| آگهی ویژه |

هفته انهم

سال بیست و چهارم شماره   1262شنبه  8خرداد  17 / 1400شوال  29 / 1442مه  6 / 2021صفحه  2000 /تومان

متقاضیان ناراضی طرح مسکن ملی:

️تکلیف مان را
️تکلیف
روشن نمیکنند
اما و اگرهای طرح مسکن ملّی
صفحه 4

negarestan_news

دغدغهی این روزهای دانشآموزان و دانشجویان

چالش قطع برق
و امتحانات آنالین

مشکالت
اقتصادی چگونه
درمان میشود؟
صفحه 6

ریشههای بحران در ایران

از جنگ آب
تا بحران
محیطزیست
صفحه 6

 رؤسای آموزش و پرورش و دانشگاهها به اداره برق ،نامه نوشتند
 رییس اداره برق اطمینان داد مشکلی پیش نخواهد آمد
 وزارت علوم در صورت قطع برق روش جایزین را مشخص کرد
صفحه 2

ستاد ملّی کرونا ضمن هشدار به شهروندان اعالم کرد:

تردد از  ۱۱تا  ۱۷خرداد ممنوع شد
صفحه 2

یک خبر خوب برای آنهایی که کرونای خفیف گرفتهاند

یکسال تلفات کرونا  3و نیم  ،تلفات دخانیات  8میلیون نفر!

یک کار خوب از وزیر
صنعت و معدن و
مدیران شرکتهای معدنی

صفحه 2

صفحه 5

صفحه 6

ایمنی
تا پایان عمر؟

دعوت به همکاری

به یک نیـروی جوان سـاده  ۲۰تا  ۲۵سال
و یک تخته کار ماهر برای کار کبابی بریانی
نیازمندیم.
۰۹۱۳۳۷۷۰۷۴۵ - ۰۹۱۳۵۰۱۶۰۳۰

دخانیات بیشتر از کرونا
قربانی میگیرد

توسط روابط عمومی و امور بینالملل شرکت گلگهر
در سیرجان برگزار شد:

اولین تور عکاسی معدن
صفحه 6

دعوت به همکاری

به نیروی کمکی جهت توزیع و پخش محصوالت
لبنی و بستنی به تک نیازمندیم.
(یک نفر آقا با شرایط سنی بیست سال به باال)

 ۰۹۱۳۳۴۷۴۸۵۷احمدی

جناب آقایان
مهندس اکبری

مدیریت محترم رفاه و امور اجتماعی

مهندس حصاری

رئیس محترم خدمات اجتماعی

مهندس منساری

سرپرست محترم نظارت حمل و نقل گل گهر

انتصاب جدید شما را صمیمانه تبریک عرض

می نماییم ،از خداوند متعال موفقیت روز
افزون شما را در راه سازندگی و پیشرفت
ایران سرافراز آرزومندیم.

نظارت حمل و نقل گل گهر ( حمل و نقل سنگین)
و شرکت تعاونی حمل و نقل

گفتگو با مهندس میرشاهی
مدیر شرکت
آب و فاضالب سیرجان

دغدغه آب شرب
نداریم ولی باید
رعایت کنیم
صفحه 8

2

خبر

 شماره 1262
 شنبه  8خرداد 1400

ندا حاج ابراهیمی
مشــکل قطع بــرق این روزهــا گریبان
دانشجویان را نیز گرفته است و همزمان
با امتحانــات آنالین دانشــگاهها آنها را
نگران کرده اســت .برخی از دانشجویان
با انتقاد از قطعی برق در زمان امتحانات
آنالیــن پایان ترم اعــام کردهاند :وقتی
برق قطع میشود ،اینترنت هم قطع شده
و نمیتوانند در امتحانــات برخط پایان
ترم شــرکت کنند .در سیرجان نیز قطع
نوبتی برق در نقاط مختلف شــهر از یک
سو و نزدیک شدن به امتحانات پایان ترم
دانشجویان که قرار است از اوایل تیرماه
برگزار شــود از هم اکنــون دغدغه ذهن
دانشــجویان و اساتید دانشــگاهها شده
اســت .دانش آموزان مدارس هم که هم
اکنون در حال برگزاری امتحانات پایانی
خودشان هستند کم و بیش ممکن است
با این مشــکل روبرو شــوند امــا از آنجا
کــه امتحانات برخی مقاطــع (پایه های
نهم و دوازدهم) بــه صورت حضوری در
مدارس برگزار می شود و برخی دیگر هم
امتحانات شان به صورت آنالین در شب
برگزار می شــود ،دانش آموزان کمتر با
مشکل مواجه شدهاند.
از تماس تعدادی دانشجویان در این رابطه
با دفتر نشــریه که از مسئوالن دانشگاهها
و اداره برق التماس دعا داشــتند میشد
دغدغههای آنــان را فهمید .موضوعی که
دستمایه تهیه این گزارش شد.
ســارا نیکبخت دانشــجوی ارشد رشته
حســابداری درتمــاس خــودش گفت:
سال گذشــته قطعی برق نبود اما امسال
قطعیها به صورت نوبتی شــروع شده و
میترسیم همان موقع که امتحان آنالین
داریم برق قطع شود .او گفت :امتحانات
ما از تیرماه شــروع می شود و آن زمان
بــا توجه بــه گرمــای بیشــتر احتمال
قطعیهای برق هم بیشــتر است و ما از
این بابت نگرانیم.
مسعود امجدی دانشجوی دانشگاه آزاد هم

برگزار می شود و برای بقیه هم تا به حال
مشــکلی رخ نداده و از سوی خانوادهها
هــم تا حاال چیزی ابراز نشــده ولی اگر
مشــکلی رخ دهد دوباره معلمان امتحان
خواهند گرفت و یا اینکه از طریق نمرات
مستمر به آنها نمره خواهند داد».

دغدغهی این روزهای دانشآموزان مدارس و دانشجویان دانشگاهها

چالش قطع برق
و امتحانات آنالین

 رؤسای آموزش و پرورش و دانشگاهها به اداره برق ،نامه نوشتند
 رییس اداره امور برق :نگران نباشید مشکلی نخواهیم داشت

با اظهار نگرانــی بر همین گفته ها تاکید
کرد و گفت :البته اگر تدبیری بیاندیشند
و کاری کنند در ساعات امتحان برق قطع
نشود هیچ اضطرابی نخواهیم داشت ولی
واقعاً با قطع برق وســط برگزاری امتحان
آنالین چه کنیم!.
ملیحــه اســدی دانشــجوی ســال دوم
روانشناســی نیز به خبرنــگار ما گفت :تا
همین جــا هم در برگــزاری کالسهای
آنالین مشکل داشــتیم .چه قطع برق و
چه قطع و وصــل اینترنت یا باال نیامدن
ســایت وادانا هنگام کالسهــای آنالین
اعصاب مان را خورد کرده است .حاال اگر

ستاد ملّی کرونا
ضمن هشدار
به شهروندان اعالم کرد:

تردد از
 ۱۱تا  ۱۷خرداد
ممنوع شد

گروه خبر:ستاد ملّی مقابله با کرونا در آخرین جلسه
خود اعالم کرد با توجه به تعطیالت پیش رو در انتهای
این هفته ،مقرر شــد به منظور کنترل بیشتر بیماری
کووید  ،19از ســاعت  ۱۲روز سه شنبه  ۱۱خرداد تا
ساعت  ۱۲ظهر دوشنبه  ۱۷خرداد هیچگونه تردد بین
استانی صورت نگیرد.
بر اساس این اطالعیه شهروندان و رانندگان از هرگونه
تردد و مسافرت در این فاصله زمانی منع شده و هشدار
داده شده با متخلفانی که از این مقررات سرپیچی کنند
طبق قانون برخورد شــده و مشمول جریمه و توقیف
احتمالی خودرو میشوند.
گزارش مذکور همچنین حاکی است ستاد ملّی کرونا

در امتحانات هم این ماجرا دنبال شود که
حسابی به هم می ریزیم .وی افزود  :اص ً
ال
با برگــزاری کالسهای دانشــگاه به این
شــکل چیزی عایدمان نمیشود حال اگر
امتحانات هم تق و لق باشــند دیگه بدتر.
دکتر مهدی قاسمی از مدرسین دانشگاه
نیز با بیان دغدغههای خود و همکارانش
گفت :قطع برق هنــگام امتحانات پالس
منفی به ما و دانشجویان میدهد .او گفت:
البته شنیدم مسئولین دانشگاهها در حال
رایزنی هســتند ولی هر چه هســت باید
جدیتر دنبال آن باشند تا مشکلی هنگام
ّ
امتحانات پیش نیاید.

با اشاره به ابالغ دســتورالعملهای بهداشتی مرتبط
با انتخابات به اســتانداریها ،ســتاد انتخابات کشور،
اســتانها و ســتادهای انتخاباتی نامزدهای شوراها و
حامیان نامزدهای انتخابات ریاســت جمهوری نیز بر
ضرورت رعایت کامل و دقیق این دســتورالعملها در
همه مراحل انتخابات تأکید شده است .در این جلسه
همچنین گزارشی از مراحل اجرای واکسیناسیون در
کشور و روند واردات و تولید واکسن و همچنین اطالع
رسانی شــفاف در این زمینه درخصوص اولویتهای
تعیین شــده در ســند ملّی واکسیناســیون از سوی
کمیته بهداشت و درمان ارائه و اعالم شد که عملیات
واکسیناســیون افراد باالی ۷۰سال تا اوایل این هفته
پایان خواهد یافت و بالفاصله با تأمین واکسن جدید
کار تزریق واکسن به بیماران خاص و سایر گروههای
سنی بر اساس ســند ملّی واکسیناسیون آغاز خواهد
شد.
در ایــن اطالعیه اضافه شــده :در حالی کــه انتظار
ما از هموطنــان برای خودداری از ســفر و دوری از
دورهمیهای خانوادگی به هر بهانه اســت میتوانیم
اعالم کنیــم خوشــبختانه با مراعــات پروتکلهای
بهداشــتی و اعمال نظارتها و همه تالشهای انجام
شــده در مســیر مقابله با کرونا و مهار موج چهارم،
کشــور در شرایط باثباتی از نظر بیماری قرار گرفته و
از پیک چهارم عبــور کردهایم که البته همچنان باید
رعایت نکات بهداشتی در دستور کار شهروندان باشد
و بهبود شرایط نباید به عادیانگاری و نادیده گرفتن
دستورالعملها منجر شود تا دوباره با موج جدیدی از
بیماری کرونا مواجه نشویم.

◄ ◄ مسئوالن آموزشی چه گفتند
در حالی کــه تماس با رییس دانشــگاه
پیام نور میســر نشد و وی تلفن و پیامک
نگارستان راجع به دغدغه های دانشجویان
را پاسخ نگفت ،دکتر علی یعقوبی رییس
دانشــگاه آزاد در پاســخ نگارستان اظهار
امیدواری کرد این مشکل هنگام امتحانات
پیــش نیاید .وی افزود البته امتحانات در
این دانشــگاه از دوازدهــم تیرماه یعنی
حدود چهل روز دیگر شروع خواهد شد و
با توجه به اینکه قطع برق در کل کشور
در حال اتفاق اســت و همچنین آموزش
هم در کل کشور مجازی می باشد یعنی
مشکل مربوط به کل کشور است نه فقط
شهرســتان ســیرجان و قطعا به صورت
کشــوری فکری برای آن خواهند کرد.
وی افزود  :کمیســیون انــرژی مجلس
هم به دنبال پیگیری موضوع هســت که
امیدواریم مشــکل را مرتفــع نمایند.».
در همین حال شــنیدیم برخی رئســای
دانشــگاه هــا در ســیرجان و همچنین
مسئوالن آموزش و پرورش در این رابطه
با مســئوالن امور برق شهرستان مکاتبه
نیز کرده اند.
رییس اداره آموزش و پرورش در تماس
خبرنگار مــا با او گفــت« :در این مرکز
امتحانــات پایه نهم و دوازدهم به صورت
حضــوری روزهــا راس ســاعت  8صبح

یک خبر خوب برای آنهایی که
کرونای خفیف گرفتهاند

ایمنی تا
پایان عمر ؟

گروه خبر :نتایج یک تحقیق علمی در دانشــکدۀ
پزشکی دانشگاه واشنگتن نشــان میدهد افرادی
کــه به صورت خفیف و یا بــدون عالمت به کووید
 19مبتال میشوند آنتی بادی موجود در بدن آنها
میتوانــد تا پایان عمرشــان از آنهــا در برابر این
بیماری ویروسی محافظت کند.
به گزارش ایرنا به نقــل از رویترز ،نتایج یافتههای
جدید این تحقیق علمی از سوی تیمی از محققان
دانشــگاه واشــنگتن آمریکا روز گذشــته ( 24مه
 )2021در نشریه علمی نیچر منتشر شده است .بر
اساس یافتههای این تحقیق با وجودی که پیشتر
گمان برده میشــد ایمنی پــس از ابتال به کرونای
خفیف تنها چند مــاه دوام دارد ،اما تحقیق جدید
شواهدی به دست آورده که حاکی از ایمنی طوالنی
مدت افــراد مبتال به نوع خفیف یــا بدون عالمت
ویروس کروناست.
دکتر «علی البدی» یکی از اعضای تیم تحقیق دانشگاه

مدیرعامل سازمان عمران شهرداری خبر داد:

عبور از مرز  6864تن تولید آسفالت

مقایســه میزان تولید امســال آسفالت
ســازمان عمران شــهرداری نسبت به
مدت مشــابه ســال گذشــته بیش از
 112درصد افزایش را نشــان میدهد.
مدیرعامل سازمان عمران شهرداری با
اعالم این خبر در گفــت و گو با واحد
خبر و امور رســانه مدیریت ارتباطات
شــهرداری ســیرجان ،افزود :در حالی
مجموع محصوالت آسفالتی تولید شده
توسط کارخانه ســازمان عمران به این
میزان رسیده است که فعالیت تولید و
اجرایی آســفالت به صورت شبانهروزی
توسط پرسنل ســازمان در حال انجام
است و اقدامات در زمینه افزایش میزان
تولید آسفالت و عبور از مرز  6864هزار
تن ستودنی است.
مهندس مکیآبادی با اشاره به عملکرد
ســازمان عمران در سال ،1400گفت:

بــا برنامه ریزی جامــع تولید و اجرای
آســفالت و تعمیــر و نگهــداری معابر
شهری در سال  ،1400میزان آن نسبت
به ســال  ،99افزایش  112درصدی را
نشــان میدهد و هزینه تولید آسفالت
با اتکا به منابــع و ظرفیتهای داخلی
سازمان عمران ،تقلیل یافته است.
مکیآبــادی تصریح کرد :اجرای 6864
هزار تن آســفالت در سطح معابر اصلی
و فرعی شهر ســیرجان در اردیبهشت
ماه ســال جاری که نســبت از میزان
پیش بینیهای اول سال گذشته فراتر
اســت و تولید و پخش صرف آسفالت،
تنها هدف سازمان عمران نیست ،بلکه
نظارت بر کیفیت تولیــد و اجرای این
محصــول نیز با قوت ادامــه دارد تا در
کنار تالش بــرای بهبود وضعیت معابر
اصلــی و فرعــی ،هدررفــت منابع نیز

کاهش یابد.
مکیآبادی گفت :همچنین در خصوص
فروردین ماه ســال جاری نیــز تولید
آســفالت کارخانه نســبت به فروردین
سال  99رشد  60درصدی داشته است،
که این امــر به دلیل تــاش بی وقفه
پرسنل سازمان عمران اعم از کارگران
زحمتکــش کارخانه آســفالت ،واحد
زیرســازی ،پخش و لکهگیری آسفالت
علیالخصوص پرســنل ستادی سازمان
عمران میباشــد که امکان تولید مستر
در کارخانه آسفالت را فراهم نمودهاند.
وی در پایان از حمایت و مساعدتهای
دکتــر ســروشنیا شــهردار و زحمات
پرسنل کارخانه آســفالت و واحدهای
زیرسازی ،پخش و لکهگیری و پرسنل
ستادی سازمان عمران شهرداری تشکر
کرد.

◄ ◄ اطمینان مسئوالن برق
خبرنگار ما کــه موضــوع را در تماس با
رییــس امور برق شهرســتان دنبال کرده
بود وی اطمینان داد مشکلی از این جهت
پیش نخواهد آمد .مهندس سلمانی با تایید
خبر مکاتبه مســئوالن برخی دانشگاهها و
آموزش و پرورش با آن اداره به نگارستان
گفت« :تمــام تالش ما و همــکاران مان
این اســت برق هیچ نقطــه ای در موقع
امتحانات قطع نشــود  .».وی گفت« :اگر
حادثــه غیرمترقبه و ناخواســتهای باعث
قطع برق در زمان امتحانات نشــود از نظر
ما خاموشــی نخواهیم داشت و تالش می
کنیم هیچگونه خللی در این رابطه ایجاد
نشود» .در همین حال ایرنا به نقل از معاون
آموزشی وزیر علوم تحقیقات و فناوری هم
از ارسال نامهای به دانشگاهها خبر داد که
بــه موجب آن روشهــای جایگزین برای
امتحاناتی که بــه دلیل قطعی برق ناتمام
مانده پیشنهاد شده است.
وی درباره تدابیر وزارت علوم تحقیقات و
فناوری با توجه به ناتمام ماندن امتحانات
مجازی برخی دروس دانشگاهها به دالیلی
همچون قطعی برق و اینترنت گفت :امروز
نامهای به دانشگاهها ارسال شد که در آن
تاکید شــده اگر امتحانات دانشجویان به
دلیل قطعی برق ناتمام مانده باشــد ساز
و کاری طراحی کنند تا دانشجویان این
موضوع را به دانشــگاه اطالع دهند.وی
ادامه داد :در صورت احراز شــدن قطعی
برق ،اســتادان میتوانند امتحان مذکور
را مجدد برگزار کنند یا اینکه اســتادان
میتوانند ارزشیابی مستمر را که در طول
ترم انجام دادهاند بــه جای امتحان قرار
دهند.

واشــنگتن در این زمینه گفت« :پاییز گذشته گزارش
هایی وجود داشت که آنتیبادیها پس از آلوده شدن
به ویروس عامل بیماری کووید 19به ســرعت از بین
میروند و این تفســیر وجود داشت که ایمنی پس از
ابتال به کرونا طوالنی مدت نیســت ،اما این برداشتی
غلط از دادهها اســت .پایین آمدن ســطح آنتیبادی
پس از عفونت حاد طبیعی است و به صفر نمی رسد.
سلولهای تولید کنندۀ آنتی بادی با وجود کاهش آنتی
بادی در سطح خون در بدن افراد مبتال شده میمانند .ما
سلول های تولید کننده آنتی بادی را در افرادی یافتیم
که  ۱۱ماه از بیماری آنها گذشته بود .این سلولها تا
پایان عمر افراد در بدن آنها میمانند و آنتی بادی تولید
میکنند و این شواهدی محکم برای مصونیت طوالنی
مدت اســت ».دکتر علی البدی همچنین در این باره
میگوید«:افرادی كه کرونای خفیف میگیرند در اغلب
موارد دو تا ســه هفته پس از عفونت ،ویروس از بدن
آنها پاک میشود ،بنابراین  ۷یا  ۱۱ماه پس از عفونت
هیچ ویروسی قادر به دور زدن ایمنی فعال بدن نخواهد
بود و سلولهای آنتیبادی ساز تقسیم نمی شوند .آنها
به آرامی در مغز اســتخوان نشسته و آنتیبادی ترشح
میکنند .آنها از زمان برطرف شدن عفونت به صورت
نامحدودی این کار را میکنند».
محققان معتقدند افرادی که آلوده شــد ه و عالیمی
نداشتهاند یا عالیم آنها خفیف بوده در برابر ویروس
کرونا مصونیت طوالنی مدت -احتماال به اندازۀ طول
عمرشــان -خواهند داشــت .این نظریه را اما هنوز
نمیتــوان به افرادی که به عفونت شــدید ویروس
کرونا مبتال شدهاند تعمیم داد.

ستون 2

خبرهایی که
هضم نمی شوند!

سحر ایرانمنش:

خسته از کار  ،خسته از روزمرگی روزهایی که هنوز کرونا و تورم دغدغهی اصلی
دیدن لبخندی بخندیم،یا حتی
زندگیست ،به فضای مجازی سر میزنیم تا شاید با
ِ
خبر خوبی ببینیم و کمی ذهن و روحمان آرامش بگیرد ...اما همه جا پُر شده بود
از عکسها و تیترهایِ ناباورانه !
« قتــل فرزند به دســت خانواده»! « ،حکم اعدام برای جــوان متجاوز به عنف»،
«فریب  47دختر توسط خواستگار قالبی»« ،خودکشی دختر جوان در کرمان»،
و  ...و ...چند بار پلک زدن و دوباره خواندن جمالت ســنگینی که هرگز کنار هم
نمیتــوان چید .از همه میگذرم اما نمیتوانم از خبــر اول بگذرم! ( قتل -پدر-
مادر  -جســ ِد قطعه قطعه شده یک فرزند -یک فرزن ِد بالغ)! اگر چه هفتههاست
پیرامون آن صحبت میشود اما مگر جامعه قانع میشود؟ تا چند و چند روز ذهن
و صحبتهای مردم انباشه از این حادثهی ترسناک و غمانگیز است! کسی طاقت
دیدن این صحنهی وحشتناک را حتی از قابِ تلویزیون به عنوان یک فیلمترسناک
هم ندارد .اص ً
ال یک پدر و مادر چگونه در انتهایِ ســالهای زندگی به این قساوتِ
قلب رســیدهاند؟ پدر! مادر! حق ندارین یک انسان بالغ را که خودتان به این دنیا
آوردین ،ازحق حیات محروم کنید ،حتی به گنا ِه کرده و نکرده! کســی حق حکم
ِ مرگبرای انسان ندارد و میگویند چند سال پیش این حادثهی تلخ تکرار شده
بود و پنهان کرده بودند...
حال یککشور خوب نبود! هیچ کس باور نمیکند
حال هیچ کس خوب نیســت! ِ
ِ
حتی با این که صدایشــان را میشــنوند و مصاحبههایشان را میبیند و جالبتر
کامل عقل و جســم و روان
اینجاســت اعالم میکنند« :پدر و مادر درســامت ِ
هســتند!» هیچ کس نمیخواهد و نمیتواند باورکند .هنوز جهان،کشورم ،شهرم
ویروس منحوس و غمدا ِر از دستدادن روزی هزاران انسان است! خدایا
تبدا ِر این
ِ
گرفتن زندگی را ازهیچکس ندارد،
چه به سر انســان آمده است؟ هیچ کس حق
ِ
حتی اگر پدر ،مادر ،برادر ،فرزند باشد! کمی زمان بگذرد حالمان بهتر میشود ،این
اتفاقم کمرنگ میشود و شاید یک روز حتی کسی به یاد نیاورد ،اما اینجا اتفاقی
هولناک برای انسان ،اشرفِ مخلوقات افتاده است ،انسان ،انسان بودن را فراموش
کرده اســت ،کاری که حیوان با فرزنــدش نمیکند ،با فرزندش میکند و با نماد
پیروزی عکس ِ قهرمانی میگیرد با ذهنی مریض ،افکاری غلط و استبدادی کهنه
حال انسانی که ،شیطان را از شیطان بودنش خوشحال میکند!
شده ! و تأسف به ِ

نامه رسیده
سرکار خانم حسینی؛
ریاست محترم اداره استاندارد
با سالم و احترام
مصاحبــه جنابعالی را با نگارســتان خواندم .از زحمات شــما و کادر آن اداره و
بازرســان مربوطه به خاطر تالش در جهت اســتاندارد بودن کاالهای اساسی و
محصوالت خوراکی و غذایی مردم به ســهم خودم به عنوان یک شهروند تشکر
می کنم و نباید این تالش ها را نادیده گرفت اما همانطور که خود استاد این حوزه
هستید استاندارد در لغت ،معنا و مفهوم جامعی دارد که همان کیفیت مناسب
پذیرفته شده برای هر کاال و یا خدمات یک شرکت در مقیاس جهانی است .در
واقع تعیین شاخص های مورد نیاز برای تولید یک محصول یا خدمات برای این
در حیطه استاندارد سازی قرار می گیرد که به منظور رسیدن به سطح مطلوبی
از کیفیت برای اســتفاده مصرف کننده اطمینان حاصل شود .اما سطح مطلوب
واقعا چیست و کجاست؟ متاســفانه با توجه به عدم کیفیت الزم برخی کاالها
خصوصــا در حیطه مواد غذایی از نظر ســامتی ،مصرف این محصوالت و مواد
غذایی بسیاری از مردم را به انواع بیماریهای خاص و ناخاص مبتال می کنند .کما
اینکه بارها شاهد کلیپ هایی مبنی بر عدم سالمت و حتی مبتال شدن افراد به
کرم روده ناشی از خوردن محصوالت پروتئینی و غیر پروتئینی حتی نمک بوده
ایم که متاسفانه دارای عالمت استاندارد و همچنین تاییدیه سازمان غذا و دارو
هم هستند ،خوراکی هایی که بسیاری از پزشکان نیز مردم را از مصرف اینگونه
مواد غذایی صنعتی منع کرده و به ســمت و سوی مواد غیر صنعتی و گیاهی و
حیوانی از قبیل روغن های حیوانی به جای روغن های پالم دار و لبنیات محلی
بــه جای لبنیات حاوی مواد نگهدارنده تشــویق می کنند چرا که این نوع مواد
غذایی تولیدی کارخانه ها را برای سالمت افراد جامعه مضر می دانند .از این رو به
گمانم استاندارد از نظر بازرسان استاندارد مدت زمان تولید تا انقضا باشد در غیر
اینصورت و با این روند کنونی برخی محصوالت حتی قبل از منقضی شدن نیز
سالمت جامعه را به خطر می اندازند .البته این یک بحث کلی است و به نظر می
رسد کاالهای تولیدی و صنعتی مثل مواد غذایی و سایر کاالها که بارها سالمت
مردم را به خطر انداخته و روانه بیمارستانها کرده اند ،بهتر است یا تولید نشوند
یا قبل و بعد از تولید انبوه  ،از لحاظ کیفیت و سالمت بایستی مورد آزمایش های
جدی تری قرار گیرند تا از این مســیر هم واحدهای متخلف شناسایی شده و
مجوز آنها نیز حتی اگر الزم است باطل شود و هم تضمین بیشتری برای سالمت
مردم ایجاد شود چرا که همهی ما معتقدیم جان مردم نباید قربانی سودجویی
برخی تولیدکنندگانی شود که غالبا به فکر افزایش منفعت شخصی خود هستند
تا ســامتی جامعه ! .نکتهی دیگر اینکه با وجود تالشهای مأموران استاندارد
کاالهای فاقدکیفیت و یا اقالم خوراکی تاریخ گذشته در فروشگاهها دیده میشود
جدیتر برخورد شود تا بیش از پیش جامعهای عاری
که الزم است با عوامل آن ّ
از هرگونه تخلف داشته باشیم /.با تشکر مجدد

اصالحیه
در متن گزارش مربــوط به تبعات حضور اتباع خارجی بهخصوص افاغنه که
هفته گذشته به چاپ رسید ،در گفتگو با معاون سیاسی اجتماعی فرماندار ،وی
در پاســخ به سؤال مربوط به «ازدواج و زاد و ولد میان اتباع خارجی» پاسخی
داد که با پوزش از ایشان و خوانندگان صحیح آن این است:
«نظر به اینکه تعدد زوجه در مذاهب اهل تســنن عادی میباشد و
طبیعت ًا تعداد فرزندان نیز زیاد میباشد ولی در مقابل نیز به عنایت
ابالغ سیاستهای کلی جمعیت در  ۱۴بند توسط مقام معظم رهبری
در اردیبهشت ماه سال  ،۹۳جمهوری اسالمی نیز در حال برنامهریزی
و تدوین افزایش جمعیت میباشد که قاعدت ًا اثرات آن در دراز مدت
مشخص میشود».
*** از درجه اعتبار ساقط است ***

کارت ملی قدیمی بنام زهرا یگانه فرزند محمدحسن

و کارت شناسایی انیس الملوک ارجمندی فرزند حبیب ا،...
کارمند زندان مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است.

از یابنده تقاضا میشود با شماره  09133785685تماس بگیرد.

توگو
گف 
بیژن ادبی
ســال جــاری را بــه لحــاظ کمبــود
بارندگــی و عــدم تجمیــع آب هــای
زیرزمینــی از ســال هــای بحرانــی
آب مــی داننــد کــه مــردم را بــا
مشــکالت حتــی تــا مــرز تامیــن آب
شــرب مــورد نیــاز مواجــه مــی
کنــد .از آنجــا کــه ســیرجان بــه
دلیــل جمعیــت زیــاد و مصــارف
خــارج از عــرف آب ،ممکــن اســت
در مســیر مشــکالت یــاد شــده
قــرار گیــرد در گفتگــو بــا مهنــدس
مجیــد میرشــاهی مدیــر شــرکت
آب و فاضــاب ســیرجان ( اداره
آب) شــرایط پیــش رو را بررســی
کردیــم .اگرچــه در ایــن گفتگــو
رییــس اداره آب بــا وجــود کمبــود
نــزوالت آســمانی نگــران کمبــود
آب شــرب مــردم نیســت امــا نمــی
تــوان از خطــر کــم آبــی در صــورت
ادامــه ایــن شــرایط احســاس
خطــر نکــرد .ایــن گفتگــو را بــا هــم
مــی خوانیــم.
آقای میرشاهی ،آخرین وضعیت آب
شرب شهر را با وجود خشکسالی و
کمبود بارش ها در امسال چگونه می
بینید؟
بهنام خدا و با سالم به مخاطبان شما ،به حول
و قوه الهی و با توجه به حجم ذخیره آب سد
تنگوئیه و تالش شبانهروزی همکاران محترم
در خصوص تأمین آب شهروندان گرامی،
خوشبختانه دغدغهای درجهت تأمین آب
شهرهای سیرجان و نجف شهر نداریم اما
روزافزون شهری و
با توجه به روند توسعه
ِ
نیا ِز آبی خصوصاً در فصول گرم سال ،باید
به ایننکته هم اشاره کنم که مشترکین
محترم میبایست با صرفهجویی در مصرف
آب و استفاده بهینه ،ما را در راستای تأمین و
توزیع آب ،یاری کنند.الزم به توضیح می دانم
که این شرکت با اقدامات گسترده در شبکه
توزیع از جمله بازسازی بخشی از شبکههای
فرسوده ،تعویض شیرآالت مستعمل ،اجرای
لوپهای اصلی شبکه توزیع با ُقطرهای
متناسب بر اساس طرح مشاور ،مهندسی

گفتگو با مهندس میرشاهی مدیر شرکت آب و فاضالب سیرجان

دغدغه آب شرب نداریم
ولی باید رعایت کنیم
مجدد تأسیسات ،ا ُ ِورهالسازیِ تصفیهخانه،
زمان رفع حوادث در شبکه و
کاهش مدت ِ
وقایعی از ایندست ،توانسته است در حوزه
ل ِمالحظهای،
آب شهری و روستایی تا حد قاب 
پاسخگویی مناسبی را به مردم شریف
شهرستان در شرایط خشکسالی و کاهش
شدید بارندگیها انجام دهد.
مهمترین منابع تأمین آب شرب مردم
ببَر
در حال حاضر کجا است و مشاغل آ 
که میتواند میزان مصرف آب را باال ببرد
از نظر شما چه مشاغلی است؟
در واقع ،مهمترین منبع تأمین آب در شهرهای
سیرجان و نجف شهر ،سد تنگوئیه است که
با قرار گرفتن در مدار تصفیه و افزایش سطح
ارتقای کیفی ،وارد مخازن ذخیره و شبکه
توزیع میشود .وجود انشعابات غیرقانونی
و استفاده بیش از حد از آب شرب شهری
جهت مصارف دیگر که گاهی در مشاغل
ببَر صورت میگیرد .مث ً
ال گاوداریها یا سایر
آ
ببَرهم میزان
موارد اینچنینی .این مشاغل آ 
مصرف را باال میبرد و هم به نظر میرسد
کنترل و نظارتی بر آن ا ِعمال نمیشود.
طی یک سال گذشته چه تعداد از این
انشعاب غیر مجاز شناسایی شده است؟
در حال حاضر دائما اکیپهای بازرسی
شرکت در حال پایش شبکه توزیع هستند
و همانگونه که میدانید ،طبیعتاً در صورت
مشاهده هر گونه انشعاب غیرمجاز با متخلفین
مطابق قانون برخورد خواهد شد  .همینجای
صحبتمان ،اساس واگذاریهای انشعاب
برای کاربریهای غیرخانگی مثل گاوداریها،
ظرفیت قراردادی بر اساس نوع کاربری
مشخص میشود و در قرارداد منعقدشده
میان مشترک و این شرکت ،میزان مجاز
ِ
مصرف ظرفیت قراردادی ،تعریف شده است
و مرتب مورد کنترل قرار میگیرد.
با این وجود به نظر شما وضعیت

سیرجان در این رابطه طی سالهای
آینده چگونه خواهد بود؟
با عنایت به روند روز افزون رشد و توسعه
جمعیت شهری و روستایی حوزه شهرستان
قطعاً نیاز آبی در سالهای آتی ،افزایش
چشمگیری خواهد داشت لذا با توجه به
طرحهای پیش بینیشده میان مدت و دراز
مدت در حوزه آب شُ رب شهری و روستایی
ی در راستای تأمین آب مردم
قطعاً دیگر نگران 
شریف شهرستان سیرجان وجود نخواهد
داشت.
اجرای شبکه فاضالب شهری،
موافقان و مخالفان خاص خودش را
دارد .گروهی معتقد هستند که فر و َر ِ
فت
فاضالب در چرخه سفره آبهای
زیرزمینی مؤثر است و تا حدی بسیار
ِ
غیراصولی آب را
برداشت
کمی میتواند
ِ
جبران کند و اجرای طرح فاضالب ،این
حداقل را هم از بین خواهد برد .اما از
سوی دیگر گروهی معتقدند انتقال آب
فاضالب به منطقه گلگهر از برداشت آب
از چاهها توسط آنها جلوگیری میکند
که نفع بیشتری دارد .نظر شما در این
رابطه چیست؟

در حقیقت باید عرض کنم که پروژه فاضالب
سیرجان ،یکی از مهمترین طرحهای اساسی
در حوزه شهرستان محسوب میشود و با
توجه به افزایش جمعیت و توسعه روزافزون
مناطق شهری و تراکم جمعیت  ،ضرورت
اجرای طرح فاضالب در شهر سیرجان بیش
از پیش ،پررنگتر شده است .از مهمترین
اثرات اجرای این پروژه ،میتوان به جلوگیری
از آلودگی سفره آب زیرزمینی ،افزایش سطح
بهداشت عمومی و با عنایت به پساب حاصل
از اجرای این طرح ،بهعنوان شاخص مهم در
توسعه پایدار منطقه خصوصاً در تأمین آب
واحدهای صنعتی به شمار میرود.
چه اطالعی از ادامه طرح فاضالب
شهری دارید؟
با لطف الهی پروژه مذکور با سرعت مناسبی در
حال اجراست .بیش از  ۲۱۸کیلومتر از شبکه
جمع آوری اصلی و فرعی پروژه اجرا شده و
تصفیهخانه نیز با پیشرفت قابل مالحظهای
اجرایی
روبرو است .انشاءا ...با توجه به روند
ِ
پروژه ،طی امسال ،شاهد بهرهبرداری از این
پروژه مهم و اساسی خواهیم بود .روش تصفیه
فاضالب در تصفیهخانه سیرجان( ،لجن فعال
از نوع  MLEبا قابلیت حذف نیتروژن) است.
حجم پساب حاصل از طرح تصفیه فاضالب
شهرهای سیرجان و نجفشهر به میزان
 ۵۳۰۰۰مترمکعب در شبانه روز در دو فاز
اجرایی پیش بینی شده است که در تأمین
بخشی از آب مورد نیاز واحدهای صنعتی و
کاهش برداشت از سفرههای زیر زمینی ،نقش
بسزایی ایفا میکند.
برای مدیریت بحران آب در آینده چه
برنامه خاصی مد نظر است و چقدر امید
به صرفهجویی آب توسط مردم وجود
دارد؟
شرکت آب و فاضالب سیرجان با اجرای
طرحهای تلهمتری و کنترل از راه دو ِر

تأسیسات آب آشامیدنی در فرآیند تأمین،
انتقال و ذخیره توانسته است ،نتایج بسیار
مطلوبی در ارتقای سطح کمی و کیفی آب
شرب ایجاد کند .در آینده با توجه با توسعه
این طرح ،سیستم تلهمتری از راه دور در
شبکه توزیع نیز در شهرها و روستاها در
دستور کار ویژه قرار خواهد گرفت .استفاده از
این سیستم در مدیریت تولید و مصرف کمک
شایانی انجام داده و با توسعه آن ،قطعاً نتایج
مطلوبی همراه با ارتقای سطح رضایتمندی
مشترکین دربرخواهد داشت.
 اگر در سیرجان که قبل از انقالب
دشت ممنوعه برداشت آب اعالم شده با
بحران جدی اب مواجه شویم و به چالش
تبدیل شود ایا امکان استفاده از اب
خلیج فارس برای شرب و مصرف خانگی
وجود دارد؟
الحمدا ...با پیگیری مسئولین محترم
شهرستان و استان در راستای استفاده از
خط انتقال خلیج فارس برای تأمین کمبود
آب شهرها و روستاها اقدامات خوبی انجام
شده است .بههمین منظور این شرکت هم
مطالعات الزم را انجام داد و برای فراهم
کردن شرایط استفاده از خط صنعت ،تمامی
این مطالب را به شرکت مهندسی آب و
فاضالب استان ارسال کرد .اجازه بدهید حاال
که بحث به اینجا رسید اینرا اشاره کنم که
جا دارد از زحمات شایسته نماینده محترم
مردم ،فرماندار و امام جمعه محترم و مدیر
عامل شرکت آبفای استان تقدیر کنم که در
اینخصوص با ما همیاری کردند.
به نظر شما بزرگترین چالش  ۵ساله
شرکت آب و فاضالب سیرجان چه
خواهد بود؟
قطعا با انسجامبخشی شرکتهای آب و
فاضالب شهری و روستایی و استفاده از
ظرفیتهای ایجادشده بهخاط ِر تجمیع و
تمرکز در تمامی زمینهها امید است با مدیریت
کارآمد و تالش شبانهروزی در راستای ارتقاء
سطح خدمات رسانی به مردم شریف و
پیشرویِ حوزه آب
دغدغهها و چالشهای ِ
در شهرها و روستاها را حل کنیم .بههمین
دلیل هم با افزایش جمعیت و به تبع آن
افزایش نیاز آبی به عنوان یکی از دغدغههای
اصلی در حوزه آبرسانی شهرستان ،واقعاً یک
ضرورت جدی برای سرعتبخشیدن به اجرای
طر ح بهشمار میآید.
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فرایند تأمین آب در چرخه معدنی
بیژن ادبی

یکی از نکات قابل توجهی که اخیرا ً در اخبار رسانههای
محلی سیرجان با آن مواجه شدم ،تکمیل پروژه انتقال
آب خلیجفارس است که دولت بر آن نام «خط امید» را
هم گذاشته اســت .فاز اول این پروژه ،مسی ِر پُرتکاپوی خلیج فارس تا منطقه
گلگهر سیرجان را میپیماید و مس سرچشمه را نیز سیراب میکند و سپس
در دهلی ز ِکویر پیش میرود و دغدغه تامین آب صنایع معدنی مناطقی از کشور
را که باخطر کجآبی مواجه اســت ،هموار میکند .در منطقه معدنی و صنعتی
گلگهر در فرایند تقســیم کاری که انجام شده است ،شرکت توسعه ،عمران
و مدیریت منطقه گلگهر در حوزه توســعه زیرســاختها و اجرای پروژههای
عمرانــی ،به ایفای نقش میپردازد و تکمیل این پــروژه خط انتقال و محقق
کردن رینگ آبی و توسعه شبک ه آبرسانی در این منطقه ،با بهرهگیری از تجربه
پیمانکاران برعهده این شــرکت است .در این میان اتفاقات خوبی که میافتد،
این خبر از آت جهت حائز اهمیت است که بیتردید از موجبات تقویت و تکامل
عینی صنایع معدنی منطقه را فراهم میکند که بعضاً تامین آب و برنخوردن
اکوسیستم را بهعنوان پیشفرض خود محسوب میکردند .مهمترین پیامد این
رویداد در ساختارهای تصمیمگیری منابع آبی استان و شهرستان میبایست با
پیگیری رسانهها معطوف بهرهبرداری صحیح از این اقدام باشد که در زمره ادای
مسئولیتهای اجتماعی این شرکتها نیز محسوب میشود .اولویت اصلی به
گواه کارشناسان تعییرات اقلیمی و پدیده درازمدت خشکسالی ،توجه به منابع
آبی منطقه و جلوگیری از تشدید فرونشستها است.
در حقیقت ،طی این مدت با خبرهای مســئوالن حوزه آب شهرستان ،متوجه
شدیم که هم وضعیت آبی شهرستان تا اطالع ثانوی به سامان رسیده هم می
توان برای آینده امیدهای زیادی برای چرخش چرخ صنعت داشت  .این خبرها
با توجه به اخباری که از گلگهر میرســید ،بهویژه آخرین اقدام برای تکمیل
پروژه آبرســانی به کارخانه هماتیت گلگهر ،نوی ِد ارج دیدن و بهچش ِممنزلت
نشــاندن منابع ذخیره آبی کشور است و هماینکه بخش تاثیرگذاری از فرایند
ِ
تامین آب در چرخه معدنی و صنایع تکمیلی پاییندســتی و باالدستی از این
آبشخور سیراب خواهد شد .مفهوم فرهنگی که در عبارت (مناطق کویری) وجود
چیرگی تنگناهایی است که در
یِآبی و فقر منابع آبی و
دار ،بهخودیِخود بیانگ ِر ب 
ِ
این خصوص ،بسیاری محققان از جمله محققان ارجمندی که هم دل در گروی
فرهنگ ایران و همچنین سیرجان دارند ،همچون مرحوم دکترباستانیپاریزی و
دکتر مرتضی فرهادی ،در طی دهههای گذشته ،بسیار گفته و نوشتهاند .بسیاری
مسائل در این میان تشــریح میشود و همگان بالواسطه میتوانند به این آثار
رجوع کرد .فرهادی از دی َوکچاهی سخن میگوید .دی َوک به معنای زالو است.
دکترفرهادی اذعان میکند که نظام مکنده آبیاری ،برخالف نظام سنتی قناتها
و تالش برای حفظ گورابهای طبیعی و پاالیش و مراقبت مستمر آنان توسط
اجداد ما ،حاال دارد رمق تهماندهی ثروت نهفته آبی و آبخیزها و حوضهها را هم
میگیرد و باید برخی از سنتهای حسنهی نظامهای آبیاری کهن را احیا کرد و
در مصرف این سرمایه برگشتناپذیر و تجدیدناپذیر ،باید بهشیوهای ُمقتصد و با
وسواس تمام باشد .اگر چنین نکنیم ،کشاورزی کشور با
رعایت قناعت و حتی
ِ
بحران آبی به مراتب جدیتر و سرنوشتسازتر روبرو خواهد شد.
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اما و اگرهای
طرح اقدام م ّلی مسکن

گروه جامعه :طرح اقدام ملی مســکن ،جدیدتریــن طرح خانهدار کردن
مردم در کشور است؛ برخی از کارشناسان این طرح را واقعبینانهتر از سایر
طرحهای مســکن ارزیابی میکنند اما با این حال همین طرح هم نشان
داده که در مسیر اجرا با نواقصاتی همراه است .براساس این طرح قرار است
خانههای اقدام ملی مسکن با مجموعهای از آورده متقاضیان ،زمین دولتی،
تسهیالت در محدودههای شهری ساخته شود تا مانند مسکن مهر با مشکل
زیرساختها مواجه نباشد .پیش از این ،معاون شهرسازیومعماری وزارت
راهوشهرسازی ،یکی از تفاوتهای عمده مسکن مهر با طرح اقدام ملی تولید
مسکن را ارائه همزمان خدمات پشتیبان و تولید مسکن عنوان کرده بود .از
سوی دیگر این طرح با توجه به سیاستهای تمرکززدایی و کنترل جمعیت،
به هیچوجه در کالنشــهرها اجرایی نخواهد شد .یک کارشناس مسکن در
گفتوگو با ایســنا اظهار کرد :ما به عنوان بخش خصوصی از اینکه دولت
سازوکاری برای تعادلبخشی به بازار مسکن تدوین کند و مسکن مناسب
برای اقشار هدف بسازد اســتقبال میکنیم .ولی هر زمان دولت در حوزه
مسکن مداخله کرده به طور  ۱۰۰درصد منتج به هدف نشده است.
مصداق این مســأله طرحهایی است که در ادوار گذشته مثل پروژه مسکن
مهر ،واگذاری زمین دولتی یا اجاره به شرط تملیک انجام شده که متاسفانه
به هدف مورد نظر نرســیده اســت.وی افزود :امیدواریم این طرح ماحصل
آزمون و خطاهایی باشد که در پروژههای قبلی صورت گرفت .واقعیت این
است که با چهار میلیون کاستی مسکن در کشور مواجهیم .در طرح اقدام
ملی قرار است  ۴۰۰هزار واحد بسازد که میتواند  ۱۰درصد کمبود مسکن
را جبران کند .لذا بازوی اصلی تولید مسکن کشور ،بخش خصوصی است که
باید با تسهیل قوانین و مقررات مزاحم ،از ظرفیت این بخش استفاده شود.
دنیای اقتصاد در گزارشــی اختصاصی از اجرای طرح جایگزین طرحأهای
قبلی نوشت :هدف از اجرای این طرح از تامین مسکن ارزان برای فاقدین
مسکن اعالم شد اما بنا بر تازهترین اطالعات اعالم شده درخصوص جزئیات
این طرح ،قرار اســت این طرح برای سه گروه درآمدی اعم از کمدرآمدها،
گروههای درآمدی متوسط و متوسط رو به باال اجرا شود .اولین پرسش به
تعیین یک شرط در شــروط اولیه این طرح برای قرار گرفتن در فهرست
مشــموالن برمیگــردد؛ در یکی از شــروط اولیه برای ثبتنــام در طرح
خانهسازی دولتی شرط سپردهگذاری ۳۰میلیون تومانی مطرح شده است.
با توجه به اینکه بازه جغرافیایی اجرای این طرح در سراســر کشور تعریف
شده است این سوال هماکنون پیشروی متقاضیان قرار دارد که آیا در تمام
شهرها ،همه متقاضیان باید در ابتدا اقدام به سپردهگذاری ۳۰میلیون تومانی
کنند؟ یافتههای دنیایاقتصاد نشان میدهد الزاما همه متقاضیان در همه
شهرها نیاز به سپردهگذاری ۳۰میلیون تومانی ندارند ،بلکه متقاضیان باید
در ابتدا رقمی معادل  ۳۰درصد هزینه ســاخت واحدها را به منظور اثبات
توانایی مالی خود برای پرداخت آورده نقدی ،در بانک سپردهگذاری کنند؛
این رقم الزاما در همه شــهرها  ۳۰میلیون تومان نخواهد بود.در واقع این
مبلغ برابر  ۳۰درصد کل هزینه ساخت منهای هزینه تامین زمین است که
در قالب بخشی از آورده نقدی متقاضیان در بانک سپردهگذاری میشود.

متقاضیان خانه به دوش طرح اقدام ملّی مسکن

بـا وجودی که تعداد قسـطها را پشـت سـر هم
دریافـت کردهانـد ولـی هیچگونه شفافسـازی
نمیکننـد کـه روند پرداخت قسـط هـا چگونه
اسـت و در چـه بازه زمانی باید پرداخت شـوند!!
سـوال ایـن اسـت آیـا در اصل این شـرکت ها و
پیمانکارهـا زیـر نظـر قانـون عمل مـی کنند یا
خیـر؟ فـرد دیگـری گفت :اصال کسـی روشـن
نمیکنـد و مـا نمیدانیـم کل مبلغـی کـه باید
برای سـاخت منـزل بپردازیم ،چه مبلغ اسـت؟
یـا زمـان تحویل مسـکن کی هسـت؟ زیر بنای
سـاختمان چنـد متـر اسـت؟ چنـد قسـط باید
بپردازیم؟
شـاکی دیگـری نیـز گفـت :حـدود  ۶یـا ۷
شـرکت پیمانکاری وجـود دارند و هر شـرکتی
بـا روش متفاوتـی پـول میگیـردً .
مثلا بعضی
از شـرکتها تـا االن فقـط  ۴۰میلیـون تومان،
بعضـی ۶۰میلیـون و یـک شـرکت پیمانکاری
نیـز تـا بـه حـال  ۱۰۰میلیـون تومـان دریافت
کـرده اسـت .متقاضـی دیگـری نیز گفـت :اگر
ایـن طـرح ،یک طـرح ملّی اسـت تمامـی امور
آن باید مشـخص و شـفاف و همه قسـطها نیز
بیـن شـرکتها و پیمانکارهـا یکی باشـد نه هر
کـدام یک طـور پول بگیرند .تنها تفاوت باید در
زمـان دریافت اقسـاط بـرای شـرکتها آن هم
بـرای یـک یا دو ماه باشـد .وی گفـت :اکنون ۹
مـاه از زمـان شـروع ثبـت نـام میگـذرد و هـر

تکلیفمان  را  روشن  نمیکنند
ندا حاج ابراهیمی

طـرح مسـکن ملّـی
شـاید از طرحهـای
خوب دولت بـرای خانه
دار کـردن افـراد فاقد مسـکن باشـد امـا نحوه
اجـرای آن و پاسـخگو نبودن برخی مسـئوالن
ذیربـط مدتـی اسـت صـدای متقاضیـان را
در ایـن روزهـا درآورده اسـت .وزارت راه و
شهرسـازی در راسـتای کمـک بـه تأمیـن
مسـکن ،طـرح « اقـدام ملی تأمین مسـکن »
را در قالـب احـداث  ۴۰۰هزار واحد مسـکونی
برنامهریـزی نمـوده اسـت .در این میـان بنیاد
مسـکن انقلاب اسلامی مدیریـت احـداث
 ۱۰۰هـزار واحـد مسـکونی از ایـن طـرح را
در شـهرهای کشـور بـا اولویـت شـهرهای بـا
جمعیـت کمتـر از یکصـد هـزار نفر بـر عهده
دارد .آن هـم بـا شـرایط خاصـی کـه تنهـا به
کسـانی تعلـق مـی گیـرد کـه صاحـب خانـه
یـا ملـک و امالکـی نباشـند یـا زنـان خـود

سرپرسـت دارای شرط سـنی حداقل  35سال
و ...افـراد واجـد شـرایط دیگـر.
بـا شـروع بـه کار این طـرح مردم فاقد مسـکن
بیـش از پیـش روانـه شـرکتهای پیمانـکاری
شـدند تـا بـا تهیـه و ارائه مـدارک الزم بـا هزار
جـور دردسـر و پرداخـت قسـط هـای اولیه در
ایـن طرح قـرار گیرند .به گفتـه متقاضیان ،آنها
بـه دار و نـدار خود چوب حراج زدند تا شـاید از
دشـواری هـای اجاره نشـینی و خانه به دوشـی
خالصـی یابنـد .کسـانی کـه بـا گذشـت مدت
زیـادی از طـرح مسـکن ملـی نـه تنهـا هنـوز
خانـه دار نشـده انـد کـه بـه گفته ی خودشـان
بسـیاری از سؤالهایشـان هـم بیجـواب مانده
اسـت تـا بـه رسـانه هـای محلـی روی آوردند،
شـاید از ایـن طریـق بتوانند مسـئوالن مربوطه
را بـه پاسـخگویی وادارنـد .یکـی از متقاضیـان
شـاکی در تمـاس خود بـا نگارسـتان موضوع را
اینگونـه بازگـو نمـود« :با شـروع طـرح تعدادی
پیمانـکار بـرای آن در نظـر گرفتـه شـد و اعالم
گردیـد هـر متقاضـی مـی توانـد بـه دلخـواه

پیمانـکار خـود را انتخـاب و مدارکـش را به آن
شـرکت تحویـل دهـد .ولی مشـکل اینجاسـت
کـه هـر پیمانـکار هر زمـان کـه تمایل داشـته
باشـد مبلغـی را مشـخص و مـا را مجبـور بـه
واریـز بـه بانکی غیر از مسـکن مینمایـد .آنها

شـرکت ،بـرای خـود راه و روال متفاوتی اختیار
کـرده اسـت و اص ً
ال مشـخص نیسـت مدیریت
بـا کیسـت و در عیـن حـال هیـچ ارگانـی هم
جوابگـو نیسـت .مـا تنها چیـزی کـه میدانیم
ایـن اسـت کـه منـزل در حـال سـاخت قـرار
اسـت در شـهرک سـی بی جـی باشـد همین!
سـؤال ایـن اسـت کـه آیا ایـن طـرح نباید یک
متصدی داشـته باشـد تا جواب مردم را بدهد؟.
جوابگـوی مـا فقـط پیمانکارها هسـتند آن هم
فقـط پـول میخواهنـد .اآلن بـرای چندمیـن
بـار اسـت کـه خانهدار شـدن مـردم ،مسـئله و
بالتکلیفـی به بـار آورده و هر بار توسـط ارگانی
بـه بـازی گرفته میشـویم».
بلـه ،آنچـه در ایـن گـزارش دریافتیـم
اینکـه وضعیـت متقاضیـان طرح مسـکن
ملّـی نامشـخص اسـت و نمیداننـد
چقـدر بایـد پـول بدهنـد؟ خانههایشـان
کجاسـت؟ و چـه زمانی تحویل میشـوند؟.
و دیگـر اینکـه نمیدانسـتند چـرا بایـد به
بانـک رسـالت پـول بپردازنـد در حالیکـه
اداره مسـکن و شهرسـازی تأکید کرده تنها
بـه بانـک مسـکن واریـز نمایند .پاسـخ این
سـؤاالت را بـه مسـئوالن و دسـتگاههای
مربوطـه وا میگذاریـم کـه چنانچـه مایـل
بودنـد توضیحات شـفافی بـرای رفـع ابهام
از متقاضیـان ناراضـی ارسـال کننـد.

به همت شرکت معدنی و صنعتی گلگهر؛

اختتامیه جشنواره داستانی
پویش پایداری برگزار شد

نخســتین جشــنواره اســتانی ادبیــات
داســتانی پویــش پایــداری بــا برگزاری
مراســم اختتامیه بــه کار خود پایــان داد.
به گــزارش روابطعمومی و امــور بینالملل
شرکت گلگهر ،این جشنواره که با حمایت
شرکت معدنی و صنعتی گلگهر و همکاری
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی و کانون بسیج
هنرمندان سیرجان آبانماه سال گذشته آغاز
شد پس از طی مراحل ثبتنام ،و داوری آثار،

فروردینماه ســالجاری نفرات برگزیده خود
را شــناخت اما به دلیل شرایط کرونا ،مراسم
اختتامیه جشنواره پنجشنبه برگزار شد.
حجت االسالم حسینی امام جمعه سیرجان
در این مراســم گفت :انســان به عنوان گل
سرســبد خلقت کــه دارای عقل و شــعور
روح اســت ،بایســتی در کنار شــکرگزاری
پــروردگار ،وظایف خود را نیــز انجام دهد
کــه همانا یکــی از این وظایف اســتفاده از

توان نویســندگی و هنر در راه موثر است .از
برگزارکننــدگان چنین رویدادهای فرهنگی
و اجتماعــی موثری بایســتی تشــکر کرد.
دکتر محمدجواد فریدونی معاون پشتیبانی
شــرکت گلگهر نیز در این مراســم گفت:
ســیرجان شــهری با فرهنگ غنی است و
بایســتی با فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی
تاثیرگذار ،ایــن فرهنگ غنی را تعمیم داد و
موجبــات نامآوری ســیرجان را فراهم آورد.

رئیســی و کیارش آزادی؛ برگزیدگان سطح
دانش آموزی .اســام حاجب ،الهام آبادهای،
سپیده رمضاننژاد و مهرداد فروتن برگزیدگان
سطح آزاد و مهناز رجبیزاده و طیبه شجاعی
مشــترکا به عنوان برگزیــدگان محور ویژه
همایش می باشند.

اگر امروز دغدغه فرهنگی نداشــته باشیم و
در مسایل فرهنگی و اجتماعی هزینه نکنیم،
در آینده باید منتظر آسیبهای اجتماعی و
مشکالت مربوطه در جامعه باشیم.در پایان از
برگزیدگان این جشنواره استانی به شرح ذیل
تجلیل شد :محمد مهربان اسماعیلپور ،آیلین

آگهی مزایده فروش زمین دهیاری روستای شریف آباد (نوبت دوم)
دهیاری شریف آباد در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره  79شورای اسالمی روستا تعداد  15قطعه زمین از

طریق مزایده به فروش رساند عالقه مندان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده به بخشداری مرکزی مراجعه
نمایند.

ضمنا هزینه آگهی روزنامه بر عهده برندگان مزایده می باشد سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مربوطه می باشد.

1

زمین

مسکونی شهرک امام حسین

شماره
قطعه
1

متراژ عرصه
(متر مربع)

ردیف نوع ملک

کاربری

مبلغ پایه مزایده

ریال (متر مربع)

 %5مبلغ تضمین
هر قطعه

 246/8متر مربع

14.400.000

177.696.000

2

زمین

مسکونی شهرک امام حسین

12

 250متر مربع

3

زمین

مسکونی شهرک امام حسین

13

13.200.000

165.000.000

 225متر مربع

13.200.000

148.500.000

زمین

مسکونی شهرک امام حسین

5

زمین

14

 205/2متر مربع

13.600.000

139.526.000

مسکونی شهرک امام حسین

15

 236/9متر مربع

6

زمین

مسکونی شهرک امام حسین

16

13.600.000

161.092.000

 225متر مربع

7

زمین

مسکونی شهرک امام حسین

12.000.000

135.000.000

17

 250متر مربع

12.000.000

150.000.000

8

زمین

مسکونی شهرک امام حسین

زمین

18

 250متر مربع

مسکونی شهرک امام حسین

28

12.000.000

150.000.000

10

زمین

 247/9متر مربع

14.400.000

178.488.000

مسکونی شهرک امام حسین

B1

 249/8متر مربع

11

زمین

مسکونی شهرک امام حسین

B2

 221/2متر مربع

13.600.000

169.864.000

4

9

12.000.000

132.720.000

12

زمین

مسکونی شهرک امام حسین

B3

 221/1متر مربع

12.000.000

132.660.000

13

زمین

مسکونی شهرک امام حسین B20

 222/6متر مربع

14

زمین

مسکونی شهرک امام حسین B21

13.200.000

146.916.000

 221متر مربع

15

زمین

13.200.000

139.536.000

مسکونی شهرک امام حسین B22

 223متر مربع

13.600.000

151.640.000

آخرین مهلت دریافت اسناد مزایده تا پایان وقت اداری 1400/03/19
تحویل پیشنهادات تا پایان وقت اداری  1400/03/20در محل بخشداری
بازگشایی پیشنهادات ساعت  10صبح مورخ  1400/03/22در محل بخشداری

دهیاری روستای شریف آباد

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

havaades.negarestan

0913 620 4535

حوادث

کانال و پیج خبری نگارستان

@negarestan_news

یکسال تلفات کرونا  3و نیم  ،تلفات دخانیات  8میلیون نفر!

دخانیات بیشتر از کرونا قربانی میگیرد

گروه حوادث:

امروزه کشــورهای دنیا در کنار همه گیری
بیمــاری کوید  ۱۹که از زمان شــروع این
بیماری تــا کنون موجب مــرگ حدود ۳
و نیم میلیون نفر در جهان شــده است ،با
تلفات شــدید و پایدارتری ناشی از اپیدمی
مصرف دخانیات که ساالنه موجب مرگ ۸
میلیون نفر میشــود ،مواجه هستند .طبق
مستندات ســازمان جهانی بهداشت عالوه
بر اینکه مصرف دخانیات عامل اصلی خطر
ابتال به بیماریهای غیر واگیر بوده ،مصرف
و مواجهه با دود دخانیات خطر ابتال به نوع
شــدیدی از بیماریهای ویروســی همانند
کووید  ۱۹را افزایش خواهد داد.
در حــال حاضــر از یک میلیــارد و ۱۰۰
میلیــون نفر از جمعیت جهان که دخانیات
مصرف میکنند ۸۴ ،درصد در کشــورهای
در حال توســعه زندگی میکنند که نیمی

از ایــن مصرف کنندگان بــه علت ابتال به
بیماریهای مرتبط جان خود را در ســنین
میانسالی و بهرهوری از دست میدهند .این
رویداد حاصــل طمع صنایع دخانی به بازار
بکر مصرف دخانیات در منطقه بوده اســت
که بار ســنگین تبعات آن را دولتهایی که
به صنعت دخانیات بــه عنوان یک صنعت
پایدار توجه دارند به دوش میکشند؛ غافل
از اینکه جوانان و نوجوانان کشورشان هدف
اصلی این صنایع بــرای جایگزینی با جان
باختگان دخانیات هستند.
عموماً ،رونق صنعت دخانیات در کشورهای
در حال توســعه ،همراه بــا تضعیف قوانین
کنترلی و پیشــگیرانه از مصــرف این ماده
مرگآور اســت .چانه زنی عوامل این صنایع
بــرای وضع و اخذ مالیــات و عوارض کمتر،
مســتثنی نمودن محیطهایی برای مصرف
دخانیات و توســعه صنعت تولید دخانیات
و کشــت توتون با کارگر ارزان قیمت ،ایجاد

تنوع در برندهای مصرفی و بستهبندی گمراه
کننده ،معرفی محصــوالت جدید ،افزودن
عطر و طعم به تنباکو ،ارایه نمونههای رایگان
و نمایــش محصــوالت دخانــی در معرض
دید عموم ،تبلیغات گســترده در فیلمها و
برنامههای تلویزیونی ،رســانههای اجتماعی
و تاثیرگذار از این دســت مداخالت تضعیف
کننده قوانین است ،که از یک سو وابستگی
آنها به دلیل عدم سرمایه گذاری روی صنایع
مادر و کشاورزی محصوالت استراتژیک و از
سوی دیگر گسترش شیوع مصرف و کاهش
بهرهوری را به ارمغان میآورد.پس از گذشت
 ۱۵سال از اجرایی شدن کنوانسیون کنترل
دخانیات ســازمان جهانی بهداشت ،با توجه
به اهمیــت محافظت از ســامت عمومی
در برابر ترفندهــای صنایع دخانی از طریق
پیشگیری از شروع مصرف و تشویق مصرف
کنندگان بــه ترک دخانیــات و حمایت از
برنامههــای کنترل دخانیــات در چارچوب

تعهدات کشــورهای عضو به ایــن معاهده
بین المللی ،ســازمان جهانی بهداشت شعار
روز جهانی بدون دخانیات در ســال جاری
( ۳۱میمصادف بــا  ۱۰خردادماه) را «تعهد
برای تــرک دخانیات» اعالم نموده اســت.
خوشبختانه وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشــکی با دارا بودن شبکه عظیم خدمات
بهداشت اولیه ،خدمات مشاوره ترک دخانیات
را به عنوان بخشی از استراتژی جامع کنترل
دخانیات ،توســط کارکنان خدوم ســامت
در مراکز خدمات جامع ســامت شهری و
روستایی کشــور در قالب بستههای خدمت
ادغام یافته ارائه میکند .راهاندازی خط ملی
تلفن مشاورهای ترک دخانیات و توسعه این
خدمات در بخش خصوصی ،در دســتور کار
معاونتهای بهداشت و درمان این وزارت قرار
گرفته است تا ان شاءا ...با تالش دانشگاههای
علوم پزشکی سراسر کشور در اجرای قانون
و برنامههای ابتکاری نظیر توســعه شهرها و

نکات ایمنی هنگام مواجه شدن با مار در منزل و ...

گروه حوادث :در فصل تابستان همواره
با خطــر مواجهه با مار روبرو هســتیم
بهگونهای که گاهی ممکن اســت سر و
کلــه این میهمان ناخوانده در محل کار
و یا سکونت شــما پیدا شود .از این رو
روابط عمومی ســازمان آتشنشــانی
شــهرداري اعالم کرد اگــر در خانه یا
محل کار و یا هر شرایط دیگری با مارها
روبرو شدید ،بهتر است با دانستن نکات
اصلی و ضروری رفتار با آنها ،خودتان
را از شرایط خطر دور کنید.

  حفظ آرامش:
اگر بــا یک مار روبرو شــدید ،اولین
کاری کــه باید انجــام دهید حفظ
آرامش اســت .حفظ آرامش به شما
کمک می کند تصمیم بهتری بگیرید
و واکنش های ناگهانــی از خودتان
نشان ندهید.
  دور شدن:
اگر در طبیعت با ماری مواجه شدید
یکــی از مؤثرتریــن کارهایی که در

روبرو شدن با مارها می توانید انجام
دهید ،این اســت کــه خودتان را از
موقعیت دور کنید .اگــر نمیتوانید
برگردید و از مار دور بشــوید ،سعی
کنید به صــورت دایــرهای دور مار
حرکــت کنیــد و تا جــای ممکن
فاصله را بیشــتر کنید.به هیچ عنوان
ســعی نکنید مار را بگیرید و یا به او
صدمــهای بزنید ،در هر موقعیتی که
هستید فقط سعی کنید از آن فاصله
بگیرید.

  تماس با سامانه :125
آتش نشــانان آمــوزش کافی برای
مواجهه با ایــن حیوانات را دیدهاند و
ســعی میکنند بدون آسیب رساندن
بــه حیوان ،آنرا گرفته و در طبیعت
رها ســازی کنند .البته توجه داشته
باشید که مارها در یک جا نمیمانند،
پس به محض دیدن آنها با ســامانه
 125تمــاس بگیریــد و تا رســیدن
آتشنشــانان مراقب جابهجا شــدن
حیوان باشید.
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روســتاهای بدون دخانیات و با اطالعرسانی
مناســب ،شــاهد افزایش تقاضای عمومی
برای ترک دخانیات و کاهش شیوع مصرف
دخانیات باشیم .اخذ کرسی ریاست نهمین
اجالس اعضای کنوانسیون کنترل دخانیات
نیز توسط جمهوری اسالمی ایران دستاورد
بزرگی در ســطح بیــن الملل بــود که در
نتیجه تالش چندین سالهای فعاالن کنترل
دخانیات در کشور محقق شد.
ریاست این کنفرانس جهانی در سال جاری
کــه با حضور  ۱۸۲کشــور عضو ،ناظران و
جمع کثیری از ســازمانهای بین المللی
فعال در ایــن حوزه منعقد خواهد شــد،
موقعیت بسیار خطیری است که همکاری
همه ســازمانها و دســتگاههای ذیربط را
برای حفظ و تقویت اجــرای معاهده بین
المللی کنتــرل دخانیــات و قانون جامع
کنتــرل و مبارزه کلی بــا دخانیات ایجاب
میکند .حفظ ایــن جایگاه جدا از اهمیت
آن در سطح بینالملل ،فرصتی است برای
عمــل به تعهداتمان در جهت پیشــگیری
و کاهش شــیوع مصرف دخانیات که نوید
دهنده ارتقای سالمت عمومی و بهره وری،
نشاط و رفاه عمومی خواهد بود.
روابط عمومی
وزارت بهداشت و درمان

  تشخیص مارهای سمی:
بیشــتر مارهــای ســمی ،ســرهای
مثلثی شــکل دارند .مردمک چشــم
بیضــی شــکل و وجــود روزنههایی
زیر ســوراخهای بینی مــار ،از دیگر
نشــانههای ســمی بودن آنها است
ولی اغلب مارهایی که در محیطهای
شهری مشاهده میشــوند غیرسمی
هســتند با این حال چنانچه فردی را
گاز بگیرند محل گاز گرفتگی ممکن
است دچار عفونت شود.
بنابراین توجه داشــته باشــید مارها
حیواناتی بسیار آسیب پذیرند و مانند
سایر موجودات حق زندگی دارند .پس
سعی نکنید به آنها آسیب برسانید.
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حادثه

تولید ارز دیجیتال
در یخچال فریزر صنعتی!

گروه حوادث :رییس پلیس سیرجان از کشف  ۶دستگاه استخراج
ارز دیجیتال و  ۱۲عدد پاور که داخل یخچال فریزر صنعتی در یکی از
شرکتهای لبنی جاسازی و راه اندازی شده بودند ،خبر داد .وی در گفت وگو
با خبرنگار ما اظهار داشت :ماموران انتظامی این شهرستان از فعالیت چندین
دستگاه ماینر قاچاق در یکی از شرکتهای لبنی که داخل یک دستگاه یخچال
فریزر صنعتی جاساز و راه اندازی شده بودند مطلع و رسیدگی به موضوع را
در دستور کار قرار دادند .سرهنگ ایراننژاد گفت  :در این رابطه ماموران پس
از تکمیل تحقیقات ضمن هماهنگی قضائی در بازرسی از این مکان  ۶دستگاه
ماینر قاچاق به همراه  ۱۲عدد پاور و سایر تجهیزات در حال استفاده بودند را
کشف کردند .وی با اشاره به اینکه ارزش این دستگاهها توسط کارشناسان ۵
میلیارد و  ۲۰۰میلیون ریال برآورد شده است گفت :در این رابطه یک متهم
دستگیر و با تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شد.

توقیف موتور خودرو  ۴میلیاردی قاچاق

گروه حوادث :فرمانده انتظامي سیرجان از کشف یک دستگاه موتور خودرو
کیا قاچاق به ارزش  ۴میلیارد ریال از یک دستگاه اتوبوس در این شهرستان
خبر داد .وی در گفت و گو با خبرنگار حوادث نشریه نگارستان ،اظهار داشت:
ماموران پلیس آگاهی شهرستان در راستای مبارزه با قاچاق کاال هنگام کنترل
خودروهای عبوری در محور شیراز  -سیرجان به یک دستگاه اتوبوس مشکوک
و آن را متوقف کردند .وي افزود :ماموران در بازرسي از این اتوبوس یک دستگاه
موتورکامل لوکس کیا کارنیوال  ۳۸۰۰سی سی قاچاق را به ارزش  ۴میلیارد
ریال کشف کردند .فرمانده انتظامي شهرستان گفت :در این رابطه یک نفر
متهم دستگیر و به اداره تعزیرات حکومتی شهرستان معرفی شد.

اخاذی از  42دختر
توسط خواستگار قالبی

گروه حوادث :یک خواستگار قالبی در بندرعباس  42دختر را فریب و از
آنها اخاذی کرد .ماجرا زمانی لو رفت که دختری با دردستداشتن شکایتی
به پلیس فتای هرمزگان مراجعه کرد و مدعی شد یک خواستگار ناشناس
با شگردهای خاص مبالغ درخورتوجهی از وی دریافت کرده است .مأموران
بعد از شنیدن این شکایت تحقیقات خود را آغاز و در بررسیهای اولیه معلوم
شد متهم با وعده ازدواج و برنامهریزی برای مراسم خواستگاری ،به بهانههای
مختلف مبالغی درخور توجه از شاکی دریافت و بعد از مدتی تلفنهای همراه
خود را خاموش میکند و پس از مدتی به بهانه دیگری درخواست پول
میکند .از آنجا که دختر جوان اینبار حاضر نشده بود مبلغ درخواستی
خواستگار قالبی را بپردازد ،متهم وی را به انتشار تصاویر خصوصی در فضای
مجازی و حتی ارسال آنها برای خانوادهاش تهدید کرده است .مأموران
پلیس بعد از اینکه به این جزئیات پی بردند در یک برنامه ریزی وی را به یک
قرار کشانده و دستگیر کردند .سپس با تحقیقات جامع و کامل از متهم و
بررسی ف ّنی تلفن همراه توقیفی از وی از سوی کارشناسان اداره ف ّنی و ادله
دیجیتال مشخص شد متهم با همین شگرد از  42دختر دیگر پس از دریافت
تصاویر خصوصیشان اخاذی کرده است .این خواستگار قالبی هم اکنون در
زندان بندرعباس پاسخگوی شکایت شاکیان خودش است.

مفقودی کارت هوشمند

کارت هوشمند کامیون کشنده هوو مدل ۲۰۰۷
به شماره هوشمند  ۱۹۳۱۲۶۰و شماره پالک
۳۸۳-۶۵ع ۴۷مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقط می باشد.

َپته دوزی

آگهی ثبت تاسیس شرکت کیان رونیکا شهرآرا سهامی خاص

موضوع فعالیت :انجام کلیه امور تاسیساتی ،عمرانی و گازرسانی اماکن مسکونی ،اداری ،تجاری،
صنعتی و بهداشتی در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط ،مدت فعالیت:
از تاریخ ثبت به مدت نامحدود -مرکز اصلی :استان کرمان ،شهرستان سیرجان ،بخش مرکزی،
شهر سیرجان ،محله کوی شریعتی ،خیابان میرداماد ،کوچه میرداماد [ ۵شیخ بهایی  ،]۴پالک، ۰
طبقه اول ،واحد  ۱کدپستی ۷۸۱۵۶۷۵۸۸۸
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ  ۱،۰۰۰،۰۰۰ریال نقدی منقسم به  ۱۰۰سهم ۱۰۰۰۰
ریالی تعداد  ۱۰۰سهم آن با نام عادی مبلغ  ۱.۰۰۰.۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی
شماره  ۴۶۲۹۲/۱۶مورخ  ۱۴۰۰/۰۲/۱۸نزد بانک ملت شعبه بلوار امام رضا با کد  ۴۶۲۹۲پرداخت
گردیده است .اعضای هیئت مدیره:خانم فرزانه سادات حسینیان به شماره ملی ۳۰۶۰۲۱۵۰۷۳
و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت  ۲سال،آقای ناصر اسدی زیدآبادی به شماره ملی
 ۳۰۷۱۳۴۷۲۸۶و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت  ۲سال ،آقای سیدمحمد حسینیان
به شماره ملی  ۳۰۷۱۳۶۸۴۵۳و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت  ۲سال،آقای رسول
اسدی زیدآبادی به شماره ملی  ۳۰۷۱۹۱۴۸۵۷و به سمت مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره)
به مدت  ۲سال ،دارندگان حق امضا :کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای مشترک مدیر
عامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و سایر نامه های اداری با امضای نایب رئیس هیئت مدیره
یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.اختیارات مدیرعامل :طبق
اساسنامه بازرسان آقای مسعود عسکری به شماره ملی  ۲۵۵۹۸۵۹۶۳۷به سمت بازرس علی
البدل به مدت  ۱سال،آقای مرتضی رضازاده کرانی به شماره ملی  ۳۰۷۱۸۹۳۰۹۴به سمت بازرس
اصلی با مدت  ۱سال
روزنامه کثیراالنتشار نگارستان جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید.
ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.

به روش سنتی کرمان

دوخت اصیل کرمانی و همچنین رنگ آمیزی
برای خانم های عالقه مند به این هنر سنتی

دوخت انواع پته با نخ گیاهی و سنتی

سفارشات سرویس عروس و جزئیات پذیرفته می شود

آدرس :بلوار سیدجمال،
کوچه جنب بنیاد مسکن
مدیریت :خانم ایرانمنش
۴۲۳۰۹۸۴۰
۰۹۱۳۶۶۲۹۷۳۷

فراخوان شماره (1400-1نوبت دوم)
پیرو آگهی مورخ  ۱۴۰۰/۰۲/۱۳مربوط به فراخوان شناسایی شرکت های واجد شرایط جهت
انجام امور نگهداری ،بهره برداری و تعمیرات روتین و بلند مدت اورهال نیروگاه سیکل
ترکیبی گهران سیرجان به اطالع می رساند از تاریخ درج آگهی دریافت اطالعات از شرکتها
به مدت  ۱۰روز تمدید می گردد .در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر می توانید با تلفن
 ۰۲۱-۲۶۲۳۲۸۷۳داخلی  ۱۲۵تماس حاصل فرمائید.

امور قراردادهاي شرکت گهر انرژي سیرجان

سیاسی  /اجتماعی  /فرهنگی

پیامبر رحمت و مهربانی
صلی ا ...تعالی علیه و آله و سلم:
هر کس برای نیاز بیماری بکوشد
ـ چه آن را برآورده سازد ،چه نسازد ـ
مانند روزی که از مادرش زاده شده،
از گناهانش پاک میشود.
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در اوقات فوق  ،جانب احتیاط را رعایت کنید

حاشیه  -متن

یک کار خوب از وزیر صنعت و معدن
و مدیران شرکتهای معدنی

در خبرهــای روزهــای اخیــر داشــتیم کــه دو تفاهــم نامــه از ســوی
گلگهــر و گهرزمیــن بــا وزارت صنعــت و معــدن بــه منظــور
همکاری در توســعه سرمایهگذاری میان این دو شــرکت با آن وزارتخانه به
صورت جداگانه امضا شــد .تفاهمنامه  ۵میلیارد یورویی گلگهر و تفاهمنامه
 2میلیارد یورویی گهرزمین در راستای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی
و ایجاد تکمیل زنجیره صنایع معدنی فوالد و با تأکید بر ســرمایهگذاری در
زمینههای مختلف از جمله ،اکتشــاف ،اســتخراج ،تولید ،فناوری و نوسازی
و ...یحتمل که وزیر این وزارتخانه با توجه به حیطه پوشــش وزارتخانهاش در
کشور با شرکتهای دیگری از سایر نقاط ایران نیز چنین تفاهمنامههایی امضا
کرده که بر اساس آن و با همکاری مدیران این شرکتها مبالغی از حجم این
سرمایهگذاریهای بزرگ در راستای ایفای مسئولیتهای اجتماعی و تقویت
بخش تحقیق و توسعه و بهرهمندی از حداکثر توان ساخت داخلی اختصاص
مییابد که جا دارد از ایشــان و مدیران این شرکتها بهخصوص شرکتهای
ســیرجانی تقدیر کرد .علیرضا رزمحسینی در زمان استانداری نیز با تشکیل
ستاد اقتصاد مقاومتی استان ،پای شرکتهای بزرگ معدنی و صنعتی استان
را به سمت حمایت از مناطق محروم در قالب معین اقتصادی مناطق یاد شده
باز کرد که با همکاری این شرکتها آن ایدهها دنبال و اجرا شد .به نظر میرسد
در تداوم آن حرکت ،تفاهمنامههای یاد شده نیز به امضا رسیده که میتواند آثار
و پیامدهای مثبتی در منطقه در بر داشته باشد.

تشخیص کرونا ظرف یک ثانیه!

زمان تشخیص آزمایش جدید کووید ۱۹-به طرز حیرتانگیزی ،فوری است
و در عــرض یک ثانیه میتواند نتیجه مثبت یا منفی را ارائه دهد که این امر
مهم اســت .تازهترین خبر علمی حاکی اســت محققان «دانشگاه فلوریدا» و
«دانشگاه ملّی چایو تانگ» تایوان موفق به تولید دستگاه میکروسیالی شدهاند
که میتواند پروتئین کرونا ویروس ســندرم حاد تنفسی  ۲یک نمونه بزاق را
ظرف یک ثانیه تشــخیص دهد .به گزارش ایســنا و به نقل از مد گجت ،این
دستگاه الکتروشیمیایی از آنتی بادی علیه پروتئین میخ مانند برای شناسایی
ویروس استفاده میکند و میتواند آزمایش سریع کووید ۱۹-را امکانپذیر کند.

مجید ایراننژاد
سـیرجان هم از جمله شهرهاییست که
بـه دلیل توزیع نامناسـب منابـع ثروت و
اشـتغال ،شـکاف طبقاتـی در آن بیشـتر
مجـال ظهـور و بـروز پیـدا کـرده .فاصله
طبقاتـی اثـرات منفـی جبرانناپذیری را
بـه پیکـرهی جامعـه وارد میکنـد؛ مثل
افزایـش فسـاد و رشـوه ،دزدی ،فحشـا،
قاچـاق ،آدمربایـی ،فـروش اعضـای
بـدن ،بهوجـودآوردن صدمـات روحـی،
خشـم نهفتـه و دعـوا و درگیری.تـورم و
شـکاف طبقاتـی بـه نوبهی خود شـرایط
پـا درهوایـی را بـرای اقتصـاد ایجـاد
میکنـد تـا انگیـزهی سـرمایهگذاران
بـرای راهانـدازی واحدهـای اقتصـادی از
بیـن بـرود .پس یعنـی بـیکاری افزایش
پیـدا میکند .بـیکاری هم موجـب بروز
بیشـتر پدیده تنگدستی و فقر در جامعه
میشـود.
فقـر را بایـد سـرآغاز بـروز مشـکالت

سالروز
درگذشت
حضرت امام خمینی
رضوان ا ...تعالی علیه
را تسلیت
می گوییم

درخشش زن ایرانی در میدان جهانی

زری فتحــی داور زن ایرانی ،بــا انجام قضاوتی موفق
در بازی رفت مرحله پلی آف جام جهانی  ۲۰۲۱بین
تیمهای فوتســال ویتنام و لبنان توجهات را به خود
جلــب کرد .او در اولین تجربه قضاوت خود در مرحله
پلیآف جام جهانی  ۲۰۲۱در قاره آســیا ،توانست با
نشــان دادن عملکردی درخشــان از خود نگاهها را
معطوف به خود کند و بــا قضاوتی بینقص در دوئل
ویتنام و لبنان ،تجربه باالی خود را نشان داد و مطمئنا
این درخشش میتواند در ادامه برای او ثمرات بیشتری
هم داشته باشــد؛ همواره داوران زن در مسابقاتی در

این سطح نگاهها را به عملکرد خود خیره میکنند و
اینکه فتحی با پوششی اسالمی برای قضاوت انتخاب
شده بود ،این توجهات را نسبت به او بیشتر کرد .این
داور اهل شــیراز که در لیگ داخلی هم قضاوتهای
موفقی را داشــته ،در باالترین تجربه بینالمللیاش با
خونســردی و حفظ آرامش توانست کارنامهای موفق
را در این مســابقه بین المللی از خود به جای بگذارد؛
او که در حال حاضر یکی از اســتعدادهای برتر داوری
قاره آســیا به شمار میرود ،یکی از بهترین داوران زن
قاره هم بوده و با توجه به عملکرد خوب در بازیهای

ریشههای بحران در ایران

از جنگ آب تا
بحران محیطزیست

گروه جامعه :چالشهای اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی گذشته
که در طول ســالهای گذشته به شکل بحران نمود عینی پیدا کرده قرار
اســت با تغییر قدرت در قوه مجریه پیــش روی رئیس جمهور و کابینه
بعدی قرار بگیرد .فرارو با درج این یادداشت نوشت :در حال حاضر بحران
زیســت محیطی ،بحران اقتصادی ،بحران آب و مسائل اجتماعی ازجمله
مواردی اســت که به دالیلی در دو سه دهه گذشته وضعیت پیچیده تری
به خود گرفته است .همین روزهای گذشته بود که عیسی کالنتری ،رئیس
سازمان محیط زیست بار دیگر بربحران آب در کشور تاکید کرد .او میگوید
که جنگ آب که از اســتانها آغاز شده به روستاها خواهد رسید چرا که
طبیعت ایران قربانی سیاستهای کالن شده است و متخصصان کشور نیز
یاید بابت سکوت خود برابر تاریخ پاسخگو باشند.او می گوید که تقریبا تا
اوایل دهه  ۶۰نابسامانی های طبیعی کمتری داشتیم .با توجه به افزایش
جمعیت و سیاســت های کالن کشور و با در نظر گرفتن اینکه ناپایداری
در توســعه در کشور یک رســم بود و االن هم هست ،تجاوز به طبیعت و
آب و خاک و محروم کردن طبیعت از منابع خودش ســبب شد که کشور
به این روز بیافتد؛ گرد و غبار ،خشکســالی و فرســایش آن را می بینیم.
عالوه بر چالشهای زیست محیطی ،وضعیت اقتصادی نیز چندان تعریفی
ندارد .نرخ تورم ماهیانه در اردیبهشت ماه به  ۴۱درصد رسیده که باالترین
ســطح را در  ۱۸ماه اخیر ثبت کرده اســت .فقر ،بیکاری و صندوقهای
بازنشستگی در شرایط بحرانی قرار دارند .در این میان رییس کمیسیون
مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده نیز با اشاره به اینکه در
چند قدمی ابربحران تاریخ ایران و سقوط آزاد در سیاه چاله جمعیتی هستیم،
گفته که «بیرون آمدن از این سیاه چاله با سطح شیب دار  ۱۵۰ساله زمان
میبرد ،اما  ۸سال فرصت داریم از مدار نزدیک این سیاه چاله عبور کنیم».
مشــکالت و آســیبهای اجتماعی نیز بیش از هر زمان دیگری شکل و
شمایل بحرانی خود را به نمایش گذاشته اند.
در آن سو اقتصاد و جامعه ایران درگیر پدیدهای به نام شکست در هماهنگ
سازی هاست!به گفته ی یک اقتصاددان مشکلی در ساختار نظام سیاسی
ایران وجود دارد که مادامی که حل نشود ،نمیشود انتظار خاصی از کسی
داشــت که در راس قــوه مجریه به عنوان رئیس جمهور مینشــیند .آن
مشکل هم در اصل« ،تو در توی نهادی» است بدین معنا که تعداد مراکز
قدرت و تصمیم گیری در ایران زیاد است و این مسئله اجازه نمیدهد که
دســتگاههای تصمیمگیر هماهنگیهای الزم را با هم داشــته باشند و از
طریق این هماهنگی در جهت حل چالش و مشکالت یاد شده عمل کنند.

مشکالت  اقتصادی  چگونه  درمان  میشود؟
اجتماعـی نامید.میبینیـم کـه فالکـت
اقتصـادی یـک چرخـ ه اسـت کـه اگـر
چـوب الی آن نگذاریم هیچگاه از حرکت
نمیایسـتد.در ایـن شـرایط اقتصـادی،
اخلاق رنگ میبازد .آمـار ازدواج کاهش
پیـدا میکنـد .طلاق بیشـتر میشـود.
زندانهـا پـر میشـوند از افـراد کـه
بدهکارند(بانکـی ،مهریـه ،دیـه ،چک و)..
و هزینـه زیـادی بـه بودجه کشـور از این
طریـق وارد میشـود .هزینـهای کـه باید
صـرف آمـوزش جامعـه میشـد.چوبی
کـه دولـت و ملـت میتواننـد الی چـرخ
فالکـت اقتصادی بگذارنـد همانا آمادگی
ذهنـی ،فرهنگـی و قانونی بـرای کاهش
دخالتهای دسـتوری در اقتصاد و آزادی
بـازار اسـت .در بـازار آزاد قیمتهـا خود

بـه خـود کنتـرل میشـوند زیـرا رقابـت
وجـود دارد و تولیـد و توزیع هیچ کاالیی
در انحصار هیچ دسـته و گروهی نیسـت.
در بـازار آزاد تولیدکننـدگان هـر کاال بـر
سـر کیفیـت نهایـی محصول هـم با هم
در رقابت هسـتند و این موجب پیشرفت
علـم و تکنولـوژی در کنار اقتصاد اسـت.
در بـازار آزاد ،کسـب و کارهای خصوصی
زیـادی ایجـاد میشـود کـه هرکـدام
از آنهـا هـم میلیونهـا شـغل ایجـاد
میکننـد .یـک مثـال کوچک بزنیـم .به
تفاوت خودروسـازی با سیستم بانکداری
در ایـران نـگاه کنید .خودروسـازی ما در
طـول ایـن چند دهـه بـا ایجـاد انحصار،
ادامـه کار داده اسـت .در حالـی کـه
خصوصیسـازی بـه معنـای واقعـی

آن در بانکـداری مـا رایـج شـده اسـت.
یـک طرف شـما بـا خودروسـازی روبهرو
هسـتید کـه محصـوالت بیکیفیـت
و گـران را بـه شـما عرضـه میکنـد
و مصـرف کننـده بـه خاطـر نبـود
هیـچ کاالی جایگزیـن ناچـار اسـت
بـه خریـدن و دم برنیـاوردن .اعتـراض
هـم کنیـد راه بـه جایـی نمیبریـد.
طـرف دیگر اما در بانکداری رقابتی شـما
ناچار نیسـتید پولهای خـود را در بانکی
سـپرده بگذاریـد که سـود کمی به شـما
میدهـد .قـدرت مانـور و انتخـاب دارید
که بسـنجید پـول خود را در کـدام بانک
بگذارید که سود بیشـتری از آن عایدتان
بشـود و در ضمـن پولتـان محفـوظ
بمانـد .شـما ناچـار نیسـتید مشـتری

با حمایت روابطعمومی و امور بینالملل شرکت گلگهر؛ به کار خود پایان داد:

دوره  آموزش  
تخصصی  نقاشی  با  آبرنگ  

کارگاه آمـوزش پایـه و تخصصـی نقاشـی بـا
آبرنـگ کـه توسـط روابـط عمومـی و امـور
بیـن الملـل شـرکت گلگهـر بـا همـکاری
اداره فرهنـگ و ارشـاد اسلامی سـیرجان
از سهشـنبه هفتـه گذشـته آغـاز شـده بـود،
پنجشـنبه بـه کار خـود پایـان داد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی و امـور بینالملل
شـرکت گلگهـر ایـن دوره آموزشـی بـا
تدریـس اسـتاد اکبر اکبـری از اسـاتید مطرح
و بینالمللـی در ایـن حوزه در سـه روز متوالی
توسـط روابـط عمومـی و امـور بینالملـل
شـرکت گلگهـر و بـا همـکاری اداره فرهنگ
و ارشـاد اسلامی برگـزار شـد.
گفتنـی اسـت در فراخوانـی کـه اردیبهشـت
مـاه به همین منظور منتشـر شـد هنرجویان
آثار خود را ارسـال و سـه داور آثـار دریافتی را
داوری کـرده و حـدود  ۴۵اثـر انتخاب شـدند
کـه صاحبـان ایـن آثـار در کارگاه مذکـور
شـرکت کردنـد .مهمتریـن مباحثـی کـه در
ایـن دوره تدریـس شـد ،پیرامـون نقاشـی بـا
آبرنـگ بـود .در روز اول هنرجویان تکنیکها،

انتخابی ،احتماال از ســوی فیفا از وی دعوت خواهد
شد تا در جام جهانی  ۲۰۲۱فوتسال نیز قضاوت کند.

نگاه آخر

بافتهـا و نقاشـی بـا آبرنـگ را فـرا خواهنـد
گرفتنـد .روز دوم اختصاص به فضای شـهری
و نقاشـی در این حیطه داشـت و در روز سـوم
آمـوزش پرتـره انجام گرفـت و در پایـان دوره
بـه هنرجویـان حاضـر در کارگاه آموزشـی،
گواهـی بینالمللـی دوره آبرنـگ اعطـا شـد.
گفتنی اسـت اسـتاد اکبـر اکبـری یکی از
اسـاتید بینالمللـی آبرنـگ و صاحبنظـر
عرصه نقاشـی اسـت کـه عناویـن مختلفی

را در جشـنواره های کشـوری و بینالمللی
کسـب کـرده و هنرجویـان توانسـتند در
ایـن سـه روز آموزشـی ،تکنیکهـای مهم
نقاشـی بـا آبرنـگ را از ایـن اسـتاد مطرح
بیاموزند.
قابل ذکر اسـت حضـور در این دوره آموزشـی
بـا رعایـت کلیـه پروتکلهـای بهداشـتی و
بـرای کلیـه هنرجویانـی که ثبتنـام کردهاند،
رایـگان بود.

بانکـی باشـید کـه کلـی شـاکی دارد و
بیاعتبـار شـده اسـت .مجبـور نیسـتید
پولتـان را در حسـاب بانکـی بریزیـد
کـه هیـچ تسـهیالتی بـه شـما نمیدهد
یـا در صـورت دادن تسـهیالتی مثل وام،
سـود کالنی روی بدهی شـما میکشـد.
میتوانیـد برای گرفتن تسـهیالت سـراغ
بانکـی برویـد کـه بـرای بازپسگیـری
پولـش از شـما به صورت اقسـاطی ،مبلغ
زیـادی اضافـه نمیکند.این مثـال را زدم
تـا برایتـان قابـل لمـس باشـد تفـاوت
دو تـز اقتصـادی و تاثیـر مستقیمشـان
بـر زندگـی تکتـک مـا .یـک جـا دولت
و صاحبـان قـدرت را در اقتصـاد دخالت
میدهـد و جایـی دیگر نقش دولـت را تا
حـد یـک میانجـی کاهـش میدهد.

توسط روابط عمومی و امور بینالملل شرکت گلگهر در سیرجان برگزار شد:

اولین  تور  
عکاسی  معدن

بـه مناسـبت هفتـه معـدن و به همـت روابط
عمومـی و امـور بینالملـل شـرکت گلگهـر،
اولیـن تـور عکاسـی معـدن بـا حضـور بالغ بر
 ۴۵نفـر از عکاسـان سـیرجانی برگزار شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی و امـور
بینالملـل گلگهـر ،ایـن تـور یکـروزه

عکاسـی بـرای عکاسـان حرفـهای و
هنرجویـان رشـته عکاسـی (مطبوعاتـی،
صنعتـی و تبلیغاتـی) ،چهارشـنبه برگـزار
و حاضـران در ایـن برنامـه از مناطـق
مختلـف منطقه معدنـی و صنعتی گلگهر
از جملـه کارخانههـای گندلهسـازی،

کارخانـه تغلیـظ و غبـار ،معـدن شـماره
یـک و سنگشـکن ،کارخانـه پلـیکام،
کارخانـه هماتیـت کارخانـه ذوب شـرکت
جهـان فـوالد ،کارخانـه شـرکت توسـعه
آهـن و فـوالد ،معدن شـماره  ۳گهرزمین،
خطـوط تولید کنسـانتره بازدید و عکاسـی
کردنـد.
ایـن عکاسـان؛ عکسهای منتخـب خود را
در محورهای انسـان و معدن ،ماشینآالت
و کارخانـه ،سـختی کار در معـادن ،معدن
و محیطزیسـت و اشـتغال و معـدن را
بـه دبیرخانـه جشـنوارهای کـه در همیـن
رابطـه با فراخـوان قبلـی برگزار میشـود،
ارسـال خواهنـد کـرد و از بیـن عکسهای
ارسـالی ایـن تـور؛  ۲۵عکـس برتر توسـط
هیئـت داوران انتخـاب و بـه آثـار برگزیده
لـوح سـپاس و جوایـزه اهـدا خواهد شـد.
گفتنـی اسـت آثـار برتـر در تاریـخ ۱۰
تیـر مـاه مصـادف بـا روز صنعـت و معدن
در قالـب یـک نمایشـگاه در معـرض دیـد
عالقمنـدان قـرار خواهـد گرفـت.

