انتظار دارند با تغییراتی

همت بیشــتر کادر ف ّنی و بازیکنان تیم
که در هیأت مدیره صورت گرفته و ّ
نتایج بهتری در سال جاری با شروع مجدد لیگ برتر نصیبشان شود.

« آگهی فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی اولیه پیمانکار»

جهت طراحی ،ساخت ،نصب ،تست و راه اندازی مخزن  50،000مترمکعبی بتنی ذخیره آب

می آید ،حداکثر تا هفت روز کاری از تاریخ چاپ آگهی ،نامه اعالم آمادگی خود را به همراه مدارک زیر به
آدرس ایمیل SJS.TENDER1400@GMAIL.COM :ارسال نمایند.

شرایط متقاضیان و مدارک مورد نیاز:

 -1دارا بودن حداقل گرید  3ابنیه و تاسیسات (ارایه تصویر رتبه)
 -2دارا بودن حداقل  3کار مشابه با ظرفیت موضوع مناقصه ( ارائه تصویر قراردادهای مربوطه)
 -3ارائه رضایت نامه کتبی از کارفرمایان قبلی
 -4انطباق موضوع مناقصه با اساسنامه و موضوع فعالیت شرکت ( ارائه تصویر اساسنامه)
 -5ارائه آخرین روزنامه رسمی مدیران
 -6ارائه مستنداتی که بیانگر توان مالی و فنی پیمانکار برای اجرای موضوع مناقصه باشد(صورتهای
مالی سه سال اخیر)
 -7ارائه لیست و سوابق نفرات اصلی پروژه
سایـرموارد:
 -1محل کارخانه شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان واقع در شهرستان سیرجان ،کیلومتر  50جاده
سیرجان-شیراز ،کیلومتر  3جاده اختصاصی گل گهر می باشد.
 -2ارائه اسناد و اعالم آمادگی مطابق شرح باال هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد و
شرکت جهان فوالد در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
 -3شرکت جهان فوالد سیرجان پس از ارزیابی مستندات ارسالی ،شرکت هایی که در این مرحله واجد
صالحیت مقدماتی باشند را به مناقصه دعوت خواهد کرد.
 -4هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.
لطفا در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن  09139964877تماس حاصل فرمایید.
( صرفا در ساعات اداری)

واحد خرید خدمات مجتمع جهان فوالد سیرجان

◄ جای خالی تماشاگران فوتبال
در شرایطی که  1400پُر از مسابقات فوتبال
جذاب برای ایرانیها خواهد بود ،جای خالی
تماشــاگران در ورزشگاهها همچنان احساس
می شود .فدراســیون فوتبال و سازمان لیگ
برای آزاد کردن ورود تماشاگران به ورزشگاه
منتظر اعالم نظر ســتاد مبارزه با کرونا است
و حاال این امیدواری وجود دارد مانند برخی
کشــورهای دیگر کــه با رعایــت پروتکلها
تماشــاگران را به ورزشــگاهها راه میدهند
در ایران هــم چنین اتفاقی در طول ماههای
آینده رخ بدهد و بازیها با جذابیت بیشتری
دنبال شود.

اگــر نگاهی عمیقتر به باشــگاه گلگهــر ،هزینه کردها ،ســرمربی و بازیکنان
گرانقیمت تیم انداخته شود ،جایگاه گلگه ِر متمول در میان شانزده تیم در رده
دهم نیست !.تیمی که شروع خوبی داشت و دو سه هفته در صدر جدول بود اما
خیلی زود وا داد و با نتایج ناامیدکننده در خانه و بیرون خانه در نهایت سقوط 9
پلهای داشــته است .اگر نیک بنگریم این جایگاه با یک سرمربی بومی ،بازیکنان
بومی و هزینههایی به مراتب پایینتر نیز دور از دســترس نبود و نیاز نبود برای
کســب جایگاه مث ً
ال دهم لیگ در پایان ســال و نیمفصل این همه هزینه کرده
باشــیم .گلگهر در سال دوم حضورش در لیگ برتر برای دستیابی به جایگاه از
دست رفته خودش و نیز به دستآوردن دل هواداران فوتبال باید نقشه راه را در
تاکتیکهــا و تکنیکها عوض کند و طرحی نو برای غلبه بر حریفان در اندازد و
گرنه شترسواری دوال دوال نمیشود و به صرف هزینه باال کار از پیش نمیرود.
یکــی از خبرهای خوب هیأت مدیره جدید باشــگاه در پایان ســال انتقال
تمرینات تیم از تهران به ســیرجان و همچنین جــذب چند بازیکن جدید
برای ترمیم خطوط ســهگانه تیم در زمین بود که اگر عملی شود تیم تکان
قابل توجهی خواهد خورد .اولین مسابقه گلگهر در سال جدید روز دوشنبه
 16فروردین با ماشینســازی؛ ضعیفتریــن تیم حاضر در لیگ برتر فوتبال
اســت که قرار است در سیرجان برگزار شود .امیدواریم با گرفتن هر 3امتیاز
این بازی ،با توجه به بازیهای سخت مس رفسنجان و پیکان برابر تراکتور و
استقالل ،گلگهر بتواند دو سه پله خود را در جدول باال بکشد.

به شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان»
«شماره-99-49خ»
« دو مرحله ای»

شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان درنظر دارد خدمات طراحی ،ساخت،نصب،تست و راه اندازی مخزن
را بصورت  EPCبه پیمانکار واجد صالحیت واگذار نماید .لذا از شرکتهای واجد صالحیت دعوت به عمل

◄ تعطیالت نیم فصل لیگ برتر
در بهمن ماه که لیگ برتــر احتماالً تعطیالت
نیمفصــل خواهــد داشــت ،فرصتــی بــرای
اســتراحت تیمهــای داخلــی پیــش میآید
کــه این خــاء هم شــاید با لیــگ قهرمانان
آســیا و لیــگ قهرمانــان اروپــا پُــر شــود.
طبق روال هرســاله نیز در اســفند ماه 1400
بازیهای داخلی فوتبال ادامــه مییابد و باید
منتظر تقویمهای فیفا و ای اف ســی بمانیم تا
شاید مسابقات بینالمللی جدید را نیز در پایان
سال جاری داشته باشیم.

« آگهی مناقصه عمومی حمل آهن اسفنجی از شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر

«شماره-99-58خ»

 50،000مترمکعبی بتنی ذخیره آب بصورت دفنی به انضمام ایستگاه پمپاژ (جهت انتقال به مخازن روزانه)
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شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان درنظر دارد نسبت به حمل  70.000تن آهن اسفنجی از شرکت توسعه
آهن و فوالد گل گهر به محل مجتمع اقدام نماید؛ لذا ازشرکت های بومی شهرستان سیرجان که دارایی
توانایی مناسب و سوابق و تجارب مورد قبول می باشند ،دعوت به عمل می آید حداکثر تا ده روز کاری از
تاریخ چاپ آگهی ،پاکات خود را به آدرس مندرج در اسناد مناقصه ارسال نمایند.
شرکت های متقاضی می توانند جهت اطالع از چگونگی تنظیم پیشنهاد فنی و مالی شرایط ،اسناد و
مشخصات موضوع مناقصه را از طریق مراجعه به آدرس اینترنتی  www.sjsco.irدریافت 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؛ از سایت شرکت توسعه آهن و فوالد تا مجتمع جهان فوالد سیرجان واقع در شهرستان سیرجان،
کیلومتر  50جاده سیرجان-شیراز ،کیلومتر  3جاده اختصاصی گل گهر می باشد.
 -2ارائه اسناد و مستندات مذکور هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نمی کند.
 -3شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در قبول یا رد هر یک ازپیشنهادات مختارمی باشد.
 -4جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره  09139964877تماس حاصل نمایید ( .پاسخگویی در ساعات اداری )
 -5هزینه چاپ آگهی ،بر عهده برنده مناقصه می باشد.

واحد خرید خدمات مجتمع جهان فوالد سیرجان
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بیژن ادبی
سـال جدیـد را مـردم کشـورمان در
شـرایطی شـروع کردنـد کـه بیـش
از یکسـال اسـت بـر اثـر بحـران
جهانـی ناشـی از همهگیـریِ کرونـا و
ِ
مشـکالت اقتصـادیِ شـکلگرفته بـر
اثـر آن ،زندگـی مـردم در زنجیـرهای از
دغدغههـا درگیـر شـده اسـت .مصائب
معیشـتی مردم از یـک طرف ،دلزدگی
ِ
حاصـل از دوری و پرهیز از همنشـینی
و تنهایـی طوالنیمـدت آدمهـا از طرف
دیگـر ،دسـت بـه دسـت هـم دادنـد و
گرههـای عجیبـی در زندگـی مـا بـه
وجـود آوردنـد .همانگونـه کـه هـر
شـهروندی ،خـودش شـخصاً ،عـوارض
عینـی بهوجودآمـده را تجربـه کـرده
اسـت.
خالهـای عاطفـی پیشآمـده و
کمرنگشـدن ارتباطـات انسـانی ،عالوه
بـر آن کـه زمینهسـا ِز تبعـاتِ
فـراوان
ِ
روانـی اسـت .روی دیگـر سـکه نیـز
آزاردهنده اسـت .بسیاری مشـاغل آزاد،
وابسـته به حضـور در اجتمـاع و به حال
برقراری روابط متقابل و معاشـرتِ رو در
رو بـا مشـتریان اسـت و از اینجهـت بـا
توجـه بـه تنگناهـا و مضایقی کـه مردم
بـا آنهـا روبـهرو شـدهاند ،مشـکالت
فراوانـی را ایجـاد کـرده اسـتُ .طرفهتر،

خالءهای عاطفی و کمرنگی ارتباطات انسانی

شـهروندانی کمبضاعـت هسـتند کـه
شغلشـان در گـر ِو حضـور در خیابـان
ً
مثلا شـهروندانی
و اجتماعـات اسـت.
کـه حرفـ ه آنان ،دستفروشـی و مشـاغل
اینچنینـی اسـت .در همین سـیرجان،
بسـیاری از افراد حتی از دیگر شـهرهای
ایـران بـه جمعهبـازار میآمدنـد و
تولیدات خانگی و محصوالت کشـاورزی
خـود و دیگـران را عرضـه میکردنـد و
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حیـات اجتماعـی و اقتصـادی آنـان در
ت و آمدهایی
گـر ِو همین مـراوادات و رف 
بـود کـه مردم در این سـاختار داشـتند،
سـاختاری کـه حـاال گویـا امکانـی برای
تثبیـت در گوشـهای از شـهر یافتـه
و قـرار اسـت جایـی دوبـاره کارشـان
ً
فعلا بـه علـت
از سـر گرفتـه شـود امـا
همهگیـری ،زمـان بازگشـایی آن تـا
اطلاع ثانـوی در هالـهای از ابهام اسـت.

 غرض از بیان این مطالب ،اندیشیدن به مشکالتی است که اقشار
فرودست به آن مبتال شدهاند و باید در ساز و کارهای متناسب و آبرومندانه
از آنان نیز دلجویی شود و نگذاریم آنها که در لبه فروریزی و سقوط
مالی هستند ،به ورطه هولناک که یا به قول جامعهشناس روستایی« ،رابرت
چمبرز» به «چرخه محرومیت» فروبغلتند و احساس کنند جانپناهی برای
تسکین و تلطیف دردهایشان ندارند .این همان حالتی است که به آن «انزوای
اجتماعی» میگویند که آن شهروند محروم ،تعلقات عاطفیاش را کمکم از
دست میدهد و جامعه با آسیبهای جدی هویتی مواجه خواهد شد

غـرض از بیـان ایـن مطالب ،اندیشـیدن
به مشـکالتی اسـت که اقشـار فرودست
بـه آن مبتلا شـدهاند و بایـد در سـاز و
کارهـای متناسـب و آبرومندانـه از آنـان
نیـز دلجویـی شـود و نگذاریـم آنهـا
کـه در لبـه فروریـزی و سـقوط مالـی
هسـتند ،بـه ورطـه هولنـاک کـه یـا به
قـول جامعهشـناس روسـتایی« ،رابـرت
چمبـرز» بـه «چرخـه محرومیـت»
فروبغلتنـد و احسـاس کننـد جانپناهی
بـرای تسـکین و تلطیـف دردهایشـان
ندارنـد .ایـن همـان حالتی اسـت که به
آن «انـزوای اجتماعـی» میگوینـد کـه
آن شـهروند محـروم ،تعلقات عاطفیاش
را کمکـم از دسـت میدهـد و جامعـه
بـا آسـیبهای جـدی هویتـی مواجـه
خواهـد شـد .البتـه تمامـی زوایـای
حضـور و مشـارکت اجتماعـی نیـز در
جریـان ایـن همهگیـری ،نابـود نشـده
اسـت ،انسـانها همـواره در بنبسـتها
مجبـور میشـوند ،مسـیرهای دیگـری
بـرای تشـریک مسـاعی پیـدا کننـد .در

مجمـوع ،در طـی ایـن مـدت ،ذائقـه
عمومـی بـه شـدت تغییـر کرده اسـت.
انسـانها،
قـدردان دلخوشـیهایِ
ِ
بهظاهـر کوچکـی شـده اند کـه در حال
حاضـر ،دنیایی از آرامش دسـتنیافتنی
محسـوب میشـوند .دغدغـ ه ارتبـاط
بـدون دغدغـه بـا والدیـن ،نزدیـکان و
دوسـتان .دغدغـه راحت نفس کشـیدن.
ظواهـر زندگـی کـه پیـش از ایـن،

کماهمیـت تلقی میشـد ،حـاال در زمره
آرزوهـا و آمـال بهشـمار میآیـد .طـی
ایـن مـردم ،خُ لقـاً ،منصفتـر شـدهاند و
براثـر فشـارهایی کـه تحمـل کردهانـد،
آبداده و بهتعبیـری رویینتـن در
معنـای سـختجانی و تـابآوریِ باالترو
بامالحظـه و طمانینـهی بیشتـری
رفتـار میکننـد و سـعی میکننـد بـر
رفتارهـای اجتماعـی خـود ،کنتـرل

در همین سیرجان ،بسیاری از افراد حتی از دیگر شهرهای ایران به
جمعهبازار میآمدند و تولیدات خانگی و محصوالت کشاورزی خود
و دیگران را عرضه میکردند و حیات اجتماعی و اقتصادی آنان در
گرو همین مراوادات و رفت و آمدهایی بود که مردم در این ساختار
ِ
داشتند ،ساختاری که حاال گویا امکانی برای تثبیت در گوشهای
از شهر یافته و قرار است جایی دوباره کارشان از سر گرفته شود
اما فعًال به علت همهگیری ،زمان بازگشایی آن تا اطالع ثانوی
در هالهای از ابهام است

بیشتـری داشـته باشـند.
آدمهایـی کـه بخشـی از صورتشـان
زیر ماسـک قـرار گرفته  ،یـاد گرفتهاند
تـا بـه چشـمهای یکدیگـر نـگاه
زبـان چشـمها را بیـش از
کننـد و
ِ
پیـش بیاموزنـد و در چهـره یکدیگـر
تعمـق ،افزونتـری داشـته
دقـت و ّ
باشـند .رعایـت نـکات بهداشـتی کـه
شـاید در میـان دیگـر کشـورهای
توسـعهیافته ،پیـش ازیـن نیـز امـری
رایـج تلقـی میشـد و بـرای دیگـران،
آنچنـان بـاارزش ارزیابـی نمیشـد،
حـاال بـه بخشـی از روتیـن از زندگـی
روزمـره درآمـده اسـت .خُ ـرده فرهنگ
و رفتارهایـی کـه احتمـاال در فضـای
پسـاکرونایی سـالهای آینـده نیـز
ِ
آنقـدر ملکـه ی ذهـن مـردم شـده
باشـد ،کـه شـهروندان بـدون تامـل و
تفکـر ،آن الزامـات را رعایـت کننـد.
ِ
مثبت
ایـن مـوارد اخیر البتـه از نـکات
غیرمسـتقیمی بـود کـه ایـن بیمـاری
مقـدر کـرد .اگـر
جانسـوز برایمـان
ّ
قـرار بـه تکـرار و پذیـرش باشـد ،چـه
بهتـر کـه در مـورد اخالقیترشـدن،
قضـاوت نکـردن و منصفتـر شـدن
شـدن
و همچنیـن رعایـت و درونی
ِ
توصیههـای بهداشـتی ،هرچهزودتـر
ایـن امـور تبدیـل بـه هنجـاری روزمره
شـود.

مدیر روابطعمومی شهرداری سیرجان تشریح کرد:

نگارستان:

خدمات عمرانی و ز یبا سازی شهرداری در نوروز امسال

از سـوی مدیـر روابـط عمومـی شـهرداری
سیرجان اقدامات شـهرداری در بخش خدمات
عمرانی و زیباسـازی شـهر در ایام نوروز تشریح
شـد .بـه گـزارش واحـد خبـر و امـور رسـانه
مدیریت ارتباطات شـهرداری سیرجان ،محمد
رضا قلیچ خانی ضمن تبریک فرارسـیدن سـال
جدیـد گفـت  :مقـام معظـم رهبـری حضـرت
(مدظلـه العالی) سـال جدیـد را سـال «تولید،
پشـتیبانی هـا و مانـع زدایـی هـا » نامگـذاری
فرمودنـد و یقینا ما نیز در مجموعه شـهرداری
 ،رهنمودهـای مقام معظم رهبری را سـرلوحه
عملکـرد خـود در ایـن رابطـه قـرار خواهیـم
داد .مدیـر روابـط عمومی شـهرداری سـیرجان
بـا آرزوی موفقیـت بـرای همه همشـهریان در
بهـار و سـال جدید ،یکی از اقدامات شـهرداری
بـرای ایـام نـوروز را راه اندازی کارناوال شـادی
در راسـتای افزایش نشـاط اجتماعـی بیان کرد
و گفـت :شـهرداری اصلاح هندسـی برخـی
معابـر  ،تسـطیح  ،آسـفالت معابـر شـهری و
همچنیـن مرمـت و لکـه گیری آسـفالت معابر
قبـل از آغاز تعطیالت عید نـوروز اقدامات الزم
را معمـول نمـود .مهنـدس محمدرضـا قلیـچ
خانـی خاطـر افـزود :معاونـت خدمات شـهری
شـهرداری نیـز در تعطیلات ایام نوروز نسـبت
بـه جمـع آوری سـگهای ولگـرد  ،جلوگیری از
تکـدی گـری در تقاطـع هـا  ،میادیـن و معابر
شـهر  ،جلوگیـری از سـاخت وسـاز هـای غیر
مجـاز  ،گودبـرداری ها ،حفاری هـای غیرمجاز
 ،تخلیـه خـاک ونخاله در سـطح شـهر  ،جمع
آوری بنرها ،اسـتندها  ،تابلوها و داربسـت های
غیرمجـاز  ،برخورد با کیوسـک ها با فعالیتهای
غیرقانونی و دسـت فروشـان در تمامی مسیرها
 ،جلوگیـری از فـروش میـوه و سـایر مـوارد
توسـط وانـت بارهـای شـخصی در معابر شـهر
و جمـع آوری خودروهـای فرسـوده در سـطح
شـهر اقدامـات سـازنده ای را انجـام داد.
مدیـر روابـط عمومی شـهرداری با بیـان اینکه
اسـفند مـاه نهضت پاکسـازی شـهر سـیرجان
تخصیـص داده شـد افـزود  :سـازمان مدیریت
پسـماند شـهری در طـی اسـفند مـاه سـال
گذشـته نسـبت به پاکسازی کامل شـهر اقدام
و در طـول ایـام عید نیز در طول شـب نسـبت
بـه گندزدایی جـداول و پاکسـازی شـهر اقدام
نمـود.وی در خصـوص اقدامـات شـهرداری
مناطـق در ایـن ایـام اظهارداشـت :سـاماندهی
تابلوهـا  ،اسـتندها و فضاهای تبلیغاتی سـطح
شـهر  ،رنـگ آمیـزی جـداول سـطح شـهر از
جملـه اقدامـات مدیریـت شـهری بر شـمرد.
قلیـچ خانـی اضافه کرد :سـازمان سـیما منظر
و فضای سـبز شـهری نیـز در این ایـام موظف
شـده بـود نسـبت بـه آمـاده سـازی پارکهـا ،
تعمیـر و مرمـت آنهـا  ،رنـگ آمیـزی جـداول
معابـر  ،خیابـان هـا  ،بلوارهـا ومیادین سـطح
شـهر و برخـی از پـارک هـا اقدامـات شـایان
توجـه ای را ارائـه نمایـد .مدیـر روابط عمومی
شـهرداری پاسـخگویی  24سـاعته حضـوری
و تلفنـی بـه همشـهریان گرامـی ،فعـال

نمـودن سـامانه  137بـه صـورت  24سـاعته
و انتقـال شـکایات ودرخواسـت هـای مردمـی
در کوتاهتریـن زمـان بـه سـازمانها و ارگانهای
خدمـات رسـانی از دیگـر اقدامـات محولـه
در ایـام تعطیلات نـوروز بـه شـهرداری مـی
باشـد .وی خاطرنشـان کـرد  :یکـی از عوامـل
نشـر فرهنگ شـهروندی در بین شـهروندان ،
نصـب بنرهایی با مضامین پیـام های فرهنگی

شـهروندی اسـت که کارکنـان مجموعـه اداره
روابـط عمومـی شـهرداری در ایـام نـوروز این
کار را در اولویـت قـرار داده و شـهروندان عزیز
در طـول ایـن مـدت و مخصوصـا در روز ۱۳
فروردیـن روز طبیعـت شـاهد بنرهایـی بـا
مضامیـن نامگذاری سـال  1400مقـام معظم
رهبـری (مدظلـه العالـی) ،تبریـک سـال نـو،
هشـدار هـای کرونایـی ،حفـظ و مراقبـت از

محیـط زیسـت بودنـد .مدیـر روابـط عمومـی
شـهرداری در پایـان ضمـن تشـکر از شـهردار
محتـرم  ،مدیـران واحدهـا و سـازمان هـای
شـهرداری و همـه ی همـکاران و کارکنان که
در ایـن روزهـا و روزهای گذشـته وقت خود را
برای شـهر و مردم گذاشـتند ،بـه صورت تیتر
وار برخی اقدامات دیگر مجموعه شـهرداری را
بدیـن شـرح بیـان کرد:

***
 پاکسـازی و تنظیف گسـترده شـهر
( افزایـش تعـداد نیـرو و ماشـینآالت
بهمنظـور جمـعآوری زبالـه ،نخالههـای
سـاختمانی و رفـت و روب معابـر) و
اجـرای طرح ضربتـی پاکسـازی محالت
و ورودیهـای شـهر
 شروع اجرای پروژه شهر نور

 اجرای چندین اِل ِمان نوروزی
 اجرا و راهاندازی پارک متحرک
 اجـرای اِل ِمان دیوار گلیـم در ورودی
از سـمت تهران
 اجرای سـه مورد سـفره هفتسـین
نوروزی
 گلکاری تمامـی بلوارهـای اصلـی
سـطح شـهر و ورودیهـا
 فعالسـازی آبنمـای کف خشـک
پـارک الله
 بهسازی پارک الله
 فعالسازی تمام آبنماهای شهری
 امحاء و پاکسـازی بخشی از تبلیغات
دیوار معابر اصلی شـهر
 زیباسـازی انتهـای ولیعصـر (عجل
ا ...تعالـی فرجـه ّ
الشـریف) و میـدان
السلام) و ورودی
امیرالمؤمنیـن (علیه ّ
شـهر از سـمت کرمـان (بلـوار سـردار
سـلیمانی) بـا اسـتفاده از سـنگهای
رنگـی و گل
 ریسهکشی و نصب پرچم
 خطکشی معابر شهری
 پـروژه نصـب اِل ِمـان عکسهـای
شـهدای معـزز در بلـوار شـاهد
 نصـب پایـه پرچمهـای پـل صنعت
مکیآبـاد
 تعویض کلیه پرچمهای شهری
 آذینبندی و فضاسازی شهر
 اجرای دیوار مشاهیر
 بهسـازی جداول و زیباسـازی بلوار
سـردار جنگل
 لکهگیری آسفالت معابر
 آسـفالت و سـنگ فـرش معابـر
(فردوسـی ،وحیـد ،شـریعتی و)...
 رنگآمیـزی تقاطـع مکیآبـاد (پل
صنعت )
 مناسبسـازی بنرهای سـطح شهر
بـا شـعار سـال مقـام معظـم رهبـری،
دارالحسـین و نـوروز
 نگارخانـه شـهری «سـیرجان مـا»
مشـترک بـا گلگهر
آبنمـای کـف خشـک پـارک 17
شـهریور و آبنمـای انتهای بلـوار ولیعصر
(عجـل ا ...تعالـی فرجـه ّ
الشـریف)
 حذف تابلوها و عناصر نازیبا
 نصب سطل تفکیک زباله
نصـب اسـتیکرهای فصـل بهـار
روی  ۳۰ایسـتگاه اتوبـوس و سـاخت ۴
ایسـتگاه جدیـد
 تسـطیح نخالههـای حاشـیه شـهر
(جـاده شـیراز ،میـدان منطقـه ویـژه،
بلوار خلیج فارس ،حاشـیه بلـوار والیت،
حاشـیه بلـوار قائم ،جـاده کرمـان ،جاده
تهـران و دپـو نخاله)
اجـرای برنامههـای فرهنگـی و
اتوبـوس شـادی و روز درختـکاری
بهسـازی و نوسـازی اتوبوسهـای
شـهری
اجـرای گسـترده كاشـت نهـال در
سـطح شـهر

حوادث و اتفاقات پیرامون خود را به ما اطالع دهید
آخرین اخبار و تصاویر حوادث را با ما در اینستاگرام دنبال کنید

havaades.negarestan

گروه حوادث نگارستان:
سال  ۹۹برای تمام مردم ایران سال بسیار
متفاوت ،تلخ و سختی بود .سالی که مردم با
یک تجربه جدید روبرو بودند .تجربه زندگی
با ویروس چموشی به نام کووید  ۱۹از
خانواده کرونا که از همجنسهای خود بسیار
سرسختتر و مرگبارتر بود.
کرونا سبک زندگی مردم را تغییر داد،
بسیاری خانهنشین شدند ،بسیاری کسب
و کار خود را از دست دادند و بسیاری هم
عزیزانشان را !
افراد در گذشته به راحتی در هر شغل
یا نقش اجتماعی که داشتند آزادانه
فعالیت میکردند ،اما با شیوع ویروس
کرونا محدودیتهای جدیدی به زندگی
انسانها اضافه شد و دیگر مردم نتوانستند
فعالیتهای آزادانه خود را از سر گیرند.
بسیاری از مشاغل هم به دلیل شیوع این
ویروس در عصر جدید ،آنالین شد و تعدادی
از افراد جامعه هم که شرایط شغلی آنالین
شدن را نداشتند ،بیکار شدند .تعطیلی
بسیاری از شرکتها و افزایش آمار بیکاری
کارگران سبب شد تا با بحران جدید
اقتصادی دست و پنجه نرم کنیم.
همچنین بسیاری از خانوادهها به دلیل
افزایش تنش و اضطراب در جهت شیوع
ویروس کرونا با افسردگیهای جدیدی
ت های بیشاز اندازه،
مواجه شدند .محدودی 
بیکاری افراد ،مشکالت اقتصادی و ترس از

0913 620 4535

حوادث

کانال و پیج خبری نگارستان

@negarestan_news

درگفتگوی سخنگوی ستاد کرونا با سرویس حوادث نگارستان مطرح شد:

سال کرونایی در سیرجان
چگونه گذشت
 در سال  99تعداد  209همشهری قربانی این ویروس چموش شدند

آینده سبب شد تا افراد شیوه جدیدی از
زندگی را تجربه کنند .تعدادی موفق شدند
و توانستند این بحران زندگی را پشت سر
بگذارند و به روند طبیعی زندگی خود ادامه
دهند اما عدهای هنوز با شیوه جدید زندگی
و محدودیتهایی که در جهت جلوگیری
از شیوع بیشتر ویروس کرونا وجود دارد،
هماهنگ نشدند.
زندگی با شیوع ویروس کرونا تغییرات زیادی
داشت .بسیاری از مشاغل آنالین شدند و
بسیاری از خریدها و فعالیتهای اجتماعی
دیگر که نیاز مبرم به فعالیت بیرون از خانه
داشت ،اکنون برای جلوگیری از کرونا در
منزل و از طریق اینترنت انجام میشود.
در عصر ارتباطات ،زندگی نسبت به گذشته
اینترنتیتر شده است .با تغییر ناگهانی شیوه
زندگی ،افراد به دلیل مشکالتی که به وجود
آمده است ،دچار افسردگی به شکلهای

مختلف شدهاند و شاید عدهای از افراد به
دلیل قرنطینه و محدودیت فعالیتهای
اجتماعی با گونههایی از افسردگی دست
و پنجه نرم کنند اما خودشان این نوع از
افسردگی را حس نکنند و معتقد باشند که
با شرایط جدید هماهنگ هستند و مشکلی
ندارند .اگر چه با شروع سال جدید باز هم آثار
محدودیتها و کاهش فعالیتها برجاست اما
به نسبت مدت زمان سال گذشته در این
روزها تا حدودی از بار آن کمتر شده است.
 آبان و آذر سختترین ماههای 99
معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی
توگو با خبرنگار حوادث
سیرجان در گف 
نگارستان در بررسی شرایط سالی که گذشت
گفت :کرونا در ابتدای سال  ۹۹در سیرجان
چرخش زیادی نداشت و رعایت پروتکلهای
بهداشتی از سوی مردم باعث شد در ابتدای

امر با بحران روبرو نشویم .در کنار همکاری
مردم البته وجود دو بیمارستان در سیرجان
و تعداد قابل قبول پزشکان متخصص عفونی
و داخلی در شهر نیز به این امر کمک کرد.
دکتر محمد موقریپور افزود :کل مبتالیان
قطعی از ابتدا تاکنون قریب  ۹۳۴۰نفر و
تا پایان سال گذشته  ۹۲۴۶نفر و تعداد
فوتیهای قطعی نیز از ابتدا تاکنون ۲۱۰
نفر و تا پایان سال گذشته ۲۰۹ ،نفر بوده
است .البته قطعاً تعداد مبتال از این آمار
بیشتر است ،چرا که افرادی به کرونا مبتال
شده و بدون عالمت بودند و افرادی نیز به
علت سبک بودن بیماری ،آزمایش ندادند.
همچنین تعدادی فوتی مشکوک به کرونا
داشتیم که عالئم کرونا را داشته و بستری
شدند اما جواب تست آنها منفی بوده است.
وی ادامه داد :خوشبختانه در سیرجان به
علت بستری تعداد بیشتری از بیماران ،آمار
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فوتی ما نسبت به متوسط کشوری پایینتر
است و به همین دلیل تعداد بستری ما از
متوسط کشوری باالتر است .در سیرجان
دو مرکز نمونهگیری در میدان شهرداری
و جنب دانشگاه پیامنور راهاندازی شد که
بیماران را توسط پزشک ویزیت کرده و در
صورت نیاز پس از نمونهگیری موارد را به
آزمایشگاه ارسال میکردند.
این مقام مسئول بیان داشت :سختترین
روزهای کرونا در سیرجان را در آبان و آذرماه
طی کردیم که تمامی تختهای کرونا در دو
السالم) و دکتر غرضی
بیمارستان امام رضا (علیه ّ
سیرجان تکمیل شد و دیگر امکان بستری
نداشتیم .سخنگوی ستاد مبارزه با کرونا در
سیرجان با اشاره به واکسیناسیون کرونا تصریح
کرد :واکسیناسیون تعدادی از کادر درمان که
در بخش کرونا مشغول به فعالیت هستند ،انجام
شده و به تدریج با ارسال واکسن از تهران بقیه
کادر درمان و برخی گروههای هدف واکسینه
میشوند .همچنین واکسیناسیون تعدادی
از بیماران خاص و پرسنل سازمان آرامستان
سیرجان و پاکبانا ن نیز انجام شده که امیدواریم
با ادامه واکسیناسیون و رعایت پروتکلهای
بهداشتی شاهد کاهش آمار کرونا در سیرجان
باشیم .وی در پایان به تمامی اعضای کادر
درمان در بخشهای مختلف دانشکده علوم
پزشکی سیرجان خدا قوت گفت و اظهار
امیدواری کرد که با همکاری مردم و رعایت
دستورات بهداشتی شاهد روند کاهشی ابتال به
کرونا در شهرمان باشیم.

جزییات سوانح نوروزی از زبان رییس پلیس راه شهرستان

گروه حوادث:
فرمانده پلیسراه سیرجان
از کاهش تلفات جادهای در
محورهای مواصالتی شهرستان
ت به دورههای مشابه خبر
نسب 
داد.
سرهنگ سلیمی در این رابطه
گفت :نوروز امسال نسبت به
نوروز  ۹۸که ویروس کرونا

کاهش تلفات جاده ای
وجود نداشت ،تلفات جادهای
در سیرجان کاهش زیادی
داشته است .وی ادامه داد :میزان
تلفات جادهای در طرح نوروزی
در سیرجان  ۲نفر (تا لحظه
تنظیم خبر) بوده است .البته
نسبت به نوروز  ۹۹شاهد افزایش
تردد بودهایم .این مقام انتظامی
تصریح کرد :بیشترین حجم تردد
در محورهای مواصالتی سیرجان

مربوط به محور بندرعباس و
سپس محور سیرجان-بافت بوده
و بیشترین سوانح رخ داده نیز به
ترتیب در همین دو محور اتفاق
افتاده است.
فرمانده پلیسراه سیرجان
بیشترین نوع سوانح رخ داده را از
نوع واژگونی دانست که به علت
عدم توجه راننده به جلو ناشی
از خستگی و خوابآلودگی و یا

شرکت فنی مهندسی سیرجان دکل سهامی خاص به
شماره ثبت  1868و شناسه ملی 10860544506

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت میشود تا در
جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده که در ساعت 9
صبح مورخ  26فروردین  1400به آدرس :سیرجان ،بلوار سید
جمال ،نرسیده به چهارراه قاآنی ،جنب فرفورژه زیدآبادی
تشکیل میشود ،حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:
بررسی صورت های مالی و تصویب تراز و حساب سود و زیان
ساالنه ،انتخاب مدیران و بازرسان و روزنامه کثیراالنتشار
هیات مديره شرکت فنی مهندسی سیرجان دکل

سرعت باال رخ داده است.
سرهنگ مهدی سلیمی با اشاره
به شعار امسال پلیس راهور
(پرهیز از سفر ،ایمنی و سالمت)
به شهروندان توصیه کرد :تا حد
ممکن از سفرهای غیرضروری
خودداری کنند تا خود و
خانوادههایشان گرفتار کرونا
و یا حوادث غیرقابل پیشبینی
نشوند.
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راهنما

راهکارهای پیشگیری از
حوادث کارگاهی

گروه حوادث :یکی از تبعات سوء رشد تکنولوژی در جوامع ،بروز حوادث
مختلف از جمله حوادث ناشی از کار و بیماریهای شغلی است که همه ساله
تعداد بیشماری از افراد را در واحدهای صنعتی و تولیدی دچار مشکالت
و رنجهای فراوان میکند .سیرجان از مهمترین شهرهای استان و حتی
منطقه در داشتن معادن و کارخانجات صنعتی با تعداد زیادی کارگر است
که کم و بیش اخباری از حوادث کارگاهی از آن مخابره میشود .برای
کاهش این حوادث و تأمین و تضمین سالمت کارگران در اینگونه مراکز
بارها راهکارهای آن به خصوص با تشکیل و تقویت واحدهای  HSEبیان
شده است .اصوالً برای پیشگیری از حوادث ناشی از کار که در محیطهای
کارگاهی برای کارگران اتفاق میافتد و صدمات بدنی مرگبار و غیرمرگبار
ایجاد میکند مدیران کارگاهی طبق قوانین موجود مؤظفند با فعالکردن
این واحدها از حوادث کار جلوگیری کنند .حوادث ناشی از کار حوادثی است
که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق میافتد مقصود
از حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است که بیمه شده در کارگاه ،معدن یا
مؤسسات وابسته یا ساختمانها و محوطه آن مشغول کار باشد و یا به دستور
کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهدهدار انجام مأموریتی شود.
اما یکی از مهمترین اقداماتی که کارفرمایان باید در محیط کار اجرا نمایند
تأمین ایمنی کارگاه است .ایمنی یعنی فراهم کردن شرایطی که در آن صدمه
و جراحت و بیماریهای شغلی ،مرگ و ورود خسارت بر اموال و تجهیزات
کار را به حداقل برساند .حادثه؛ اتفاق پیشبینی نشدهای است که تحت تأثیر
عامل یا عوامل خارجی در اثر عمل یا اتفاق ناگهانی رخ میدهد و موجب ورود
صدماتی بر جسم یا روان بیمهشده میگردد.کارفرما مکلف است از طریق
واحد  HSEاقدامات الزم اولیه را برای جلوگیری از تشدید وضعیت حادثه
دیده یا حادثهدیدگان انجام دهد و پُرواضح است در مواقعی که بر اثر عدم
رعایت مقررات قانونی توسط کارفرما و مسئول کارگاه هرگونه حادثهای رخ
دهد این اشخاص از نظر کیفری و حقوقی مسئول خواهند بود.
از این رو کارگران و کارفرمایان باید توجه داشته باشند که بارعایت برخی
از اقدامات بر اساس اصول و قوانین حاکم بر کار میتوانند تا حدود زیادی
از وقوع حوادث ناشی از کار جلوگیری کند .برخی از این روشها و اقدامات
بدین شرح میباشند:
 -۱ تأمین تجهیزات مدرن و غیرفرسوده
 -۲ آموزش نحوه کار ایمن در استفاده از ابزارها و ماشینآالت
 -۳ آموزش روشهای حفظ ایمنی و اقدامات بهداشتی
 -۴ آموزش اقدامات اولیه بعد از وقوع حادثه
 -۵ استفاده از کارگران در بخشهای مختلف کارگاه با توجه به مهارت
و تخصصشان
 -۶ نصب دستورالعملها در کارگاه
 -۷ برگزاری دورههای آموزشی به صورت مستمر مطابق روشهای
به روز
-8 تهیه و تأمین لوازم ایمنی فردی و توجیه و توصیه قانونی استفاده از
آن برای تمامی کارکنان بهخصوص کارگرانی که در شرایط ویژه با کارهای
سخت مواجه هستند.

نوبت دوم (بدلیل به حد نصاب نرسیدن نوبت اول)

شرکت ماهان ترابر سمنگان (سهامی خاص) به شماره ثبت
 3786و شناسه ملی 14004776634
بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت میشود تا در
جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (بدلیل به حد نصاب
نرسیدن نوبت اول) که در ساعت  9صبح مورخ  26فروردین 1400
در محل دفتر شرکت واقع در سیرجان ،کیلومتر  5جاده تهران
تشکیل میگردد حضور بهم رسانند.
ضمنا خاطر نشان مینماید به دلیل به حد نصاب نرسیدن جلسه اول،
جلسه نوبت دوم می باشد.
دستور جلسه:
بررسی صورتهای مالی و تصویب تراز و حساب سود و زیان ساالنه

رئیس هیات مديره

« آگهی فراخوان شناسايی و ارزيابی تامین کنندگان و تولیدکنندگان چسب خمیری »Belzona
« شماره -99-27م »
شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان درنظر دارد نسبت به شناسایی و ارزیابی تامین کنندگان
واجد صالحیت جهت تامین چسب خمیری  Belzonaمورد نیاز کارخانه خود به شرح ذیل،
اقدام نماید؛ لذا ازکلیه تولیدکنندگان وتامین کنندگان معتبر که دارای توانایی مناسب ،سوابق
و تجارب مورد قبول می باشند ،دعوت بعمل می آید حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ
چاپ این آگهی فـراخوان ،ضمن اعالم آمادگـی ،نسبت به ارسال مدارک و مستندات الزم به
آدرس ایمیـل SJSCO.99@GMAIL.COM:و همچنین در صورت نیاز به ارتباط با شماره
تماس 09135857658 :اقدام نمایند.

ردیف

نام کاال

مقدار

واحد

1

چسب خمیری Belzona 1111

150

کیلوگرم

2

چسب خمیری Belzona 1391

20

کیلوگرم

اسناد و مدارک:
 -1درخواست رسمی با ذکر شماره فراخوان ( اعالم آدرس ایمیل ،شماره تماس ثابت و همراه الزامی
است).
 -2مدارک ثبتی (جواز کسب ،شماره ثبت ،کد اقتصادی ،شناسه ملی ،گواهی ثبت و گواهی آخرین
تغییرات )
 -3رزومه  ،سوابق تامین و رفرنس های فروش
توضیح :ارائه مستندات هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد و شرکت مجتمع جهان فوالد
سیرجان پس از ارزیابی و تعیین تامین کنندگان واجد صالحیت ،اقدام الزم را بعمل خواهد آورد.

واحد خريد و تدارکات شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان

پیامبر مهربانیها:
کسی که نماز را از وقتش
تأخیر بیندازد( ،فردای قیامت)
به شفاعت من نخواهد رسید.

صلی ا ...علیه و آله وسلم

سیاسی  /اجتماعی  /فرهنگی

 سال بیست و چهارم  شماره   1256شنبه  14فروردین 1400

 صاحب امتیاز و مدیر مسئول :ذبیح اله بلوردی
 وب سایت  www.negarestannews.com :ایمیلnegarestannews@yahoo.com :
 سامانه پیام کوتاه30007258 :

 همراه  09132783241 :مدیریت بخش آگهی ها09133475180 :

 مدیریت توزیع شهرستان  09133477433 :توزیع کرمان09132418781 :
 آدرس دفتر مرکزی :سیرجان ،تقاطع رضوی (اشکذری)
 تلفنها  034-42230702 / 42206677 :تلفکس034-42206644 :

 چاپخانه :مهدوی


ایّام هفته

تاریخ

اذان صبح

اذان ظهر

اذا ن مغ رب

شـــنــبـه

 14فروردین

05:15

12:51

19:24

ی کشــنبه

 15فروردین

05:14

12:50

19:24

دوشــنبه

 16فروردین

05:13

12:50

19:25

سه شنبه

 17فروردین

05:12

12:50

19:26

چهارشنبه

 18فروردین

05:10

12:49

19:26

پنجشنبه

 19فروردین

05:09

12:49

19:27

جــــــمعه

 20فروردین

05:08

12:49

19:27

در اوقات فوق  ،جانب احتیاط را رعایت کنید

از البهالی رسانههای جمعی

چای سبز
دشمن کروناست

تازهترین تحقیق تأیید شده علمی میگوید :ماده «اپی گالوکاتکین
گاالت» کــه در چای ســبز وجود دارد مانع اتصــال ویروس کرونا
به گیرندههای غشــای سلولی بدن میشــود و از تکثیر ویروس در
بافتهای بدن جلوگیری میکند .نتایج این تحقیق نشــان میدهد
چای سبز دارای مادهای اســت که میتواند از تکثیر ویروس کرونا
در ســلول های انسانی و ابتال به نوع شــدید عفونت کرونا ویروس
جدید«کووید »19جلوگیری کند .در این پژوهش علمی تأکید شده
میتوان از چای سبز به عنوان یک روش پیشگیرانه ارزان و ایمن در
برابر ابتال به عفونت ویروســی کرونا استفاده کرد .دانشمندان حاضر
در این تحقیق اظهار داشتند« :چای سبز دارای خواص ضدالتهابی
است و با  pHاسیدی باالیی که دارد میتواند به کاهش خطر ابتال
به عالئم شــدید کووید  19کمک کند ،ACE2 ».آنزیمی متصل
به سطح خارجی «غشای سلولی» شامل سلولهای ریه ،شریانها،
قلب ،کلیهها و مخاط و رودههاست و در بیمارانی که به کرونا به ویژه
از نوع شدید آن مبتال میشوند ،این آنزیم در نقش گیرنده ویروس
کرونا در سطح بافتهای مختلف آنها و پیشرفت تکثیر ویروس در
بدن آنها به ویژه در ریهها ،عمل میکند.

ظهور امام زمان،
معطل انتخابات ایران؟!

ایــن اظهارات علیرضا پناهیان که گفته بود« :رأیگیری و انتخابات
بیشتر از این که بخواهد جامعه ما را آباد کند ،میتواند جهان را آزاد
کند چرا که اگر ملت ایــران از حضور در رأیگیریها و در امتحان
انتخابات ،سربلند بیرون بیاید ،کافی است برای اینکه حضرت ولی
عصر (عجل ا ...تعالی فرجه الشّ ــریف) ظهور کنند ».با واکنشهایی
در جامعه و فضای مجازی روبرو شــد .در یکی از این واکنشها یک
سایت تحلیلی خطاب به پناهیان نوشت :طبق آنچه شما روحانیون
بــه ما یاد دادهاید ،امام زمان(عج) ،امام تمام جهان اســت و نه امام
فقط کشور ایران و قاعدتاً برنامه ظهور ،بر مبنای اتفاقات یک کشور
تنظیم نمیشــود و یک پروژه بزرگ جهانی و آخرالزمانی است .در
این نقد اضافه شــده :جناب پناهیان! شما و منبریهایی چون شما
با حرفهای بیاســاس خود ،به اندازه کافی چوب حراج بر باورهای
دینی مردم زدهایــد .اگر قرار بود امام زمان(عج) بر مبنای انتخابات
ایران ظهور کنند ،وقتی که کاندیدای مورد عالقهتان رأی آورد باید
ظهور میکردند چــرا که هم هاله نور داشــت ،هم خودش مدعی
ارتبــاط با رابط امام زمان(عج) بود .حاال بد نیســت جناب پناهیان
بفرمایند چنانچه انتخابات خوبی هم برگــزار و یکی ازکاندیداهای
مورد عالقه شما هم رئیس جمهور شد و امام زمان ظهور نکرد چه؟

به رغم محدودیتها ،تختجمشید از مهمترین آثار باستانی ایران باز هم پذیرای مسافران نوروزی بود.

سریال نوروزی
«نون  .خ» مردم را
پای گیرندههای
تلویزیون نشاند

سریال «نون خ» به کارگردانی «سعید آقاخانی»
و نویسندگی «امیر وفایی» که پخش سری جدید
آن از نوروز  1400آغاز شده با استقبال بینندگان
این سریال همراه بود .نون خ مخفف نقش سعید
آقاخانی در این سریال (نورالدین خانزاده) است.
سریال نون خ ،داستانی اجتماعی و آمیخته با طنز
دارد .نورالدین خانزاده (ســعید آقاخانی) صاحب
یک کارگاه فرآوری تخمهی آفتابگردان اســت.
کشاورزان هممحلی نورالدین ،محصول تخمهی
آفتابگردان خــود را به نورالدیــن فروختهاند.

نورالدیــن این محصول را به شــخصی ســاکن
پایتخــت به نام میرزایی میفروشــد تــا او این
محصوالت را در کشــور ترکیه به فروش برساند.
در همین حین ،خبر میرسد میرزایی از دنیا رفت ه
و کشــاورزان که از این خبر مطلع میشوند هر
یک به نحوی سعی میکنند تا پول محصوالتی
را که به نورالدین خانزاده فروختهاند ،از او بگیرند.
نورالدین هم طی گفتگوهای متفاوت با اطرافیان
میرزایی متوجه میشود که او در اواخر زندگیاش

آه در بساط نداشت ه است.
ســیروس میمنت بازیگر نقش کیــوان که از
بازیگــران مورد توجه در این ســریال اســت
درباره این فصل از ســریال نون خ میگوید :ما
میدانستیم که این فصل از سریال بهتر میشود
چون تجربهای از قبل داشــتیم و میدانستیم
چه جاهایی باید تقویت شود .او درباره اینکه
در کدام یک از سریالهایش اینقدر موردتوجه
قــرار گرفته بــود ،گقت :به هیــج وجه پیش
نیامده بود که اینقدر مورد توجه واقع شــوم.
من پیش از این کارهای زیادی با رضا عطاران
و حتی خود ســعید آقاخانی داشتهام که البته
همه آنها برایم دوستداشتنی هم هستند اما
این کار مورد اقبــال زیادتری قرار گرفت .این
بازیگر طنز ســریال اضافه کرد :من حدود سه
دهه است که در ســریالهای تلویزیونی بازی
کردهام و مجموعههای طنز خیلی داشتهام ولی
فکر میکنم در این سریال چند برابر همه آنها
دیده شدم.

نگاه آخر

لعنت به اين
پیت حلبی خالی
محسن جالل پور

در ســرش هزار زنبــور عصبانــی پرواز
میکنند .هزار زنبور خســته که انگار در
یک پیت حلبی تاریک گرفتار شــدهاند .با
هزاران زنبــور آماده جنگ در ســرش ،از پلهها باال میرود.
میرود تا باالی ساختمان؛ باالترین نقطه برج .میایستد لب
بام ،لب هره و باد سرد میخورد توی صورتش.
عصبانی سرش ،وادارش میکنند به پایین نگاه
هزاران زنبور
ِ
کند .آدمها را میبیند که میآیند و میروند .یکی به راست،
یکی به چپ ،یکی حیران اما همه خسته.
بــه خیابانها نگاه میکند؛خیابانهایی که بارها با تنهاییاش
در آنها قدم زده و ســیگار کشیده اســت .به آدمهایی نگاه
میکنــد که بارها به چشــمانش زل زدهاند اما تنهاییاش را
ندیدهاند.
در این دنیا از هیچکس راضی نیست جز کفشهایش که وزن
تنهاییاش را تحمل کردهاند کــه رفیق خیابانگردیهایش
بودهاند.
زنبورهای عصبانی وسوسهاش میکنند که بپرد .بپرد پایین و
به آدمهایی بپیوندد که خوابیدهاند و سرشان از هزاران زنبور
عصبانی خالی شــده است .لحظهای به خودش فکر میکند،
به خانوادهاش ،به دوســتانش و به جهانی که احتماالً برای او
ساخته نشــده .زنبورها مدام خودشان را به دیوارههای پیت
حلبی میکوبند و صدای مادرش و دوســتانش و خانوادهاش
میان وزوزشان گم میشود.
خســته اســت اما از هیچکس گالیه ندارد و فقط میخواهد
جایی پیدا کند و تخت بخوابد .زنبورها تشویقش میکنند که
بپرد و میپرد و خودش را به باد بیمقدار میســپارد و چند
ثانیه بعد ،هزاران زنبور خوشــحال از سرش بیرون میپرند و
میروند تا سر دیگری پیدا کنند...
چندی پیش جوانی 22ساله خودش را از «برج اول» کرمان
پرت کرده پایین و خون به دل همه ما کرده است .چند دقیقهای
با اشک و آه در صفحه اینستاگرامش چرخیدم و عکسهاش را
نگاه کردم و نوشتههایش را خواندم .نمیدانم کیست اما مگر
تفاوتی هم میکند؟ او به شــدت تنها بود و احتماالً کسی را
نداشت که با او درباره هزاران زنبور عصبانی سرش حرف بزند.
شــاید اگر در طول مسیر حتی یک نفر به او لبخند میزد ،از
پریدن منصرف میشد اما هیچ کس نبود.
از وقتی خبر را خواندهام و در جهانش قدم زدهام ،گریهام قطع
نشــده و خشم امانم را بریده .خیلی وقت است که مینویسم
و پاک میکنم .حاال چندین ســاعت اســت که هزاران زنبور
عصبانی در ســر دارم که مجبورم میکنند به همه چیز بپرم.
به اقتصاد ،به سیاســت ،به جامعه و به زمانهای که مثل یک
پیت حلبی ،تهی از همه چیز اســت .کاش میشد این پیت
حلبــی بیمقدار را با لگد پرت کرد .لعنت به اين پیت حلبی
خالی.

آگهی مناقصه تامین  500کاوا برق اضطراری جهت
گلخانه  5هکتاری واحد ابراهیم آباد در قالب خرید
نصب و راه اندازی  5دستگاه دیزل ژنراتور  100کاوا
شـرکت کشاورزی سیـرجان بنیاد

در نظر دارد تامین  500کاوا برق اضطراری جهت گلخانه  5هکتاری واحد ابراهیم آباد خود
در قالب خرید و نصب و راه اندازی  5دستگاه دیزل ژنراتور  100کاوا را به پیمانکاران واجد
شرایط واگذار نماید .

شـرکت کشاورزی سیـرجان بنیاد
در نظر دارد نسبت به حمل کود گاوی با تریلر کمپرسی از اصفهان به آدرس های  :جاده
تهران ،مقابل پلیس راه ،کیلومتر  9جاده دهق و علویجه شرکت قیام و کیلومتر  15جاده
اردستان به کاشان ،واحد دامپروری شرکت فجر اصفهان و تهران به آدرس :شهریار ،میدان
نماز ،بلوار پلیس ،کیلومتر  2جاده شهریار-تهران شرکت تلیسه نمونه به میزان حدود

لذا از کلیه شرکت ها یا افراد حقیقی که توانایی انجام موضوع مناقصه مذکور را دارد جهت

 50.000مترمکعب برابر با حدود  30.000تن از تاریخ  1400/02/01لغایت  1400/08/30به مقصد

شرکت در مناقصه دعوت بعمل می آید .متقاضیان محترم میتوانند جهت دریافت اسناد

شهرستان سیرجان حمل نماید ،لذا از کلیه شرکت های حمل و نقل یا افراد حقیقی که

شرکت در مناقصه به وب سایت  web: www.pistachio-tooka.irو یا به آدرس:

توانایی حمل را دارد دعوت به عمل می آید  ،متقاضیان محترم می توانند جهت دریافت

سیرجان ،بلوار سید جمال الدین اسدآبادی ،حد فاصل چهارراه قاآنی و سراهی کرمان،
شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد مراجعه نمائید.
حداکثر مهلت تحویل پیشنهادات به دبیرخانه مرکزی شرکت واقع در سیرجان ،بلوار
سید جمال الدین اسدآبادی ،حد فاصل چهارراه قاآنی و سراهی کرمان ،شرکت کشاورزی
سیرجان بنیاد ،ساعت  10روز چهارشنبه  1400/01/25و زمان برگزاری مناقصه ساعت 11
روز چهارشنبه  1400/01/25می باشد .
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره  034-42304403واحد بازرگانی و شماره همراه
 09127607822کارشناس بازرگانی شرکت تماس حاصل نمائید.
ضمنا برگ شرایط شرکت در مناقصه در تاریخ  1400/01/19در سایت شرکت درج می گردد .

شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد

اسناد شرکت در مناقصه به وب سایت  web: www.pistachio-tooka.irو یا به
آدرس :سیرجان ،بلوار سید جمال الدین اسدآبادی ،حد فاصل چهارراه قاآنی و سراهی
کرمان ،شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد مراجعه نمائید.
حداکثر مهلت دریافت پیشنهادات ساعت  14روز سه شنبه  1400/01/24و زمان برگزاری
مناقصه ساعت  9روز چهارشنبه  1400/01/25می باشد .
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره  034-42304403واحد بازرگانی و شماره همراه
 09131456552مدیر بازرگانی شرکت تماس حاصل نمائید.
ضمنا برگ شرایط شرکت در مناقصه در تاریخ  1400/01/19در سایت شرکت درج می گردد .

شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد

