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 پاسارگاد
ساعت هفت و نیم صبح است .خبرنگاران
جلویمهانسرای گلگهرجمعشدهاندتابا اتوبوس
به محل مراسم افتتاح پروژه انتقال آب بروند.
رزمحسینی ،وزیر صنعت شب قبل به سیرجان
آمده و درخانههای گلگهرمستقرشده است.
اتوبوس خبرنگاران به سمت گلگهر حرکت
میکند .همراه گلگهریمان تاکید میکند برای
رعایت پروتکلهای بهداشتی مربوط به کرونا ،در
هرردیف صندلی ،فقط یک نفربنشیند .چند نفری
از همکاران ترجیح میدهند کنار هم بنشینند.
همراه گلگهری ما نگران واکنش واحد  HSEیا
ایمنی و بهداشت گلگهر به این صحنه است و
میگوید ممکن است اعتراض کنند.
به منطقه گلگهر میرسیم .بعد از مدتی پیچ
ب خوردن درمنطقه ،آسفالت تمام شده و به
و تا 
یک مسیرخاکی میرسیم که به محل پروژه ختم
میشود .مسیر را برای مهمانان ،هموار ومرتب
کردند و همراه گلگهریمان از کارهایی که شب
قبل روی مسیرانجام شده میگوید.
راننده اتوبوس با توجه به خاکی بودن جاده ،با
سرعت بسیارآهستهای حرکت میکند .درمقابل،
انبوه خودروهای گلگهربه سرعت مشغول رفت
و آمد هستند .به محل مراسم میرسیم .همان
اول کار ،استخر بزرگ آب توجهمان را جلب
میکند .لوله انتقال آب ،باالی سر استخر است.
تصورمان ازلوله انتقال آب ،بسیاربزرگترازآنچه
بود که میدیدیم .نمیدانم حقیقت یا تصور اما
زمانیکه در هنگام افتتاح پروژه ،آب از لوله به
درون استخر سرازیر میشود ،بوی دریا در محل
میپیچد.
محوطه پر ازنیروهای گلگهر است .نیروهای
حفاظتی گلگهر در ابتدا اجازه نزدیک شده به
فضای چادرمانندی را که برای مدعوین در نظر
گرفته شده نمیدهند .بعد هم که خبر آمدن
استاندار داده میشود ،اصرار دارند ما را به بیرون

آب خلیجفارس به گلگهر رسید

رویش باورها با آب دریا

عکس :روابط عمومی شرکت صنعتی و معدنی گلگهر

محوطههدایت کنند.هرچههمتوضیحمیدهیم
که باید عکس بگیریم ،افاقه نمیکند تا یکی از
مدیرانروابطعمومیضامنمانمیشود.
در گوشه محوطه و به ابتکارمسئول دبیرخانه
شهر جهانی گلیم ،سیاهچادری برپا شده .داخل و
ورودی چادر با گلیم پوشانده شده و دار کوچکی
نیز برپا است .زنان و دخترانی با لباس محلی ،در
جنب و جوش هستند .گاهی پنج ه هنر بر تار و
پود گلیم میکشند و زمانی مانند انتهای مراسم،
دست به پخت نان سنتی م یزنند .آوای سرنا و
دهل نیز بلند است .دو هنرمند بومی ،در اکثر
دقایق مراسم جز هنگام سخنرانی ،از جان و دل

سازم یزنند و به افتتاح این طرح ملی ،رنگ و بوی
سنتی سیرجان را اضافه میکنند.
 کرونا به مراسم دعوت نشد
هنوزوزیرصنعت ،معدن و تجارت و همراهان
نرسیدهاند امامحوطهپرازآدم استوپروتکلهای
بهداشتی درمعرض نادیده انگاشته شدن .وزیرکه
میرسد ،وضع بدتر میشود .مسئوالن استانی
و شهرستانی به دنبال وزیر به راه افتادهاند .هیچ
خبری ازرعایت فاصلهگذاری اجتماعی نیست .تنها
هنگامیکه تا حدی فاصلهگذاری اجتماعی رعایت
شده ،درمحل برگزاری ویدیوکنفرانس است.
 پیروزی همیشه هزارپدردارد

صدای حسن روحانی در محوطه پیچیده.
مسئوالن ،زیر چادر بزرگی که با داربست فلزی
درست شده ،گوش تا گوش نشست ه و به پرده
ویدیوکنفرانس چشم دوختهاند .روحانی اخمی به
نشانه جدیت بر جبین انداخته و به سخنان وزیر
نیرویش در مورد مختصات طرح انتقال آب
خلیجفارس به گلگهر گوش میکند .حرفهای
اردکانیان که تمام میشود ،روحانی از او میپرسد
«آیا درتمام تاریخ ایران ،مشابه چنین کاری انجام
شده است؟» همکارم با خنده میگوید« :روحانی
غیرمستقیم از وزیرش میخواهد تا از او تعریف
کند ».وزیر تعریف میکند و روحانی گوش

میدهد و هر ازچندگاهی نگاهی به سوی دوربین
میاندازد.
شهباز حسنپور در مصاحبهاش با یکی از
خبرنگاران ،میگوید وقتی در زمان احمدینژاد
دنبال گرفتن موافقت برای اجرایی شدن این
پروژه بوده ،تمام وزاتخانهها مخالف بودند و
فقط نامجو ،وزیروقت نیرو شجاعانه با این طرح
موافقت کرده است .حسنپوردر ادامه از افرادی
سخن میگوید که حاال تالش دارند پروژه را به نام
خویش تمام کنند.
ویدیوکنفرانسسهجانبه
ویدیوکنفرانس سه جانبه است؛ جز نهاد
ریاستجمهوری و سیرجان ،بندرعباس نیز به
عنوان مبدا پروژه مکانی نیز در ویدئوکنفرانس
حاضر است .به همین دلیل سخنرانیها بیش از
حد طول میکشد .آمار و ارقام و ریز و درشت
اجرای مراحل مختلف کارسریع رد و بدل میشود
که کمتر کسی فرصت تحلیل یا نوشتن آن را
دارد .روحانی درنپذیرفتن اشتباهات و کاستیهای
مربوط به خود و دولتش ،پافشاری فراوانی دارد.
لحظهتاریخی
لحظه سرازیرشدن آب خلیج فارس به استخر
گلگهر ،در میان نوای ساز و دهل و دود رنگی و
صدای آتشبازی ،لحظه زیبایی بود.
آیا با این انتقال آب ،خرید آب توسط
معادن از چاههای کشاورزی و مناطق مختلف
سیرجان متوقف خواهد شد؟ هرچند در
سخنان رییسجمهور و وزیر نیرو اشاراتی نسبت
به موضوع محدودیتهای ذخیره آبهای
زیرسطحی کرمان شد و به نوعی و به تلویح ،این
پروژه پایانی بر برداشت معادن از ذخایر آبهای
زیرزمینی معرفی شد اما به نظر میرسد این
سخنان نه ازروی اعداد و ارقام که نوعی کلیگویی
و مفروضات بوده است .نشانههایی وجود دارد
که همچنان خرید آب ازچاه و انتقال تانکری آب
ادامه خواهد داشت.

 ۲۵نفر در استان کرمان ظرف  ۲۴ساعت به علت کرونا جان باختند
 مهر :سخنگوی دانشگاه علوم
پزشکی کرمان از درگذشت  ۲۵نفر به
دلیل ابتالء به کرونا طی  ۲۴ساعت
گذشته خبر داد .به گزارش خبرنگار
مهر ،مهدی شفیعی بعدازظهر یکشنبه
به خبرنگاران گفت :موارد بستری
قطعی مبتال به کرونا هم اکنون در
بیمارستانهای استان کرمان ۶۹۹

مورد است که در حوزه دانشگاه علوم
پزشکی کرمان  ۴۲۰نفر ،حوزه دانشگاه
علوم پزشکی رفسنجان  ۱۱۴نفر ،حوزه
دانشگاه علوم پزشکی جیرفت  ۳۲نفر،
حوزه دانشگاه علوم پزشکی بم  ۲۵نفر
و حوزه دانشکده علوم پزشکی سیرجان
 ۱۰۸نفر بستری هستند.
وی با اشاره به اینکه تعداد کل موارد

بستری مثبت کرونا در استان کرمان از
ابتدا تاکنون  ۱۰هزار و  ۶۹۱مورد است،
افزود :موارد جدید بستری در  ۲۴ساعت
گذشته در بیمارستانهای دانشگاههای
علومپزشکی استان کرمان  ۱۷۷نفر است.
شفیعی بیان کرد :موارد جدید شامل
حوزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان
 ۱۱۵مورد ،حوزه دانشگاه علوم پزشکی

رفسنجان  ۱۳مورد ،حوزه دانشگاه علوم
پزشکی جیرفت  ۹مورد ،حوزه دانشگاه
علوم پزشکی بم هشت مورد و حوزه
دانشکده علوم پزشکی سیرجان ۳۲
مورد است.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی
کرمان گفت :تعداد فوتیهای قطعی
ابتالء به کووید  ۱۹در  ۲۴ساعت گذشته

«آگهی فراخوان عمومی شناسایی پیمانکار جهت بارگیری و حمل
مواد اولیه ترخیص شده از گمرک شهیدرجایی به سایت شرکت
مجتمع جهانفوالد سیرجان» «شماره -99-31خ»

شــرکت مجتمــع جهانفــوالد ســیرجان در نظــر دارد نســبت
بــه «بارگیــری و حمــل  4250تــن مــواد اولیــه ترخیــص شــده خــود از مبــدا گمــرک
شــهیدرجایی بــه ســایت شــرکت خــود واقــع در منطقــه گلگهــر ســیرجان» واقــدام
نمایــد؛ لــذا از کلیــه شــرکتهای واجــد صالحیــت بــا ســابقه کار مرتبــط دعــوت بــه
عمــل مـیآورد تــا ظــرف مــدت حداکثــر هفــت روز از تاریــخ چــاپ ایــن آگهــی ،تمایــل
خــود را بــه صــورت مکتــوب همــراه بــا تصویــر اســناد و مــدارک ذیــل بــه آدرس
ایمیــل  SJS.TENDER1400 @gmail.comارســال نماینــد.
اسناد و مدارک:
 -1درخواســت رســمی بــا ذکــر شــماره و موضــوع مناقصه(اعــام آدرس ایمیــل ،شــماره
تمــاس تلفــن ثابــت و همــراه الزامــی اســت).
 -2اساســنامه و مــدارک ثبتــی( .شــماره ثبــت ،کــد اقتصــادی و شناســه ملــی ،گواهــی
ثبــت ،گواهــی آخریــن تغییــرات و )...
 -3رزومــه ،ســوابق اجــرا و نمونــه قراردادهــا و توافقنامههــای انجــام شــده مرتبــط
بــا موضــوع مناقصه(.قــرارداد و رزومــه ارســالی بایــد مربــوط بــه ســال  95تــا کنــون و
مرتبــط بــا موضــوع مناقصــه باشــد).
 -4مــدارک و مســتندات تــوان مالــی و لیســت ماشــینآالت در اختیــار بــا اســناد و
مــدارک مثبتــه.
 -5گواهــی اعــام رضایــت کارفرمایــان قبلــی در خصــوص خدمــات مذکــور در موضــوع
مناقصه.
شرایط:
 -1محــل اجــرا :از بنــدر شــهیدرجایی تــا ســایت شــرکت مجتمــع جهانفــوالد ســیرجان
واقــع در شهرســتان ســیرجان ،کیلومتــر  50جــاده ســیرجان -شــیراز ،کیلومتــر  3جــاده
اختصاصــی گلگهــر میباشــد.
 -2ارائه اسناد و مستندات مذکور هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نمیکند.
 -3شــرکت مجتمــع جهانفــوالد ســیرجان در قبــول یــا رد هــر یــک از پیشــنهادات مختار
میباشــد.
 -4جهــت کســب اطالعــات بیشــتر بــا شــماره  09139964877تمــاس حاصــل نماییــد.
(پاســخگویی در ســاعات اداری)
 -5هزینه چاپ آگهی ،بر عهده برنده مناقصه میباشد

واحد خرید خدمات مجتمع جهانفوالد سیرجان

 ۲۵نفر شامل  ۱۹نفر حوزه دانشگاه علوم
پزشکی کرمان ،سه نفر حوزه دانشگاه
علوم پزشکی رفسنجان ۲ ،نفر حوزه
دانشگاه علوم پزشکی بم و یک نفر حوزه
دانشگاه علوم پزشکی جیرفت است.
وی بیان کرد :مجموع جانباختگان
ابتالی قطعی به کووید  ۱۹از ابتدا تاکنون
یک هزار و  ۳۴۲نفر است.

یادداشت

مرگ فقط برای همسایه نیست
 زهرا خواجویینژاد
همین االنی که
بسیاری از ما بیتفاوت به
بیماری کرونا در حال خرید
توآمد هستیم204 ،
و رف 
نفر از همشهریانمان در
بیمارستانهای امامرضا و
غرضی بستری هستند و  108نفرشان مثبت قطعی
هستند .دیروزشنبه هم یک نفر ازهمشهریانمان
مغلوب کرونا شد و فوت کرد .تا امروز  92نفر
فقط در سیرجان فوت کردهاند .تا االن  4هزار
نفر در سیرجان به کرونا مبتال و  1468نفر نیز در
بیمارستانها بستری شدهاند .آمار باالیی که آدم
را میترساند.
سؤال من این است؛ چرا بعضی از مردم با
شنیدن خبرهای بستری تعدادی زیادی از دوستان
و آشنایان و همشهریانشان و یا شنیدن این
جمله ازمسئوالن بهداشتی که به چه زبانی بگوییم
در بحران هستیم و دارد فاجعه به وجود میآید،
هنوز کرونا را جدی نگرفتهاند؟انگار ضربالمثل
«مرگ خوب است ،اما برای همسایه» ،اینجا صدق
میکند .رفتارهای برخی از مردم نشان میدهد
گویا خودشان در امان هستند و مبتالشدگان و
فوتیها ،مشکل و بیماری خاصی داشتهاند .هر
زمان خبر فوتی یکی از عزیزان همشهری منتشر
میشود اکثر مردم میگویند احتماال یا پیر بوده
یا بیماری زمینهای داشته است .پایان جملهشان
هم میگویند «قضا و قدره»« ،این نیز بگذرد»،
«انشااهلل خداوند حل میکند» و دوباره روز از نو

و روزی از نو.
چند روز پیش برای کاری به بانک رفته بودم.
علیرغم اینکه چند نفر ازبازرسان بهداشت دربانک
بودند و مرتب به مردم تذکرمیدادند ازهم فاصله
بگیرند اما باز هم مردم به حرفشان اعتنایی
نمیکردند و از سر و کول هم باال میرفتند .حال
بماند که قوانین بانکها در این زمینه نیز پر از
مشکل است اما دیدن بعضی صحنهها برایم
تعجبآور بود؛ زن بارداری که در ماههای آخر
بارداریاش بود و به همراه بچه دو سالهاش به
بانک آمده بود یا زن و شوهر جوانی بود که با
یک نوزاد  6-5ماهه به بانک آمده بودند .زن و
مرد جفتشان ماسک داشتند اما نوزاد وسایل
حفاظتی نداشت و صدای گریهاش کل بانک
را برداشته بود .صحنه آخر حضور زن و مرد
سالمندی بود که هر چند دقیقهای یک بار مرد
سالمند سرفه میکرد .آیا اینها بچهای ،فامیلی،
کسی ندارند که کار بانکیشان را انجام دهد؟
دیرزمانی است که عادت کردهایم ،همه
امور ،وقایع و حوادث و رخدادها را خودمان
ً
شخصا تجربه کنیم و هیچوقت از تجربه
دیگران درس نگرفتهایم .کرونا بد دردی است
و شخصا تجربه کردنش جان و مال را با هم به
خطر میاندازد .بیایید تا دیر نشده خودمان برای
خودمان کاری کنیم ،بیایید با ماسک زدن ،درخانه
ماندن و رعایت پروتکلهای بهداشتی این زنجیره
انتقال را قطع کنیم .وگرنه دیر یا زود ما و عزیزان
مان هم مبتال میشویم و حسرت این روزها را
میخوریم.

خبر

سهراب بهاالدینی فرماندار سیرجان شد
 پاسارگاد :عبدالرضا رحمانیفضلی وزير
كشور در حكمی سهراب بهاءالدینی را به سمت
فرماندارشهرستانسیرجانمنصوبكرد.
به گزارش پايگاه اطالعرسانی وزارت كشور؛
درحكم رحمانی فضلی خطاب به سهراب بهاءالدینی
آمده است :به موجب این حکم و بنا به پیشنهاد
استاندارمحترم کرمان به سمت فرماندارشهرستان
ویژه سیرجان منصوب میشوید .امید است با اتکال
به خداوند متعال و در چارچوب وظایف مصوب

در راستای تحقق اهداف و آرمانهای نظام مقدس
جمهوریاسالمی ایران و سیاستهای دولت تدبیرو
امید و پیروی ازمنویات رهبرمعظم انقالب اسالمی
حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای «مدظله العالی»
موفق باشید ».این حکم در حالی به دست سهراب
بهاءالدینی رسیده است که او یک سال بعد ازرفتن
محمد محمودآبادی فرمانداری سیرجان را با حکم
سرپرستی بدون داشتن معاون سیاسی و برنامهریزی
ادارهمیکند.

برگزاری دوره متصدی کارگاه شارژ
آتشپاد سوم مهدی فیروزآبادی مدیرعامل
سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری
سیرجان از برگزاری دوره متصدی کارگاه شارژ
با رعایت پروتکلهای بهداشتی خبر داد.
به گزارش روابطعمومی سازمان آتشنشانی
و خدمات ایمنی شهرداری سیرجان این
دوره با حضور اساتید کشوری با همکاری
شرکتهای خدماتی حوزه آتشنشانی در
شهرستان سیرجان برگزار میگردد.
الزم به ذکر است در این دوره کارآموزان
با نحوه شارژ و نگهداری خاموشکنندههای
دستی آشنا میشوند.
متقاضیان میتوانند جهت کسب اطالعات
بیشتر با شماره تماس  42300983واحد
آموزش و پیشگیری سازمان آتشنشانی
سیرجان تماس حاصل نمایند.

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
احترامــا نظــر بــه اینکــه در پرونــده کالســه
 9900293محکــوم علیــه غالمرضــا مصطفیپــور
محکــوم بــه اســترداد میــزان یــک کیلــو و
هشــتصد و پنجــاه گــرم طــای  18عیــار و مبلــغ
 2/857/323/520ریــال بابــت ســود حاصــل
از مشــارکت بــه انضمــام خســارت تاخیــر تادیــه،
هزینــه دادرســی و حقالزحمــه کارشناســی
در حــق محکــوم لــه محمدرضــا نــوری و مبلــغ
 184/600/000ریــال بابــت هزینــه دادرســی
و مبلــغ  1/350/000/000ریــال نیــم عشــر در
حــق دولــت گردیــده و محکــوم لــه پــاک ثبتــی 24
فرعــی از  2108اصلــی بخــش  35کرمــان واقــع
در بلــوار دکتــر صادقــی -خیابــان بــدر -کوچــه
مدرســه  22بهمــن بــه مســاحت عرصــه 254/20
متــر مربــع بــه صــورت  4طبقــه مشــتمل بــر
نیمطبقــه ،طبقــه همکــف یــک واحــد ،طبقــه اول
دو واحــد و خرپشــته ،مجموعــا بــه متــراژ تقریبــی
 850متــر مربــع بــا اســکلت فلــزی ،نمــا ســفال
و ســنگ ،درب و پنجــره تمــام فلــزی و شیشــه
معمولــی ،کــف موزاییــک و ســرامیک دارای ســه
امتیــاز بــرق ،دو امتیــاز تلفــن ،یــک امتیــاز آب و

گاز میباشــد را بــه عنــوان مــال بــه ایــن اجــرا
معرفــی نمــوده اســت کــه توســط اجــرا توقیــف
ســپس توســط کارشــناس رســمی دادگســتری
بــه مبلــغ  36/000/000/000ریــال بــرآورد
قیمــت گردیــده اســت .مــال معرفــی شــده در
تاریــخ  99/09/01ســاعت  12ظهــر از طریــق
مزایــده در محــل اجــرای احــکام مدنــی بــه فــروش
میرســد .مزایــده از قیمــت کارشناســی شــروع و
برنــده مزایــده کســی اســت کــه باالتریــن قیمــت
را پیشــنهاد نمایــد 10 .درصــد قیمــت پیشــنهادی
فیالمجلــس از برنــده اخــذ تــا در صــورت
انصــراف پــس از کســر هزینههــای اجرایــی مابقــی
بــه حســاب درآمدهــای دولــت واریــز میگــردد.
متقاضیــان میتواننــد پیشــنهادهای خویــش را
حداکثــر تــا تاریــخ  99/09/01از طریــق پســت
سفارشــی بــه ایــن اجــرا ارســال و روی پاکــت قیــد
نماینــد مربــوط بــه مزایــده مورخــه 99/09/01
میباشــد .مزایــده در صــورت عــدم حضــور
شــرکتکننده تجدیــد میگــردد 798 .م.الــف
تاریخ انتشار1399/08/19 :
مدیــر دفتــر اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری
ســیرجان -موســیعلــی

