هفتهنامه
خبــری ،تحلیلــی ،فرهنگــی
اجتماعــی ،ادبــی ،ورزشــی
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حسن پور :مقصر کسی نیست ،تفسیر اشتباه کارشناسان بوده است ،حال خود کارشناسان باید حلش کنند
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T A A Z E H

زینلی :احتما ًال بعد از کارشناسی حتم ًا کاهش قیمت داریم ،مردم دست نگه دارند
صفحه 2

گزارشی از مخاطرات جادهی سیرجان  -نیریز

جادهی بیمتولی
صفحه7

گزارش سخن تازه از وضعیت حضوری -مجازی مدارس:

مربیان خسته ،والدین ناراضی
صفحه3

حیوان خانگی،
آری یا نه؟
صفحه5

روزهای تار تحریــم و کرونا برای پود گلیم

صفحه2

عکس :آرشیو سخن تازه

واکسن آنفلوانزا
به داروخانهها نرسید

صفحه 4

آگهي مناقصه عمومي تجدید شده (نوبت دوم )
شماره /99/23ع

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد « تامین تجهیزات و اجرای شبکه برق 20
کیلو ولت هوایی جهت برقرسانی به چاه  P5شرکت معدنی و صنعتی گل گهر واقع در قطار بنه » را از
طريق برگزاري مناقصه عمومي به شركت پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد .لذا كليه متقاضيان
ميتوانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الكترونيكي  WWW.GEG.IRمراجعه و اسناد
مذکور و دستورالعمل ارزيابي كيفي و فني را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان
از قسمت  -مناقصه و مزايده دانلود نمايند  .مهلت تحويل پاكات ساعت  9الي  14روز دوشنبه
مــورخ  99/07/28در محــل دفتركميسيون معـامالت مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران
مي باشد .ضمنا ً بازديد از محل اجراي پروژه روز دوشنبه مورخ  99/07/21براي متقاضيان
بالمانع ميباشد  ،الزم به ذكر است شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول و یا رد هر یک
یا تمام پيشنهادات واصله بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد .
مدیریـت قراردادها و معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (شرح مختصر :خرید یک دستگاه
غلطک دوچـــرخ آهنــی ) به شماره  2 0 9 9 0 0 5 6 7 4 0 0 0 0 7 6را از طریق

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق

درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir

مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را
جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه :تاریخ  1399/07/16می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت  18:00روز پنج شنبه
تاریخ 1399/07/24

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز دو شنبه تاریخ 1399/08/05

زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  17:30روز سه شنبه تاریخ 1399/08/06

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها
الف -آدرس :سیرجان -میدان انقالب ،شهرداری مرکزی ،امور قراردادها و تلفن 034 - 41325077
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس021-41934 :

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (شرح مختصر :خرید یک دستگاه

غلطک چرخ الستیکی چرخ پهن ) به شماره  2 0 9 9 0 0 5 6 7 4 0 0 0 0 7 7را از طریق

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد پروژه « بكارگيري ماشين آالت

اخذ اسناد مناقصه به آدرس الكترونيكي  WWW.GEG.IRمراجعه و اسناد مذکور را از
قسمت تأمين كنندگان و مشتريان  -مناقصه ها دانلود نمايند  .مهلت تحويل پاكات ساعت
 9الي  14روز دوشنبه مــورخ  99/7/28در محــل دفتركميسيون معـامالت مجتمع و يا
دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد .ضمنا ً بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه روز دوشنبه
مورخ  99/7/21مقرر شده است .شركت معدني و صنعتي گل گهر در رد يا قبول هر يك از
پيشنهادات بدون نياز به ذكر دليل و بدون جبران خسارت مختار ميباشد.
مدیریـت قراردادها و معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق

درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir

انجام خواهد شد و الزم است

مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را
جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه :تاریخ  1399/07/16می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت  18:00روز پنج شنبه
تاریخ 1399/07/24

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز دو شنبه تاریخ 1399/08/05

زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  18:00روز سه شنبه تاریخ 1399/08/06

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها
الف -آدرس :سیرجان -میدان انقالب ،شهرداری مرکزی ،امور قراردادها و تلفن 034 - 41325077
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس021-41934 :

دفتر ثبت نام85193768-88969737 :

مدرییت ارتباطات شهرداری سیرجان

تجدید مناقصه شهرداری سیرجان ( نوبت اول )

شمـــاره /99/39ع

برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد .لذا پيمانكاران ميتوانند جهت

دفتر ثبت نام85193768-88969737 :

مدرییت ارتباطات شهرداری سیرجان

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای
خرید یک دستگاه غلطـــک چرخ الستیکــــی چرخ پهــن

آگهي مناقصـــه عمومـــي

سنگين جهت انجام كارهاي زيربنايي و جابجايي مواد و مصالح» واقع در مجتمع خود را از طريق

انجام خواهد شد و الزم است

تجدید مناقصه شهرداری سیرجان ( نوبت اول )

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای
خرید یک دستگاه غلطـــک دوچـــــرخ آهنـــــی

واکسن
آنفوالنزا به
داروخانه ها
نرسید

کرمان نو :به گفته دکتر حسیبی مدیر داروی دانشگاه علوم پزشکی کرمان محموله فعلی
توزیع شده واکسن در استان به داروخانه ها نمی رسد .وی می گوید :واکسن برای مراکز بهداشت
و بیماران پرخطر و پر ریسک مانند بیماران دیالیزی ،صعبالعالج ،بیماران خاص و زنان باردار در
مراکز بهداشت به صورت رایگان در حال توزیع است اما برای داروخانه ها منتظر تامین وزارت
بهداشت هستیم .دکتر حسیبی در زمینه نحوه توزیع در داروخانه ها نیز گفت :به محض ورود
واکسن جدید از طریق سامانه تیکت با ثبت کد ملی و کد واکسن توزیع می شود.

خبر

خـبــــر

2
شماره 621
16مهر1399

خبــر

ممنوعیتعزیمتکاروانهابهسمتکرمان

خبر فوری :محمدجواد فدائی درباره حرکت احتمالی کاروان ها از استان های دیگر و تجمع در مرقد شهید سلیمانی در اربعین و ایام پایانی ماه
صفر افزود :باید از طریق رسانه ها و همچنین به استان های دیگر اعالم شود که عزیمت کاروان ها به سمت کرمان ممنوع است و مسئله دیگر
این است که باید ورودی های استان کرمان کنترل و از ورود کاروان ها جلوگیری شود .فدائی با بیان اینکه مثل اینکه نظارت ها ضعیف شده
است ،تصریح کرد :تجمع در محل مرقد شهید سلیمانی و گلزار شهداء باید کنترل شود .استاندار کرمان بیان کرد :از روز دوشنبه  ۱۴مهرماه
جاری ورودی های استان کرمان کنترل می شود و پالک های غیربومی استان در صورت مدرکی دال بر ورود ضروری به استان نداشته باشند،
اجازه ورود به آنها داده نخواهد شد.

گزارشی از جلسه شورای شهر با حضور نماینده مجلس و شهردارسیرجان؛

مراسمهای غیر اصولی بازگشایی مدارس و
مسافرتها از دالیل صعودی شدن کروناست
گفتارنو :معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان با
بیان اینکه پای کرونا روی گلوی جامعه است و اگر رعایت
نکنیم پاییز امسال این ویروس خیلیها را خفه خواهد کرد
گفت :مردم به صدای این زنگ خطر توجه کنند.
دکتراحمدیطباطبایی با اشاره به روند افزایشی ابتال
به کووید  ۱۹در استان کرمان گفت :متاسفانه از هفته
قبل شاهد افزایش موارد بستری مبتالیان به کووید ۱۹
در استان هستیم .وی اظهار کرد :هنوز به صورت دقیق
مشخص نیست استان کرمان وارد موج سوم کرونا شده یا
خیر ولی از هفته گذشته موارد ابتال به کووید  ۱۹روند
افزایش پیدا کرده است .معاون بهداشتی دانشگاه علوم
پزشکی کرمان در مورد علل افزایش ابتال به کرونا در
استان کرمان بیان کرد :این افزایش میتواند به سبب
برگزاری مراسمهای غیر اصولی عزاداریها ،بازگشایی
مدارس ،مسافرتها و  ...باشد.
وی عنوان کرد :خوشبختانه در کرمان تاکنون مورد ابتال
به آنفلوآنزا را نداشتیم که تا حدودی جای خوشحالی دارد.
احمدی طباطبایی درباره اینکه آیا موج سوم کرونا
سهمگینتر از موجهای اول و دوم است؟ تصریح کرد:
ممکن است موج سوم کرونا سهمگینتر از دو موج
قبلی باشد ولی با وجود اینکه رفتار این ویروس قابلیت
پیشبینی ندارد اما احتمال دارد موارد مرگ و میر ناشی
از ابتال به کووید  ۱۹در پاییز افزایش داشته باشد ولی
امیدواریم این اتفاق رخ ندهد.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان تصریح
کرد :این ویروس هر لحظه ممکن است با رفتارش همه
را شگفت زده کند و ما بعضی از رفتارهای آن را هنوز
نمیشناسیم اما امیدواریم طبق معمول مردم با حفظ
فاصلهگذاری فیزیکی ،استفاده از ماسک و شستشوی
مکرر دستها در کاهش و کنترل این بیماری کمک کنند.
وی گفت :متاسفانه برخی تصور میکنند اگر بعضیها
ماسک بزنند دیگر نیازی نیست که آنها ماسک بزنند
و این کامال باور اشتباهی است و زمانی زنجیره انتقال
قطع میشود که  ۹۰درصد مردم جامعه ماسک بزنند
ضمن آنکه فاصله اجتماعی و شستشوی دستها را نیز
در کنار استفاده از انجام دهند .معاون بهداشتی دانشگاه
علوم پزشکی کرمان درباره اعمال محدودیتها اظهار
کرد :هنوز وضعیت اپیدمی در استان مشخص نیست و
اگر در روزهای آینده روند ابتال همچنان افزایشی باشد
محدودیتهای سختگیرانهای را اعمال خواهیم کرد.

معظمه صادقی نژاد

افزایش سرسامآور هزینه پروانه ساختمان

اخیرا ً گالیههای زیادی نسبت به رشد
بیرویه قیمت زمین و مسکن در شهر
سیرجان شنیده می شود .تاکنون چنین
افزایش قیمتی را بازار امالک شاهد نبوده
است .بنا به موقعیت ویژه شهرستان
سیرجان اجاره مسکن افزایش چشمگیری
داشته و در پی آن افزایش نجومی عوارض
پروانه های ساخت و ساز در چند هفتهی
اخیر است که موجب اعتراضات بسیاری از
سوی شهروندان شده است.
عوارضی که ابتدای سال زیر  ۲۰میلیون
تومان بوده حال باالی  ۲۰۰میلیون تومان
شده است .حتی در برخی از مناطق
صحبت از عوارض میلیاردیست .در
همین رابطه جلسه فوق العاده ای از سوی
شورای اسالمی شهر سیرجان با حضور
نماینده مردم سیرجان و بردسیر در
مجلس شورای اسالمی ،رضا سروش نیا
و تیم همراه ،مسوولین اداره امور مالیاتی
و نیز اعضای شورای شهر تشکیل شد که
سخن تازه به صورت ویژه به این موضوع
پرداخته است .که گزارش آن در پی می
آید.

مقصر مجلسی ها نیستند
شهباز حسن پور؛ رییس مجمع نمایندگان
استان و نماینده مردم سیرجان و بردسیر
در مورد حواشی افزایش تعرفه های
جدید عوارض شهرداری سیرجان گفت:
موضوعی که اخیرا ً در شهر پیش آمده
و جو روانی راه افتاده؛ اختالف بین اداره
دارایی و شهرداری بوده است .این بحث به
هیچ عنوان نمیبایست به مردم و رسانهها
کشیده شود و باید در اتاق بستهای با
حضور شوراییان ،مسوولین اداره دارایی
و مسوولین شهرداری حل و فصل شود.
حاال اشتباه از هر کسی هست؛ امروز مردم
نباید برای گرفتن پروانه ساختمانی مراجعه
کنند و بشنوند که پروانه شما ۱۰۰%
افزایش قیمت داشته است .حتی اگر به

حق باشد از شماها بهعنوان خادمین مردم
انتظار ارائه راه حل داریم .بنده نمیگویم
که قانون اجرا نشود .قانون توسط مجریان
باید به نفع مردم اجرا شود.
وی گفت :شنیدهام گفتهاند "این موضوع
مربوط به مجلس می شود"که بسیار حرف
نابجایی بوده اگر مربوط به مجلس می
شد ،قبل از تصویب شدن به نمایندگان
میگفتند که در مجلس فریاد بزنند و
در رابطه با این موضوع توپ در زمین هم
انداختن کار اشتباهی است .حتماً باید
چاره اندیشی شود .دو هفته است که هیچ
پروانهای صادر نشده است؛ این حق الناس
است ،کسی که دو هفته قبل میخواسته
ساخت و ساز را شروع کند ،میلگرد یک
قیمت بوده و امروز یک قیمت دیگر است.
قطعاً برای این موضوع راهکار هست و
دوستان عزیز باید آن را حل کنند .
مشکل را حل میکنیم
نماینده مردم سیرجان و بردسیر در
مجلس شورای اسالمی عنوان کرد :از
اداره اطالعات تشکر میکنم که به محض
گزارش یک شهروند آن را به سمع رییس
اداره اطالعات رساندم و قبل از هر مسوولی
جواب من را دادند و گفتند که در حال
پیگیری هستیم .هیچ ارگانی محکوم
نیست مشکل پیش آمده قابل حل است.
من هم در حل آن همکاری می کنم و با
وزیر اقتصاد گفت و گو خواهم کرد .حداقل
در شرایط فعلی جلوی این کار باید گرفته
شود و امیدوارم با انتظاری که از سازمان
نظارت و مسوولین دارم موضوع را حل
کنند .این موضوع در این حد نبوده است
که این قدر بزرگ نمایی شود ،مقصر کسی
نیست ،تفسیر اشتباه کارشناسان بوده
است .حال خود کارشناسان باید حلش
کنند .شهردار ،رییس اداره دارایی و اعضای
شورا باید باهم به جمعبندی برسند و اگر
نرسیدند بنده حتما در خدمت هستم و

اگر باز هم به نتیجه نرسیدیم من حتماً با
تهران و وزیر هماهنگی می کنم که بروید
آنجا صحبت کنید.
این اعتراضات جهت
تخریب شهرداری بوده
در ادامه سمیه صادقی؛ مسوول کمیته
جذب سرمایه شهرداری سیرجان با لحنی
انتقادی در دفاع از شهرداری گفت :جناب
حسن پور کسی که به شما پیام داده من
حاضرم شهادت بدهم فیش به این مبلغ نه
محاسبه شده و نه صادر شده است .فقط
قصد داشتند یک جو علیه شهرداری در
سیرجان درست کنند .به طور مثال در
خیابان انقالب لب خیابان  ۷۵۰متر زیربنا
بر اساس  ۲۷درصد ارزش معامالتی که
دولت در سال  ۹۹تعیین کرده است مبلغ
 ۳۰۰میلیون میشود که همین قیمت
در سالهای  ۹۴تا  ۳۰ ،۹۸میلیون تومان
بوده است .خودمان هم میدانیم که این
 ۳۰۰میلیون یک جهش بزرگ است .به
خاطر همین نامه ای به شورا زدیم .یک
فرمول جدید در نظر گرفتهایم که این

 ۳۰۰میلیون  ۱۶۰میلیون تومان شده
است .شهرداری باید هزینه آسفالت و
رفت و روب این شهر را بدهد .به نظر
من  ۱۶۰میلیون عوارض زیاد نیست .چرا
من شهروند بابت  ۱۲میلیون عوارض که
شده صد میلیون اعتراض کنم اما بابت ۷۰
میلیون عوارض اصالح شبکه برق که هیچ
خدماتی به من نمی دهد اعتراض نکنم
مردم حاضرند آنجا هزینه بدهند اما حاضر
نیستند .این هزینه را به شهرداری بپردازند
یا اینکه نظام مهندسی که صد میلیون از
آنها میگیرد را حساب نمیکند.
به دنبال مقصر نیستیم
حسنپور نیز در پاسخ به دفاعیات صادقی
چنین گفت :خانم صادقی لطفاً بحث را
دوطرفه نکنید ما دنبال مقصر نیستیم
پیامی که به من ارسال شده از زبان
همکاران خود شما و از بطن شهرداری
بوده است .هیچکس خارج شهرداری این
مطلب را نگفته است .وقتی ما میخواهیم
یک قانون را تصویب کنیم ابتدا به اطالع
مردم میرسانیم مردم باید اقناع شوند که

شهرداری دارد این خدمات را میدهد و
باید این درآمدها را کسب کند .تا این
لحظه هیچ یک از اعضای شورای شهر
هنوز قانع نشدهاند اگر شرکت برق تخلف
کرده است ،دلیل نمیشود شما تخلف
کنید .اص ً
ال چنین قانونی وجود ندارد
چون من قانونگذارم .شورا میتوانسته
جلسه فوق العاده بگذارد و بر اساس سال
گذشته عوارض را دریافت کنید و یک
برگ چک از مردم دریافت کنید و بعد از
محاسبه تعرفههای جدید مابه التفاوت آن
را دریافت کنید .بر زمین گذاشتن صدور
پروانه مردم به مدت دو هفته اشتباه بوده
است .یک عده دالل هم از این موضوع
سوءاستفاده میکنند و بالفاصله باعث
افزایش قیمت امالک میشوند.
مردم دست نگه دارند
در ادامه این گزارش ابوذر زینلی؛ رییس
شورای اسالمی شهر سیرجان به خبرنگار
سخن تازه گفت :ما از اینکه شهرداری
گفته سال گذشته بر اساس خیابان تعرفه
تعیین شده و امسال بر اساس بلوک بندی

بوده است قانع نشدیم و این بحث را به
کمیسیون مربوطه در شورا ارجاع داده ایم
تا با بحث تخصصی تصمیم گیری درستی
صورت بگیرد .دوستان میخواستند
تصویب کنیم به همین دلیل تصویب
نکردیم .فعال موضوع در حال بررسی است
و از همشهریان خواستاریم که فع ً
ال دست
نگه دارند چون احتماالً بعد از کارشناسی
حتماً کاهش قیمت داریم و نمیخواهیم به
ضرر مردم تمام شود.
شهرداری و دارایی بد برداشت کردند
فرمول جدید مصوبه مجلس شورای
اسالمی است اما به دلیل برداشت بد
سازمان مالیاتی و شهرداری سیرجان که
بر اساس ارزش مالی ملک این تعرفه ها
را برآورد کردند کارشناسی خوبی نداشتند
با اینکه ظرف این چند سال هم افزایش
قیمت نداشتند اما باز هم این مقدار خیلی
زیاد است .تعیین کننده ارزش مالی
امالک ،دارایی می باشد و بر اساس آن
شهرداری عوارض تعیین می کند لذا از
مردم خواستاریم به مدت یک هفته اقدام
به کسب پروانه ساخت و ساز از شهرداری
نکنند.
تعرفهها باید به زودی اصالح شود
آنچه که از صحبت های مقام های مسوول
در رابطه با تعرفه های جدید عوارض
شهرداری بر می آید کاری کارشناسی
نشده بوده و باید به زودی اصالح گردد.
نماینده می گوید چرا دو هفته پروانه نداده
اید و رییس شورا می گوید باز هم صبر
کنید .همین امر میتواند بهانه ای برای
باالبردن قیمت اجاره بها شود و دود این
تصمیم گیری عجوالنه به چشم مستاجران
برود و یا اینکه با باالرفتن قیمت مصالح
ساختمانی و عدم دریافت پروانه ساخت
مردم متضرر شوند .از همین روی
همشهریان باید صبور باشند تا بیش از این
زیان نبینند.

در راستای استمرار ارائه خدمات عمرانی به شهروندان و بهسازی معابر شهری

عملیات آسفالت بلوار فاطمیه پایان یافت

شهردار سیرجان از اتمام عملیات اجرای
آسفالت بلوار فاطمیه از تقاطع سید
جمال الدین تا تقاطع مالک اشتر خبر داد
با هدف بهسازی معابر و روان سازی
ترافیک و در راستای سهولت عبور و مرور
شهروندان و استمرار ارائه خدمات عمرانی
و با استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های
داخلی شهرداری  ،آسفالت بلوار فاطمیه
روز گذشته اجرا شد.
به گزارش واحد خبر و امور رسانه مدیریت
ارتباطات شهرداری سیرجان ،دکتر رضا

سروش نیا در این رابطه گفت :در راستای
آسفالت معابر شهری و به منظور تسهیل
در تردد شهروندان و نیز جلب رضایت
آنها ،آسفالت بلوار فاطمیه حدفاصل بلوار
سید جمال الدین تا تقاطع بلوار مالک
اشتر به پایان رسید و زیر بار ترافیکی
رفت.
وی افزود :این مسیر با استفاده از 1600
متر جدولگذاری به مبلغ  285میلیون
تومان و  17200متر مربع زیر سازی و
آسفالت با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و

قالــی محلــی
دستبـافسیرجانی
شما را خریـداریم.

09917665969

ششصد و پنجاه میلیون تومان انجام
شد.
شهردار سیرجان یکی از رویکردهای
مهم شهرداری را توسعه متوازن و
توزیع عادالنه خدمات عنوان کرد و
اجرای هدفمند پروژهها و رسیدگی
و خدماترسانی به شهروندان را از
اقدامات مهم شهرداری برشمرد.
دکتر سروش نیا خاطر نشان کرد :اجرای
این پروژه باعث افزایش ایمنی و تسهیل و
تسریع در تردد شهروندان شهر میشود

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

09135320842 -09132794372

و همواره تالش عوامل شهرداری سیرجان
بر آن بوده تا با اجرای پروژههای مختلف
رضایت شهروندان را جلب کند و به طور
قطع نیز در آینده اقدامات مثبت و موثری

در این راستا انجام خواهد داد.
شهردار سیرجان همچنین با اشاره به
قرار داشتن در فصل پاییز گفت :سرعت
بخشیدن به روند بهسازی و زیباسازی

خیابان ها در دستور کار قرار دارد .وی
همچنین همکاری بسیار خوب شهروندان
در راستای ارائه خدمات مطلوب شهرداری
را قابل تقدیر و مهم برشمرد.

خبــر

برای تعطیلی مدارس منتظر رای نهایی ستاد کرونا هستیم

ایلنا :حاجی میرزایی هدف از سفر به استان کرمان را بازدید از روند آموزش و بهره برداری از طرحهای آموزشی عنوان کرد .وی گفت :بر خالف
خبرهای شنیده شده ،تاکنون موردی از کرونا در مدارس کشور نداشتیم و پیشنهاد تعطیلی مدارس در سراسر کشور به منظور پیشگیری از روند
افزایشی این ویروس است .حاجی میرزایی درباره وضعیت مدارس هم گفت :اکنون مدارس با یک و سوم ظرفیت باز هستند و تمام پایههای
تحصیلی از طریق تلویزیون و یا فضای مجازی با عنوان بستر آموزشی شاد آموزش داده میشود و به سایر دانش اموزان بدون امکانات بسته
آموزشی داده میشود .وی افزود :دانش آموزان میتوانند هر دو هفته یا سه هفته با مراجعه به معلم اشکاالت خود را برطرف کنند.

شـهر
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دانشآموزان در
مدارس حاضر
میشوند

مهر :حاجی میرزائی درباره شیوع کرونا و فعالیت مدارس گفت :مطالعات بهداشت جهانی
نشان می دهد تاکنون فعالیت مدارس بر سیر کرونا تاثیرگذار نبوده ضمن آنکه باید عنوان کرد
که ظرفیت دانش آموزان در مدرسه کامل نیست و هم اکنون  ۱۰درصد حضور دانش آموزان در
مدارس را داریم .وی افزود :هر زمان تشخیص دهند در هر منطقه ای که حضور دانش آموزان برای
سالمتی زیان بار باشد ،فعالیت مدارس غیر حضوری می شود ۳۵ .درصد مدارس زیر  ۵۰دانش
آموز دارند و می توانند مراقبت الزم را بر رعایت پروتکل های بهداشتی داشته باشند.

گزارش سخن تازه از وضعیت حضوری -مجازی مدارس:

لیال گلزاری

سال تحصیلی جدید با تمام کش و قوسهایش و اما و اگرهای
وزرای کابینه نشین باالخره از  15شهریور آغاز و مدارس
بازگشایی شدند .در حالی که خانوادهها همچنان منتظر توقف
آموزش حضوری بودند اما تصمیمگیریهایی دقیقه نودی که
جای هر نوع تفکری در آن خالیست ،همچون آب یخی بر روی
اولیا و حتا مدیران و مربیان ریخته و همه را شوکه کرد .بعد از
گذشت چند هفته از شروع مدارس ،اما همچنان نگرانی والدین
به قوت خود باقیست .به خصوص در مدارس دولتی که هرگز
نتوانسته توقعات اولیا را چه از لحاظ بهداشتی و چه از لحاظ
آموزشی با اپلیکیشن «شاد» برآورده کند.

برنامه ریزیها مرتب در حال تغییر است
در حالی که قطعیت در تصمیم گیری برای توقف آموزش
حضوری ،نیاز به مدیریت قاطعی داشت که فقدان آن محسوس
است ،تصمیم گیری برای باز و بسته شدن مدارس به مدیران
آموزشی استانها و در نهایت شهرستانها سپرده شد تا آنها
تاوان بی برنامگی دولت -پس از  8ماه از اوج ویروس کرونا در
کشور -را بپردازند .در شهرستانها هم هر مدیری برنامهای ارایه
داد و اوج برنامهریزی را میتوان در زوج و فرد کردن تدریس و
گروهبندی کردن کالسها ،دید .هرچند پس از گذشت یک ماه،
هر روز در حال تغییر است و در نهایت به مجازی برگزار شدن
کالسها ختم شده است.
مربیان ناراضی  -تحقیر شدهام
ِ
در این میان ،میتوان سردرگمی مربیان و دانشآموزان را
به خوبی دید .دبیری که باید نیمی از روز را صرف آموزش
آموزش
دانشآموزان حضوری کند و نیمی دیگر از روز را صرف
ِ
توان تقلیل یافتهاش را بازیابی کند در حالی که
مجازیها ،چگونه ِ
هر دو گروه مجازی و حضوری از نحوهی رسیدگی وی به دانش
آموزان ناراضی هستند.
پای درددل چند مربی نشستیم تا ناگفتهها را برایمان بازگو کنند.
اسدی معلم بازنشستهای است که  40سال سابقهی تدریس در
شهر را دارد و چنین میگوید« :من در طول خدمتم ،نزدیک به
 15تشویقنامه دارم .اما حاال کارم به جایی رسیده که هر روز
والدین به مدرسه میآیند و از کم کاری من در فضای مجازی
برای بچههایشان میگویند .در حالی که من تمام توانم را به
کار میبرم ولی نمیدانم توقع خانوادهها را چگونه برآورده کنم.

مربیان خسته ،والدین ناراضی

خانوادهها فقط به ارسال کلیپ بسنده کردهاند و آموزشهایی که
من سر کالس میدهم و به صورت فیلم به اشتراک میگذارم را
قبول ندارند .دایم با مربیان دیگر در حال مقایسه شدن هستم.
کاش عذر من را برای ادامه تدریس میپذیرفتند .چرا نه وقت
استراحتی برایم مانده است و نه توانسته ام رضایت والدین را به
دست آورم و هر روز تحقیر هم میشوم».
تکلیفمان را مشخص کنید ،وقت کم میآوریم
پاریزی دیگر مربیست که در مدسهایتدریس میکند که هم
به صورت مجازی و هم حضوری آموزش دارد .او چنین میگوید:
«کاش کل مدرسه را مجازی میکردند که تکلیف مان را بدانیم.
به هر دو گروه نمیتوان رسیدگی کرد و دیگر توانی برایمان
نمانده .اصال وقت استراحت ندارم و فرزندان خودمان را به
طور کل رها کردهایم و نمیتوانیم زمانی برای کمک کردن به
آنها خالی کنیم .این مشکل خیلی راحت حل میشد اگر طی
این مدت زیرساختها را آماده میکردند که حداقل اینترنت
پرسرعتی را در نظر میگرفتند که این همه وقت مردم را تلف
نکنند .یک تماس  5دقیقهای  20دقیقه طول میکشد آن
هم بیکیفیت ،حاال اگر  20دانشآموز داشته باشیم ،آیا وقت
رسیدگی به همهی دانش آموزان کالس را خواهیم داشت؟ ما را
به حال خودمان رها کردهاند و منتظرند که ببینند چه میشود و
کی صبرمان سر میآید؟»
حرمت معلم از بین رفته
حرف یکی دیگر از مربیان این است«« :حرمت معلمان ،از بین
رفته ،دیگر معلم حریم خصوصی ندارد .فیلم آموزشی و نحوهی
تدریسش در همهی شهر پخش میشود و کوچکترین اشتباهی
کند ،آبرویش را میبرند .با این وجود بازخوردی که انتظار داریم
را در پی ندارد و دایما خانوادهها در حال مقایسهی فیلمهای
آموزشی مربیان مدارس مختلف با هم هستند و این کار ما را
خیلی سخت کرده است و یک روز بدون استرس را تاکنون
نداشتهایم .بابت هر اشتباه باید به مدیر و خانواده دانش آموزان
حساب پس بدهیم و هزار جا عذرخواهی کنیم .تمرکز ما کال از
بین رفته و باید دایما به مواردی غیر از آموزش ،متمرکز شویم
که حرفی برای زدن ،باقی نگذاریم .عالوه بر این ،بیشتر والدین به
معلم خصوصی رو آوردهاند .از ترس بیماری ،فرزندشان را مدرسه
نمیفرستند و آموزش را به معلم خصوصی میسپرند در حالی
که نمیدانند همین معلم خصوصی نیمی از روز با دانشآموزان
سروکله زده و اگر دانش آموزی ناقل بوده باشد ،آن مربی هم

عکس :الناز پیشیار /سخن تازه
ناقل خواهد بود .پس این وسط این دانشآموز ،هم از تحصیل
عقب مانده و هم شاید به این ویروس مبتال گردد که نمونههایی
را طی این سه هفته دیدهایم که واقعا جای تاسف وجود دارد».
با این گروهبندیها ،سردرگمیم
پای صحبت والدین هم نشستیم صحبتهای آنها را هم شنیدیم.
یکی از والدین از مشکالت عدیدهایکه این مدت برایش پیش
آمده میگوید« :مدرسهی دخترم ،دانش آموزان را گروهبندی
کرده است .دختر من باید فقط روزهای زوج به صورت چرخشی
به مدرسه برود یک روز ساعت  ،8روز بعد ساعت  10ماندهام که
چگونه برای دخترم سرویس مدرسه بگیرم .با این شرایط هم که
کسی جرات نمیکند چند دانشآموز را در یک ماشین جا دهد
بنابراین کرایه سرویس مدرسه سر به فلک کشیده».
از امکانات مدرسه استفاده نمیشود ،شهریه را کم کنید
یکی دیگر از اولیا میگوید« :من فرزندم به صورت مجازی،
آموزش میبیند .در حالی که از هیچ کدام از خدمات مدرسه
استفاده نمیکند .نه برقی برایش مصرف میشود ،نه آموزش
مستقیمی از معلم میبیند ،پس چرا باید کل شهریه را به مدرسه
بپردازد .حداقل میبایست نیمی از شهریه را از دانش آموزان
مجازی نگیرند .االن ما خودمان هم نقش معلم را برای فرزندمان
بازی میکنیم و هم نقش دانش آموز را در برابر معلمش.باید فیلم

و کلیپهایی را که معلم میفرستد مثل دانشآموز نگاه کنیم و
یاد بگیریم ،بعد به فرزندمان یاد دهیم .کل روزمان همین گونه
میگذرد .تازه اگر فرزندمان به حرفمان گوش کند تا بتوانیم به
او آموزش دهیم».
دیگری میگوید« :من پسرم را مدرسهی دولتی میفرستم .خب
هیچ امکانات نظافتی و بهداشتی برای بچههای دولتی در نظر
گرفته نشده .اگر مجازی هم بشوند ،آموزش درستی به آنها داده
نمیشود و در این شرایط اقتصادی باید پول دهیم تا آموزش
درستی فرزندانمان ببینند».
مادر یکی از دانش آموزان که شاغل است میگوید« :طرف صبح
خانه نیستم که فرزندم سر کالس مجازی حاضر شود .مجبور
شدم برای فرزندم گوشی خریداری کنم که خودش آموزش را
ببیند و حاال معلمش او را وارد کالس مجازی نمیکند و میگوید
فقط والدین باید عضو گروه باشند ،مرخصی بگیرند و فرزندشان
را وارد کالس مجازی کنند .به نظر شما این حرف عاقالنه است.
آیا هیچ ارگانی هر روز به من مرخصی میدهد؟ چرا بعضی از
معلمان ،شرایط خانوادهها را درک نمیکنند؟»
در حد توان مشکالت را مرتفع میکنیم
در همین رابطه با محیاپور؛ مدیر آموزش و پرورش سیرجان
گفتگو کردیم؛ وی در رابطه با این که آیا این امکان وجود دارد

که شهریه مدارس غیردولتی برای دانشآموزانی که به صورت
مجازی در کالسها شرکت میکنند را کاهش داد ،گفت « :این
امکان ندارد چرا که شهریه مدرسه مشخص است و چه یک
دانش آموز به مدرسه بیاید و نیاید ،در هزینههای مدرسه هیچ
فرقی نخواهد داشت .چرا که هزینههای جانبی چون برق و تلفن
و نیروهایی که آنجا فعالیت میکنند سرجایش است .عالوه بر
این هزینهی اینترنت و هزینهی تهیه مواد ضدعفونی کننده هم
به هزینهها اضافه شده است.
ی راضی هست که حقوقش
وی گفت :به نظر شما ،هیچ معلم 
نصف شود؛ چون به صورت مجازی تدریس میکند؟ مسلماً
چنین نخواهد بود .در این میان ،شهریه متغیر چون ،هزینهی
اردو ،تغذیه ،سرویس مدرسه ،جشنها و بقیهی موارد از
دانشآموزان گرفته نمیشود و تنها همان شهریه ثابت باید
پرداخت شود».
محیاپور در رابطه با اینکه آیا در چنین شرایطی نمیتوان کل
مدارس را به صورت مجازی تشکیل داد؛ تا به این صورت از
سردرگمی مربیان و دانش آموزان کاست ،گفت« :خیر چرا که
حدود یک چهارم از دانشآموزان ما ،امکانات مجازی شدن را
ندارند و باید حتما از امکانات حضوری مدارس استفاده کنند .اگر
چنین شود به آنها ضربه وارد میشود و از تحصیل باز میمانند.
تنها زمانی میتوانیم مدارس را به طور کامل مجازی کنیم که این
بیماری تبدیل به یک اپیدمی شود که کلیه اصناف شهر تعطیل
شوند .آن موقع مدارس را هم تعطیل خواهیم کرد».
محیاپور در پاسخ به این سوال که 8 ،ماه از تعطیلی اولیهی
مدارس در سال گذشته ،میگذرد آیا در این مدت امکانات
بیشتری برای مدارس به خصوص دولتی در نظر گرفت ،که
امسال همانند ماههای پایانی سال تحصیلی گذشته با مشکل
مواجه نشویم ،چنین پاسخ داد« :در این مدت خیلی کارها انجام
گرفته ،همانند همین برنامهی شاد ،امکانات بیشتری برای آن
در نظر گفته شده که بتوان فیلم زنده هم ارسال کرد که قابلیت
ماندگاری  48ساعته را داراست و برنامههای آموزشی هم در آن
وجود دارد که دسترسی به آن آسان است».
نگرانی از دنیای پس از کرونا
در هر صورت با توجه به شرایط پیش رو ،هرچند مدرسهها باز
شدند اما همگی نگران سطح آموزش فرزندان هستیم که پس
از کرونا چگونه باید با آن کنار بیاییم و چگونه این نقصان را رفع
کنیم.

موزهمطبوعات
کرمان دهه فجر
امسالبازگشایی
میشود

گفتار نو :محمدرضا نژادحیدری در نشست مشترک با مجمع نمایندگان استان کرمان افزود :موزه
مطبوعات کرمان مدت ها غیرفعال بوده و فعال کردن آن در دستور کار ویژه هیات مدیره جدید خانه
مطبوعات کرمان قرار گرفته است .وی اظهارداشت :موزه مطبوعات کرمان در خانه قدیمی دینی یار
که از ساختمان های ثبت ملی شده در استان کرمان به شمار می رود ،بازگشایی خواهد شد .وی
همچنین با بیان این مطلب که خبرنگاران در صورتی که آموزش بییند بهتر می توانند درمسیر توسعه
استان گام بردارند ،گفت :طرح آموزشی ویژه خبرنگاران در خانه مطبوعات استان کرمان تدوین شده
و اجرای آن نیاز به تامین اعتبارات مورد نیاز دارد.
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برنا :علی سیفالدینی که در آئین معرفی نماینده خانه مطبوعات در سیرجانگفت :سیرجان را بهعنوان پایتخت مطبوعات محلی به وزارتخانه
معرفیکر دهایمکهعملیشدنایناتفاقنیازمندپیگیریخانهمطبوعاتومسئوالنسیرجانهست.ویبابیاناینکهدرسیرجانجایجشنواره
تخصصی صنعت خالی است افزود :با توجه به تعدد رسانههای سیرجان یک رسانه سراسری ویژه حوزه معدن که در این حوزه تخصصی کار کند،
هم میتواند راهاندازی شود که از اجرایی شدن هر سه طرح با همکاری و همراهی فعاالن مطبوعاتی شهرستان سیرجان حمایت خواهیم کرد.
رئیس گروه رسانه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان خاطرنشان کرد :امیدواریم با راهاندازی خانه مطبوعات در شهرستان شاهد
اقدامات مفید و مؤثری در حوزه ارتقاء فعالیت رسانههای سیرجان باشیم.

گزارش سخنتازه از مشکالت اقتصادی بافندگان؛

خبر

افتتاح نمایندگی خانه مطبوعات سیرجان

آیین افتتاح نمایندگی خانه مطبوعات استان کرمان
در سیرجان با حضور نماینده مردم در مجلس شورای
اسالمی؛ سرپرست فرمانداری ویژه؛ نماینده ریاست
اداره مطبوعات اداره کل استانداری؛ رئیس خانه
مطبوعات و دیگر مسوولین و جمعی از اهالی رسانه
و خبرنگاران مطبوعات شهرستان سیرجان در تاالر
غدیر اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان برگزار
شد.
پورمحسنی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی
شهرستان نیز ضمن تشکر از تالش؛ مساعدت و حمایت
مجموعه مسئوالن شهرستان از حوزه فرهنگ و هنر
گفت :این اتفاق با همت تمامی افرادی که دغدغه
مطبوعات شهرستان را داشتند به وقوع پیوست و پس
از سالها نمایندگی خانه مطبوعات در سیرجان کار
خود را به صورت رسمی و به منظور توسعه فرهنگی
شهرستان آغاز کرد .امیدوارم با پیگیریهای مسئول
خانه مطبوعات در سیرجان اتفاقات خوبی در حوزه
رسانه رقم بخورد .وی از برگزاری سه جشنواره در
سیرجان تا پایان سال خبر داد و گفت :به همت
عالقمندان حوزه فرهنگ و هنر جشنواره تئاتر
سردار سلیمانی ،جشنواره ادبیات داستانی مقاومت و
جشنواره مطبوعات را پیش رو داریم که امیدواریم
بتوانیم آن را به نحو احسن برگزار نماییم.
در ادامه این مراسم نژاد حیدری؛ مدیرعامل خانه
مطبوعات استان خاطرنشان کرد :به همان میزانی
که اساسنامه خانه مطبوعات توصیه کرده که مدافع
آزادی مطبوعات باشیم ،آموزش خبرنگاران را هم به
ما توصیه کرده است ،لذا همانگونه که درخواست
داریم دستگاهها فضا را برای آزادی بیشتر مطبوعات
فراهم کنند؛ از رسانهها هم میخواهیم خود را مسلح
به علم و دانش روز کنند .وی خطاب به نماینده خانه
مطبوعات سیرجان گفت :از نماینده خانه مطبوعات
درخواست میکنیم مشکالت و دغدغههای خبرنگاران
را پیگیری کنید .مدیرعامل خانه مطبوعات با اشاره به
سیاست خانه مطبوعات برای تشکیل نمایندگیهای
خانه مطبوعات در شهرستانها تأکید کرد :سعی
میکنیم با تصویب هیأت مدیره بخشی از اختیارات
خانه مطبوعات را به نمایندگان خانه واگذار کنیم.
در ادامه این مراسم ابوذر خواجویی طی حکمی
بهعنوان مسئول نمایندگی خانه مطبوعات استان
کرمان در سیرجان و مشاور رسانهای رئیس مجمع
نمایندگان استان معرفی گردید.

فرهنگ
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سمیرا سرچمی

روزهای تار تحریم و کرونا برای پود گلیم

گلیم شیرکی پیج سیرجان در سالهای
اخیر جهانی شد و بر سر زبانها افتاد .از آن
روز بسیاری از عالقمندان به حرفه قالیبافی
و گلیم در این کالسها ثبتنام کردند به امید
داشتن یک آیندهی درخشان در بازار کار .اما
این امید به آینده ،آن طور که انتظار میرفت
روند خاص خودش را طی نکرد .به گونهای
م و پس از آن کرونا
که ورق برگشت و تحری 
چرخهی اقتصاد گلیم را حداقل تا مدتی
نامعلوم متوقف کرد.
زنی که شغلش کار خدماتی در خانهها بود تعریف
میکرد که از درآمد قالیبافی و گلیمبافی سه
بچهاش را از آب و گل درآورده و حتا یکیشان را به
دانشگاه هم فرستاده و مخارجش را داده ولی پس از
تحریمها و گران شدن نخ ،دارش را جمع کرده و به
آشناها سپرده تا کارهای خانگیشان را به او بسپارند.
به همین بهانه و در همین باره به سراغ خانم آراسته
رفتم که از پیشکسوتان گلیمبافیست و سالهاست
که در این حرفه فعالیت داشته.
او نیز میگوید« :وضعیت خیلی خرابه .قیمت نخها
خیلی گرونه ولی گلیمها ارزون .حتا هیچ بافندهای
حاضر نیست گلیم ببافه .االنم ک دیگه کروناست
مشکالت بافندهها دو برابر شده .دیگه بافندهها ذوقی
ندارند ببافند چون داللها به قیمت ارزونی گلیمها
رو میخرن و خیلی از بافندهها بیمه نیستن».
از او میپرسم مشکل اصلی از کجاست و پاسخ
میدهد« :همین که گلیما ارزون هستن و بافندهها
بیمه نیستن ،بزرگترین مشکل است .بازارگلیم
خیلی خرابه و کسی به فکر بافندهها نیست .به خاطر
اقتصاد کشور هیچ گلیمی خرید و فروش نمیشه».
او معتقد است که در این شرایط بیشترین ضربه
را بافندهها خوردهاند چون پولی که از بافتن گلیم
به دست میآوردند را خرج زندگی روزمرهشان
میکردند اما« :االن همون پول هم تو دستشون
نیست .کاشکی دولت محبت میکرد و یه وام
زنجیرهای برای بافندهها میداد که در این اوضاع
حداقل بتونن برا زندگیشون خرج کنن .هم اینکه

بافندهها بیمه بشن و دستمزد بافندهها را باال ببرن.
میگن فع ً
ال سایتها بسته هست و بیمه نمیکنن».
برای شنیدن بیشتر مشکالت گلیمبافان و
ضربههای وارد شده به این اقتصاد از تحریم و کرونا
به سراغ محمدعلی شاهمرادی میروم.
دانشجوست و امسال فوق دیپلم گرفته .او جوان
کمشنواییست که خود را فرزند گلیم سیرجان
میداند« :من  15سال گلیم میبافم برای خرج
زندگی ،فکر کنم که تنها مردی در سیرجان هستم
که گلیم میبافم .االن  ۲۳سالمه از  ۵یا  ۶سالگی
گلیمبافی رو از مادرم یاد گرفتم .من از دوران کودکی
در کنار مادرم کارهای هنری و صنایع دستی رو یاد
گرفتم و به جز گلیمبافی به آشپزی ،نقاشی ،طراحی
فرش ،کار با چوب و ...عالقه دارم و در اوقات فراغت
خودم را به این کارها مشغول میکنم».
او در سال  ۱۳۹۶در یک مسابقه فرهنگی و هنری
شرکت و در رشتهی گلیمبافی ،رتبهی اول را کسب
کرده است.
جوان گلیمباف همشهری از آرزوهای گلیمیاش
به سخنتازه میگوید« :دوست دارم شاغل شوم.
کار بیرون را دوست دارم .خوب است آدم دستش
تو جیب خودش برود .دوست دارم درسم رو ادامه
بدم اما هزینهی درس خوندن باال رفته .اگه سرمایه
داشتم ،کارگاه گلیمبافی راه میانداختم تا هم گلیم
را به دیگران یاد بدم و هم از این راه میتونستم در
آمدزایی کنم .ولی متاسفانه کارگاه ندارم ولی آرزو
دارم کارگاه گلیم بافی داشته باشم».
شاهمرادی نیز راویت مشابهی دارد« :گلیمبافی در
سالهای قبل عالی بود و درآمد خوبی داشت .مردم
گلیم میخریدن.
ولی متاسفانه امسال از شروع کرونا استقبال از
گلیمبافی به علت گرانی نخ  ،رنگرزی ،دار و ...کم
بوده».
او امیدوار است که خیلی زود این مشکالت از سر
راه اقتصاد گلیم برداشته شود« :آرزو دارم هنر اصیل
ایرانی نه تنها در جهان بیشتر شناخته بشه که حتا
کارهامو بتونم به خارج از ایران بفرستم».
او که چندیست به بافت گلیم مشغول است،
تاکنون به واسطهی این پیشه توانسته بخش زیادی

عکس آرشیو سخن تازه
از مخارج زندگی خودش را از همین راه تامین کند
اما از این به بعد را مطمئن نیست« :گلیم بافی یک
هنر اصیل ایرانی است ،ولی متأسفانه به نظر میرسد
در این سالها این هنر تا حدود زیادی به فراموشی
رفته است و کسی قدر آن را نمیداند و توجهی بدان
نمیشود .از طرفی گرانیهای اخیر به این صنعت
هم ضربه وارد کرده است چرا که از یک سو هزینهی
رنگرزی باال رفته است و از طرفی قیمت نخ ولی در
مقابل قیمت خرید گلیم دستباف جهش آنچنانی
نداشته .صادرات گلیم هم که متاسفانه با مشکل
برخورده .با تحریم جدید علیه ایران که از سوی
آمریکا وضع شده است؛ صادرات دچار کاهش شد.
به خاطر همین امرار معاش که تا پارسال خوب بود
االن خوب نیست.
االن دیگه مشکل داریم .گلیمبافی در سیرجان
خیلی مشکل دارد و گلیمبافها در سیرجان هنوز
نتونستند به صورت مستقل کار کنند و هنوز
به دالالن وابسته هستند و این آسیب زیادی به
گلیمبافان زده است چون حق گلیمبافان ضایع
میشود و بیشتر درآمد به جیب دالالن میرود .خدا
شاهد است ساعت  ۵صبح بیدار میشوم و تا  ۷یا ۸
شب روی دار کار میکنم اما پول کمی برای گلیم به
ما میدهند! من از بس گلیم بافتم ،چشمام ضعیف
شدن .به خاطر همین عینک زدم و کمرم ،پام،

زانوم و گردنم و چشم و دست و انگشتم خیلی درد
میاد .تحملش میکنم باید کار کنم پول در بیاریم
برای خرج زندگی خانوادهم .کاش مسووالن کاری
میکردند تا بافندگان بینیاز به دالالن باشند».
شاهمرادی گلیمبافی را فقط یک هنر نمیداند و
از فرهنگ آن نیز حرف میزند که باید حفظ شود:
«این هنری است که بیانگر آداب و رسم و رسوم
و فرهنگ ماست و به نظر من شایسته نیست با
این هنر به این شکل برخورد شود .مسووالن باید
به توسعهی این هنر فکر کنند و به دنبال راهکاری
باشند تا از کسانی که در این حوزه فعالیت دارند،
حمایت کنند».
با این حال او ناامید نیست و به دوستان ناشنوا
و کمشنوایش توصیه میکند« :دنبال استعدادشون
برن و مطمئن باشن که موفق میشن .از هیچ نترسند
و به دنبال هدف و آرزوی خودشون باشن .خود من
وقتی تونستم در حد تقریبا خوب در رشته گلیم کار
کنم و در کار بافندگی خبره بشم ،اعتماد به نفسم
خیلی باال رفته».
شاهمرادی معتقد است کار بافت گلیم بیشتر از
هرچیز عشق میخواهد« :کسی که با عشق به
سمت این کار برود ،موفق خواهد بود ،چرا که کار
گلیم و بافت آن عشقورزی به هنر است».
به نظر این پسر جوان بافنده ،گلیمبافی و قالیبافی

مختص زنها نیست« :اگر پسران آموزش ببیند و به
راحتی میتوانند گلیم بافی را یاد بگیرند».
مهم ترین درخواست او از مسووالن حمایت از قشر
بافندگان گلیم است که شامل داشتن امنیت شغلی،
بیمه درمانی مناسب و ...است.
او به جز گلیم ،قالی سهکله هم میبافد و میگوید:
«شاید در نگاه اول همهی گلیمها و فرشها یک
جور به نظر برسند با کمی تفاوت در طرح و رنگ،
اما دنیای فرش و گلیم پر از همین تفاوت بافتها و
رنگها و طرحهاست .هر شهر طرح خاص خودش
را دارد و طرحهای ریز ،گرانترند .قیمت گلیمهای
که با پشم خالص بافته میشوند هم فرق دارد و به
میزان استفاده از پشم قیمت هم باال میرود ولی
متاسفانه مردم گلیم ارزان میخرند».
به نظر او از فرصت نامگذاری سیرجان به عنوان
شهر جهانی گلیم استفاده نشده است« :خوشحال
بودم که گلیم سیرجان ثبت جهانی شد ولی بعدش
هیچ گونه حمایتی از بافندگان این هنر در سیرجان
نشد ،فقط اقدامات نمایشی در حد حرف و بازدید
بود».
گرچه در عین حال توجه و حمایت ابوذر خواجویی
از بافندگان را ارج مینهد« :خدا خیرش بده امیدوارم
هرجا هست سالمت باشه».
در پایان او از مشکالت مالی خود و خانوادهاش
بیشتر میگوید« :پدرم از کار افتاده و االن فقط
نگهبان است و حقوق  ۵۰۰هزار تومن! مادرم
ناراحتی قلبی و دیابت داره و سه تا برادرم ناشنوا
هم دارم .دوست دارم برم کارشناسی فرش بخونم
ولی شهریه دانشگاه زیاده .نمیتونم بپردازم.
او مدتیست به فروش اینترنتی دستبافتههایش
روآورده« :تا حاال موفق شدم چندتا از کارهام رو
اینترنتی بفروشم.
چون به خاطر کرونا مشتریها نمیتونن بیان خونه
ما گلیم ببینن ،عکس گلیم رو توی اینستاگرام
میذارم و جواب مشتریها رو زیر کامنتها و توی
دایرکت میدم .ما حاضریم هرگونه طرح مورد پسند
شما را به صورت گلیم شریکی پیچ ببافیم ازجمله
آرم شرکتها ،موسسات ،ادارات و غیره».

خبــر

برداشت گردو از باغهای سیرجان

فارس :همزمان با فرا رسیدن فصل پاییز باغداران و کشاورزان سیرجانی در مناطق مختلف حاصل یک سال دسترنج خود را برداشت میکنند و
هماکنون برداشت گردو آغاز شده است و تا نیمه دوم آبان ماه ادامه دارد .محمودآبادی اظهار داشت :سطح زیر کشت باغهای گردو در شهرستان
بیش از یکهزار هکتار است که پیشبینی میشود قریب به یک تن گردوی خشک باکیفیت طی مدت بیش از یک ماه برداشت شود.وی عنوان
کرد :امسال بیش از  200هزار نفر روز طی مدت برداشت مشغول کار جمعآوری گردو هستند و این محصول برای کشاورزان منطقه صرفه
اقتصادی مناسبی دارد .این درحالیست که در بسیاری از مناطق ابزارهای ساده مکانیکی از جمله استفاده از دستگاه شوکر جایگزین روشهای
سنتی شده است و بر این اساس از میزان وقوع حوادث تلخ نیز کاسته شده است.

آیا زمان کافی برای حیوان خود دارید؟آیا وقت
دارید هر روز سگ خود را به پیادهروی ببرید؟
هر روز وقت دارید که گربۀ خود را ورزش دهید؟ اگر
پاسخ شما به این سوالها منفی است و کسی را هم
ندارید که به جای شما این کارها را انجام دهد ،پس
نباید سگ یا گربهای به زندگی خود اضافه کنید.
شاید برای شما نگهداری از پرنده یا ماهی مناسبتر
باشد .آنها به نسبت حیوانات کم توقعتری هستند.
آیا نژادی که انتخاب کردهاید برای شیوه و شرایط

زندگی شما مناسب است؟ شما نباید نژاد سگ یا
گربهای را که میخواهید به سرپرستی بگیرد صرفا
بر اساس خوشگلی یا ُمد انتخاب کنید .سگها
و گربهها وقتی توله هستند خیلی بامزه به نظر
میرسند ،اما وقتی بزرگتر میشوند معلوم میشود
چه قدر پرانرژی ،عجول یا حتی خرابکار هستند و
در این زمان است که متاسفانه صاحبانشان آنها را
رها میکنند یا به پناهگاهها تحویل میدهند .قبل
از آوردن حیوان خانگی نژادهایی که دوست دارید
را به خوبی بشناسید .دربارۀ آنها بسیار بخوانید
و اگر میتوانید با کسانی که حیوانی از آن نژاد
دارند صحبت کنید .اگر با شناخت بیشتر متوجه
شدید که نژادی که دوست دارید با شرایط زندگی
شما و نیازهایتان مطابقت ندارد ،عالقۀ ذهنی خود
را تغییر دهید و به سراغ نژاد دیگری بروید .یک
مثال خوب برای انتخاب بر اساس مد ،انتخاب سگ
شیواوا است که چندی پیش فراگیر شده بود .آنها
کوچکند و کمتوقع ،و به نظر میرسد برای همۀ
زندگیها مناسبند.
آنچه کمتر کسی میداند و به آن فکر میکند این
است که این سگهای بامزه اصال میانۀ خوبی با
کودکان ندارند و بسیار مواقع کودکان را بدون هیچ
دلیلی گاز میگیرند.

شماره 621
16مهر1399

حیوان خانگی ،آری یا نه؟

سینا محمودآبادی

با تغییر شرایط زندگی در دنیای جدید ،یکی از
مسایلی که در جامعه ایرانی هم کمابیش رواج
یافته نگهداری از حیوانات خانگی یا اصالحا "پت"
است .هرچند پیشینه نگهداری از سگ به عنوان
نگهبان گله یا خانه در جوامع به خصوص روستایی
دیده میشود اما مقوله حیوانات خانگی در زندگی
شهری بیشتر جنبه تزیینی و تفننی دارد .در این
رابطه باید به نکاتی مهم توجه کرد .سواالتی که
قبل از تصمیم برای نگهداری حیوان خانگی باید
بدان پاسخ داد:

جامعه

5

پیشبینی
تولید  ۳۷۰تن
محصول زیتون از
باغهای جنوب کرمان

فارس :مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی کرمان اظهارداشت :برداشت زیتون از اوایل
شهریورماه به صورت کنسروی آغاز و تا اواخر آذرماه با برداشت زیتون روغنی به پایان میرسد .وی
افزود :از هر هکتار باغ زیتون بارور بهطور متوسط  2هزار و  200کیلوگرم محصول برداشت میشود.
مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی ادامه داد :با توجه به اینکه زیتون درختی سالآور است
پیشبینی میشود امسال نسبت به سال گذشته میزان تولید محصول  ۸۰درصد کاهش و از
سطوح بارور حدود  ۳۷۰تن محصول برداشت شود.

 10سوالی که قبل از آوردن حیوان خانگی ،باید به آن پاسخ دهید
آیا با دامپزشک مشورت کردهاید؟از دوستان
خود که حیوان خانگی دارند راجع به دامپزشکشان
بپرسید .دامپزشکی را انتخاب کنید که با نیازها و
خلقیات شما جور باشد .این انتخاب بسیار مهم
است ،چون قرار است یک عمر با او در ارتباط باشید.
بعد از انتخاب دامپزشک با او مشورت کنید
که چه نوع حیوان خانگی برای شما مناسب
است .دربارۀ نژاد حیوان خود با او صحبت کنید.
توصیههای او را جدی بگیرید ،اما زودباور نباشد.
نظرات دامپزشکهای دیگر را در اینترنت بخوانید.
از بیمارهای دیگر او راجع به میزان رضایتشان
پرسوجو کنید و در نهایت راجع به دامپزشک
حیوانتان و آنچه به شما میگوید تصمیم بگیرید.
آیا خانۀ شما مناسب حیوان خانگیتان است؟ آیا
میدانید که خوراکی کوچکی مثل آدامس میتواند
سگ شما را بکشد و یا قرص مسکن ابوپروفن
( )Ibuprofenگربۀ شما را مسموم میکند؟ پس
باید قبل از آوردن حیوان خانگی تان ،در خانه
راه بروید و گوشه و کنار آن را جستجو کنید تا
چیزهایی را که برای حیوانتان ضرر دارد از دسترس
او خارج کنید.
کابینتهایی که در ارتفاع پایین قرار دارند ،روی
میزها ،بطریها و جعبههای روی زمین را بررسی
کنید تا مواد شیمیایی و خوراکیهایی را که برای
حیوانتان خطر دارد جمعآوری کنید .سیمهای برق
و نخ جمعکنندۀ پرده را بهگونهای قرار دهید که
حیوانان نتواند موقع بازی آنها را بجود یا دور خود
بپیچد .در خانه و حیاط نباید گل و گیاه سمی ،مثل
گیاه دیفنباخیا داشته باشید.
غذای مناسب حیوان خانگیتان را تهیه

کردهاید؟ اگر تصمیم دارید به حیوانتان غذای
خانگی بدهید ،باید بدانید چه چیزهایی برای
سالمت او خوب است و چه چیزهایی بد .اما اگر
تصمیم گرفتهاید که غذای آماده و کارخانهای برای
او بخرید ،باید تحقیق کنید که غذای کدام کارخانه
سالم و مغذی است .بر روی بعضی بستههای غذایی
ادعاهایی نوشته شده است که صحت ندارد و بعضی

بستهها بسیار زیبا هستند ،اما برای سالمت حیوان
شما مفید نیستند .برای این انتخاب میتوانید با
دامپزشکتان مشورت کنید .توجه داشته باشد که
غذای مناسب برای حیوانتان را باید با توجه به سن
و وزن او انتخاب کنید ،چون بدن حیوان شما در هر
سنی به مواد غذایی مشخصی نیاز دارد.

نور لیزر را نیز خیلی دوست دارند.

دربارۀ عقیمسازی حیوانتان تصمیم گرفتهاید؟

عقیمسازی یعنی تخلیۀ رحم و تخمدان در مادهها
و تخلیۀ بیضهها در سگها .با این عمل سگ یا گربۀ
شما جفتگیری نمیکند و باردار نمیشود .دربارۀ
زمان عقیم کردن حیوانتان با دامپزشکتان مشورت
کنید .معموال این عمل را بین  4تا  6ماهگی
حیوان و قبل از اینکه او بالغ شود انجام میدهند.
احساساتی نباشید.
حیوان ماده اگر باردار نشود احساس کمبود
نمیکند ،اما وقتی تولههایش را از او جدا میکنید
آزار میبیند .اگر به سالمت حیوانتان اهمیت
میدهید ،به عقیم کردن او فکر کنید .با عقیم
کردن ،احتمال ابتالیش به سرطان را بسیار کاهش
میدهید.

آیا برای دوران سازگار شدن او با محیط جدیدش
آمادهاید؟ اگر شما توله سگی را به خانۀ خود

میآورید باید برای گریه کردن و بیتابیهای او
آماده باشید .آنها وقتی به خانۀ جدیدشان میروند
همۀ شب را گریه میکنند ،اما نباید آنها را به
رختخواب خود ببرید و کنار خود بخوابانید .قبل
از آوردن او ،فضایی محصور و آرام ،در خانۀ خود،
برایش فراهم کنید.
در آن تخت ،ظرف آب و عروسکش را بگذارید .این
فضای محصور مانع از سرگردان شدن تولۀ شما
در خانه میشود .در طول روز چند ساعتی به او
اجازه دهید که با نظارت شما آزاد باشد و هرجا
را دوست دارد بو بکشد .در این هنگام شما ممکن
است متوجه خطراتی شوید که او را تهدید میکند،
ولی از چشم شما دور مانده است.
اگر حیوانی که به خانۀ خود میآورید یک بچه گربۀ
کوچک باشد ،کار شما کمی آسانتر است .محل
خواب او را نزدیک جعبۀ خاکش بگذارید تا برای
پیدا کردنش دچار مشکل نشود.
کار شما زمانی سخت میشود که یک حیوان
خانگی داشته باشید و بخواهید حیوان دیگری را
به جمع خود اضافه کنید .در چنین موقعیتی باید
مطمئن باشید که حیوان شما از جانب حیوان جدید
احساس خطر نمیکند و یا به او آسیب نمیزند.
آیا برای آموزش و تربیت حیوان خود آمادگی
دارید؟ اگر میخواهید همزیستی مسالمتآمیزی با

حیوان خود داشته باشد ،باید تربیت او را از همان
روز اولی که به خانهتان میآید آغاز کنید .اگر
حیوان شما یک بچه گربه است ،نحوۀ استفاده از
جعبۀخاکش را به او بیاموزید.
اگر حیوان شما یک توله سگ است ،از همان روز

اول به او قالده ببندید و او را برای گردش به اطراف
خانه ببرید تا محیط را بشناسد و ترسش از محیط
غریبه از بین برود.
قبل از آوردن حیوان خانگی مانند سگ ،شما باید
دربارۀ نحوۀ آموزش موارد مختلف به سگتان مطالعه
کنید و اگر میتوانید فیلمهای آموزشی تماشا کنید؛
مواردی مثل جای ادرار و مدفوع ،نحوۀ راه رفتن با
قالده ،نخوردن خوراکیهای روی زمین ،گاز نگرفتن
و ...به هر حال شما باید برای تربیت او آماده باشید و
این کار را از همان روز اول شروع کنید.
آیا برای او اسباببازی و تشویقی مناسب تهیه

کردهاید؟ تشویقی از ابزار ضروری برای آموزش توله
سگهاست .شما باید ،بعد از پرسوجو و تحقیق،
تشویقیای را انتخاب کنید که بیشترین ارزش
غذایی را داشته باشد .ممکن است تولۀ شما طعم
آن را دوست نداشته باشد ،در این صورت باید طعم
تشویقی را تغییر دهید.
از طرف دیگر وقتی توله سگ شما تشویقی را
دوست دارد ،کاری را که بگویید انجام میدهد
تا زودتر تشویقی نصیبش شود ،اما شما باید در

برابر این وسوسه که سخاوتمندانه و بیدلیل به
او تشویقی دهید مقاومت کنید .شما باید همیشه
در جیب خود تعدادی تشویقی داشته باشید تا هر
کار خوبی کرد به او بدهید تا برای انجام دوبارۀ آن
تشویق شود.
این روند تا وقتی که مورد تربیتی در او درونی شود
باید ادامه داشته باشد .نکتهای که نباید فراموش
کنید و همیشه باید پیش چشم داشته باشید این
است که اگر سگ شما بیش از حد تشویقی بخورد
دچار چاقی میشود.
در انتخاب اسباببازی هم باید دقت کنید .اگر
اسباببازی از جنس پوست باشد ،ممکن است
سگ شما آن را پاره کند و تکههای آن در گلویش
گیر کند و منجر به خفگی یا گرفتگی روده شود.
اسباببازیها نباید دکمه یا ریسمانی داشته باشد
که سگ بتواند آن را قورت دهد .همچنین دقت
کنید اسباببازیها از مواد غیرسمی ساخته شده
باشند.
برای گربهها میتوانید درخت گربه ،پنیر
گربه ،موشهای ساختهشده از نعنای گربه و
چوبدستیهای پردار تهیه کنید .گربهها بازی با

آیا قبل از آوردن حیوان خانگی به گم شدن
او فکر کردهاید؟ هر حیوانی باید شناسنامه داشته

باشد ،اما شناسنامه تا زمانی به درد شما میخورد
که حیوانتان پیش خودتان باشد .هر کسی ممکن
است روزی حیوان خود را گم کند .اطالعات خود و
شماره تماستان را روی قالدهاش بنویسید یا پالکی
بسازید که این اطالعات رویش حک شده باشد.
عکس حیوانتان را همراه خود داشته باشید.
عکسی که سگتان در آن واضح افتاده باشد ،تا
اگر الزم شد بتوانید عکس را تکثیر کنید یا در
محلی آگهی کنید .میتوانید به قالدهاش دستگاه
 GPSوصل کنید ،اما اگر قالده از گردن حیوانتان
جدا شود این مورد دیگر کاربرد ندارد .میکروچیپ
بهترین روش برای شناسایی حیوان شماست .اگر
آدرس یا شمارۀ تماستان تغییر کرد ،آن را حتما
به سازمانی که میکروچیپ حیوانتان را ثبت کرده
است اطالع دهید .با اینکارها ،حیوان شما اگر گم
شود ،شانس بیشتری دارد تا دوباره نزد شما بیاید.
آوردن حیوان خانگی بدون در نظر گرفتن نیازهای
حیوان و شرایط خودمان ،گاهی منجر به سپرده
شدن این حیوانات به پناهگاهها میشود .حتما قبل
از این که اقدام کنید بسیار تحقیق و مطالعه کنید.
*دکترای دامپزشکی

در پایان هفته ششم سوپر لیگ والیبال ایران

تیم سیرجان دوباره صدر را پس گرفت
مرتضی شول افشارزاده

تیم والیبال سیرجان هفته چهارم با شکست
تیم شهرداری ارومیه و چهارمین برد
متوالی ،صدر جدول را از سایپای پایتخت
گرفت .نماینده سیرجان هفته پنجم در عدم
حضور کاپیتان بهبودی و با شکست خانگی
برابر تیم شهرداری ورامین خیلی زود صدر
را به سایپا پس دادند ،سروقامتان سیرجانی
هفته ششم با حضور کاپیتان بهبودی در
خانه تیم شهرداری قزوین را شکست دادند
و بار دیگر صدر جدول سوپر لیگ ایران را از
نارنجیپوشان پایتخت پس گرفتند.
نتایچ هفته پنجم لیگ برتر والیبال
سیرجان صدر نشین با نتیجه ۲
هفته پنجم تیم
ِ
ورامین رده سومی شکست
شهرداری
بر  3از تیم
ِ
خورد .ست اول  ۲۵بر  ۲۲شهرداری ورامین،
ست دوم  ۲۵بر  ۲۳سیرجان ،ست سوم  ۲۵بر
 ۲۳سیرجان ،ست چهارم  ۲۵بر  ۲۰شهرداری
ورامین ،ست پنجم  ۱۵بر  ۱۱شهرداری ورامین.
تهران رده دومی  ۳بر  0شهرداری گنب ِد رده
سایپا
ِ
دهمی را شکست داد .ست اول  ۲۵بر  ،۲۲ست
دوم  ۳۵بر  ،۳۳ست سوم  ۲۶بر .۲۴
سایر نتایج هفته پنجم
سپاهان اصفهان  - ۳شهرداری ارومیه ،0آذرباتری
ارومیه  - 0شهداب یزد  ،۳شهروند اراک - 0
لبنیات هراز آمل  ،۳شهرداری قزوین  - ۳پیکان
 ،0هورسان رامسر  - ۳راهیاب ملل کردستان۱
هفته پنجم یقه تیم سیرجان گرفته شد

تا قبل از بازیهای هفته پنجم فصل سی و چهارم
لیگ برتر والیبال ایران ،تنها تیم سیرجان باخت
در را تجربه نکرده بود ،سیرجان در روزی که
کاپیتان بهبودی را در اختیار نداشت به شهرداری
ورامین باخت تا اولین شکست فصل را تجربه
کرده باشد.
علل باخت تیم سیرجان
فشردگی بازیها باعث حداقل یک باخت تمام
تیمها لیگ.
عدم حضور علیرضا بهبودی کاپیتان و پاسور تیم
سیرجان
امیرحسین درخشان دیگر پاسور تیم سیرجان،
تجربه بهبودی را نداشت
نبود جلوه بازیکنی بسیار ماثر
ضعف دریافت
گاها دفاع روی تور ضعیف تیم سیرجان
سایپا با شکست گنبد ،تیم سیرجان را زیر
گرفت
سایپا در خانه به زحمت در  3ست متوالی
شهرداری گنبد را برد ،نارنجی پوشان پایتخت در
ستهای دوم و سوم تا مرز باختن پیش رفتند ،اما
در نهایت این دو ست هم برند تا  ۳بر  0بازی را
برده و صدر جدول را سیرجان پس بگیرند.
تیم منتخب هفته پنجم
تیم منتخب اول
پاسور :مهدی باقری شهرداری ورامین.
قطر پاسور :محمود رسولی سپاهان.
قدرتی دریافت کننده :مجتبی میرزاجانپور
سپاهان.

ورزش

قدرتی دریافت کننده :جواد معنوی نژاد سایپا.
مدافع میانی :سید محمد موسوی سایپا.
مدافع میانی :هادی برشان شهرداری قزوین.
لیبرو :مهدی مرندی سپاهان.
مربی برتر هفته :مجید تابش نژاد.
داور برتر :داود نافعی.
امتیاز آورترین های هفته
صابر کاظمی سیرجان  ،۲۶میرزاجانپور سپاهان
 ،۲۵مرتضی شریفی  ،۱۹محمود رسولی ۱۸
کرونا گام به گام با لیگ والیبال
کرونا به جان بازیکنان سوپر لیگ ایران افتاده ،در
هفته نخست  3پاسور تیم پیکان و  11بازیکن تیم
هورسان  ،پیش از بازی هفته ششم  6بازیکن تیم
شهرداری ورامین و چند بازیکن سپاهان اصفهان.
کاپیتان شهرداری ورامین:
در سالن سیرجان کرونا گرفتیم
شیرکوند کاپیتان تیم شهرداری ورامین ادعا کرد
که مسووالن فدراسیون میگویند ما فقط طبق
قانون  FIVBکار میکنیم .دوستان باید بدانند
که فدراسیون جهانی قوانین برگزاری مسابقات
در ایام کرونا را برای سالنهای استاندارد گذاشته
است نه برای سالن سیرجان که حتی یک تهویه
درست ندارد.
سالن سیرجان حتی یک پنجره هم ندارد! برای ما
هم از همان سالن سیرجان این مشکل پیش آمد.
آقای بهبودی بازیکن تیم سیرجان این ویروس را
داشتند و به همه تیم ما سرایت کرد.
دبیر فدراسیون والیبال
جواب کاپیتان ورامین را داد
تقوی دبیر فدراسیون والیبال عنوان کرد؛ عکس
جواب تستهای بازیکنان تیم شهرداری ورامین
روی میز من است ،اما متاسفانه در مرکزی که
مورد تایید وزارت علوم و ستاد ملی مبارزه با کرونا
باشد صورت نگرفته است.
تجربیات ما از اقدامات صورت گرفته در رشتههای
دیگر باعث میشود تا همه با توجه به پروتکلهای
تعیین شده پیش برویم .آزمایشات حتما باید
در مراکز مورد تایید داده شود .پروتکلهای
نهای استاندارد است،
بهداشتی  FIVBبرای سال 
اما تیمهای ایرانی از شرایط موجود در سالنها
ناراضی هستند و گاها حضور تعدادی هوادار در
محل برگزاری مسابقات لیگ به چشم میخورد،
تقوی در واکنش به این موضوع توضیح داد:
مطمئنا اگر چیزی از سمت تیمها یا ناظرین به
ما گزارش شود حتما با افراد مسئول و ناظر بازی

طبق ماده  92قانون شهرداریها

نوشتن هر نوع مطلب یا الصاق هر نوشتهای
بر روی دیوارهای شهر ممنوع بوده
و پیگرد قانونی دارد.

کمیته زیباسازی شهرداری سیرجان

تراشکاری زرگری

اطالعیـه شهرداری سیرجان
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برخورد میکنیم.
علل کرونایی شدن
برخی از عوامل تیمها
متمرکز نبودن بازیها
به روز نبودن برخی سالنها
پروازهای غیر اختصاصی
هفته ششم لیگ برتر
والیبال ایران
تیم والیبال سیرجان هفته
ششم سوپر لیگ والیبال ایران ،یکشنبه  13مهر
در مجموعه ورزشی شهید سردار قاسم سلیمانی
به مصاف تیم شهرداری قزوین رفت .نماینده
سیرجان ست اول  28بر  ۲۶پیروز ،ست دوم ۱۸
بر  ۲۵مغلوب و ست سوم و چهارم را به ترتیب با
نتایج  ۲۵بر  ۱۷و  ۲۵بر  ۲۳برنده شد تا در خانه
 3بر  1بر تیم شهرداری قزوین فایق آید.
سایر نتایج هفته ششم
راهیاب ملل کردستان  – 0خاتم اردکان  ،۳پیکان
تهران  - ۳آذرباتری ارومیه  ،1لبنیات هراز آمل ۳
 هورسان رامسر  ،0شهرداری ورامین  - ۲فوالدمبارکه سپاهان  .۳شهرداری ارومیه  - 3سایپای
تهران .1
نماینده سیرجان صدر جدول را پس گرفت
تیم سیرجان در هفته چهارم به صدر جدول
رسید و این صدر نشینی تا هفته پنجم ادامه
داشت .هفته پنجم نماینده سیرجان در سالن
خانگی مقبل تیم شهرداری ورامین بازی را واگذار
و صدر را از دست داد .تیم والیبال سیرجان هفته
ششم سوپر لیگ والیبال ایران ،یکشنبه  13مهر
در مجموعه ورزشی شهید سردار قاسم سلیمانی
به مصاف تیم شهرداری قزوین رفت .نماینده
سیرجان ست اول  28بر  ۲۶پیروز ،ست دوم ۱۸
بر  ۲۵مغلوب و ست سوم و چهارم را به ترتیب با
نتایج  ۲۵بر  ۱۷و  ۲۵بر  ۲۳برنده شد تا در خانه
 3بر  1بر تیم شهرداری قزوین فایق آید.
علل صدر نشینی تیم سیرجان
در هفته ششم
بازگشت کاپیتان بهبودی؛ صحبتهای آرام و در
گوشی کاپیتان بهبودی قبل از زدن سرویس
بازیکنان حریف .پاسهای استاندار این پاسور با
تجربه .انگیزه کاپیتان سیرجان در برابر تیم شهر
خود شهرداری قزوین.
باخت سایپای صدر نشین؛ هفته ششم تیم سایپا
تهران در ارمیه مهمان تیم شهرداری ارومیه بود و
بازی را با نتیجه  3بر  1به حریف واگذار کرد تا در
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روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی سیرجان

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه مصالح و عملیات
اجرای زیرسازی و جدولگذاری معابر آرامستـــان بهشت رضا(ع)

تعمیر انواع سیبــــــک های فرمـــــــان ( سواری و کامیون)

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

تعمیر جک و پمــپ ادوات صنعتــــی و معدنـــی

عملیات اجرای زیرسازی و جدولگذاری معابر آرامستان بهشت رضا«ع» ) به شماره

 2 0 9 9 0 0 5 6 7 4 0 0 0 0 7 5را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق

درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir

انجام خواهد شد و الزم است

مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را
جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه :تاریخ  1399/07/16می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت  18:00روز پنج شنبه

آهن آالت دست دوم و انواع ضایعات
شما را با باالترین قیمت در محل خریداریم.
0913 278 3052/0913 145 2643
 0919 230 5036خدائی

تاریخ 1399/07/24

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز سه شنبه تاریخ 1399/08/06

زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  17:30روز چهارشنبه تاریخ 1399/08/07

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها
الف -آدرس :سیرجان -میدان انقالب ،شهرداری مرکزی ،امور قراردادها و تلفن 034 - 41325077
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس021-41934 :

دفتر ثبت نام85193768-88969737 :

مدرییت ارتباطات شهرداری سیرجان

مناقصــه شهرداری سیرجان ( نوبت اول )

تعمیر انواع جعبه فرمان و پمپ های هیدرولیک (سواری و کامیون)

خیابان بالل ،نبش چهار راه کارخانه یخ استوار 0 9 1 3 7 5 7 6 7 7 2 -

جدول دو رده سقوط داشته باشد.
میزبانی سیرجان در دو هفته متوالی؛ تیم سیرجان
در حالی که هفته پنجم میزبان تیم شهرداری
ورامین بود بازی را واگذار کرد و صدر را از دست
داد ،هفته ششم هم سیرجان میزبان بود و توانست
شهرداری قزین را شکست و به صدر برگردد.
تیم منتخب اول هفته ششم؛
رزم فر مدافع میانی تیم سیرجان
پاسور :علی رمضانی از تیم هراز.
قطر پاسور :محسن شاه علی از تیم پیکان.
دریافت کننده قدرتی :میثم صالحی از تیم
شهرداری ارومیه.
دریافت کننده قدرتی :شهروز همایونفر از تیم
هراز.
مدافع میانی :علی اصغر رزم فر از تیم سیرجان.
مدافع میانی :امیررضا سرلک از تیم سپاهان.
لیبرو :سجاد جلوداریان از تیم پیکان.
مربی برتر :پیمان اکبری شهرداری ارومیه.
داور برتر :محمد رضا درفش کاویان.
امتیاز آورترین بازیکنان هفته ششم
علیرضا شاه علی  ۲۵امتیاز.
میثم صالحی  ۲۳امتیاز.
وحید والی  ۲۲امتیاز.
صابر کاظمی  ۱۹امتیاز.
برنامه دور رفت
لیگ برتر والیبال تغییر نخواهد کرد
دبیر کمیته برگزاری رویدادها و مسابقات
فدراسیون والیبال گفت :به رغم حذف تیم شهروند
اراک از جدول مسابقات ،تنها تغییر برنامه دور
رفت ،استراحت تیمهایی است که قرار بود مقابل
شهروند اراک بازی داشته باشند .با توجه به این
که یک استراحت هم از قبل در جدول مسابقات
دیده شده است ،از این پس و تا پایان دور رفت
رقابتها ،هر هفته  ۲تیم استراحت خواهند داشت.
سیرجان صدر نشین بمان
هفته هفتم تیم سیرجان در ارومیه مهمان تیم

آذرباتری ارومیه است .دیداری که چهارشنبه 16
مهر ساعت  16:00در سالن غدیر برگزار خواهد
شد .آذرباتری ارومیه تیمی که تا هفته ششم سوپر
لیگ برتر والیبال هر  5دیدارش را واگذار کرده تا
بدون حتی  1برد ،در جدول  14تیمی جایگاهی
بهتر از رده  13نداشته باشد .در واقع تیم صدر
جدولی سیرجان باید به مصاف تیم ته جدولی
آذرباتری ارومیه برد ،دیداری که به احتمال زیاد
نماینده والیبال سیرجان با پیروزی پست سر
بگذارد و صدر را حفظ کند.
در هفته ششم تیم آذر باتری ارومیه پس از
هفتهها ناکامی مهمان تیم پیکانی بود که با
چند شکست متوالی برای برد وارد میدان شده
بود .آذرباتری ارومیه ست نخست را  ۲۳بر ۲۵
از میزبان برد .تا امید بازیکنان و کادر برای اولین
برد مجسم شده باشد .اما پیکان با نتیجه  ۲۵بر
 ۲۳ست دوم را برد .نتیجه ستهای سوم و چهارم
هم  ۲۵بر  ۲۰و  ۲۵بر ۱۹به سود پیکان بود تا از
زیر فشار باختهای متوالی در آستانه بازی با تیم
سیرجان خارج نشوند.
تیم سیرجان و آذرباتری نیمه جان
تیم سیرجان که صدر جدول لیگ برتر را در
اختیار دارد ،هفته هفتم در ارومیه به مصاف
آذرباتری میرود .دیداری که برای سروقامتتان
سیرجان دشوار نخواهد بود ،چرا که تیم آذرباتری
در چارچوب مسابقات هفته ششم در مصاف با
پیکان در سالن ایران خودرو با حاشیههایی همراه
بود و تعداد زیادی از تیم آذرباتری محرومشدند.
کمیته برگزاری رویدادها و مسابقات فدراسیون
والیبال ،بر اساس گزارش ناظر این مسابقه و به
دلیل رفتار ناشایست در جریان و بعد از مسابقه،
جاوید اسمعیلزاده و مهدی رضایی دو بازیکن،
توحید اصغری مربی بدنساز ،ساسان خداپرست
سرمربی و ساالر پاسبانی سرپرست تیم آذرباتری
ارومیه تا اطالع ثانوی از حضور در مسابقات
محروم کرد.

خبــر

7

پیگیری موضوع عدم ارائه کافی شمش فوالدبه صنایع پایین دست

مهر :محسن نیک ورز؛ دادستان سیرجان افزود :مدتی است به علت عدم عرضه نامناسب شمش فوالد به صنایع پایین دست ،خوراک
کارخانههایی نظیر تولید میلهگرد و سایر موارد مشابه تأمین نشده و قیمت این اقالم مورد نیاز مردم در ساختوساز به شدت و به طرز غیرمنطقی
افزایش یافته است .وی اعالم کرد :از آنجایی که بزرگترین معادن و کارخانههای تبدیلی سنگآهن در منطقه سیرجان قرار دارند این مشکل باید
به این شکل رخ ندهد اما به نظر میرسد کاهش عرضه در داخل ،این معضل را تشدید کرده است .وی گفت :چنانچه ثابت شود که شرکتها
طبق مقررات و ضوابط تعیینی به وظیفه خود عمل نکرده و به قصد سودجویی بیشتر موجبات کاهش عرضه شمش در داخل کشور و در
نتیجه اخالل در صنایع پایین دستی را موجب شدهاند ،موضوع تحت عنوان اخالل در نظام اقتصادی کشور مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

گزارشی از مخاطرات دوطرفه بودن جاده قطروییه  -نیریز

سحر لشکری

حفظ سالمت جان انسانها در همه جای دنیا
مهمترین دغدغه مسوولین است تا جایی
که مشاهده میکنیم کوچکترین سانحهای
و کمترین تلفاتی منجر به استعفای مسوول
مربوطه میشود اما در ایران وقوع هر
سانحهای منجر به قول پیگیری از سوی
مسوول مربوطه میشود که این پیگیریها
هم از دولتی به دولت دیگر و از وزیری به
وزیر دیگر منتقل میشود ،برخی جادههای
اطراف سیرجان اصول جاده سازی و
مهندسی رعایت نشده و همین امر باعث
بروز برخی تصادفات میشود .یکی از این
جاده های خطرساز ،جاده دوطرفه سیرجان
به نیریز است .جادهای که به علت وجود
شرکتهای منطقه گلگهر در آن جزو یکی
از پر ترافیکترین جادهها میباشد و رفت و
آمد در این جاده پر ترافیک خطرات زیادی
دارد و سالیان متمادی است که در این
جاده حوادث رانندگی منجر به فوت و جرح
زیادی شده است اما با توجه به اینکه جاده
سیرجان به شیراز از بعد نیریز کال دوبانده
شده هنوز این قسمت از جاده (حدفاصل
دوراهی گل گهر تا قطروییه و نیریز)
دوبانده نشده است .در این رابطه صحبت
های مسوولین مربوطه را جویا شدیم که در
ادامه می آید:
رییس اداره راه و ترابری میگوید :فرمانداری
مقصر است ،فرمانداری میگوید :محیط زیست
و محیط زیست هم میگوید :اص ً
ال ما کارهای

شهر

شماره 621
16مهر1399

مطالباتکادر
بهداشت و درمان
سیرجان به جد
پیگیریشود

مهر :شهباز حسن پور که در بازدید بیمارستان امام رضا (ع) سیرجان ،از نزدیک در جریان روند
درمان بیماران کرونا و مقابله با این بیماری قرار گرفت .حسن پور در این بازدید ،از مسئوالن علوم
پزشکی سیرجان خواست تا دغدغههای شغلی و مطالبات کادر بهداشت ،درمان و مدافعین سالمت
و معوقات نیروهای خدماتی به جد پیگیری شود تا ایشان فارغ از چنین دغدغههایی همچون
گذشته به خوبی خدمات رسانی کنند .وی از تالشهای همه دست اندرکاران حوزه سالمت و
بیمارستانهای سیرجان و همه پرسنل حوزههای مختلف بهداشت و درمان به خاطر تالش و از
خود گذشتگی در این روزهای کرونایی تقدیر و تشکر کرد.

نیستیم بروید از استان فارسیها بپرسید .ما
ماندیم و این جادهی بی صاحب و جان هزاران
هزار آدم که روزانه در آن تردد می کنند.
محیط زیست فارس مانع انجام کار شده
رضایی؛ رییس اداره راه و ترابری میگوید:
محیط زیست فارس مانع انجام کار شده و اجازه
نداده است که کار پیشرفت کند .این منطقه
در تقسیمات کشوری در حوزه سیرجان است
اما متأسفانه محیط زیست فارس تقسیماتش
منطبق با تقسیمات کشوری نیست و مانع این
کار شده است.
وی در ادامه گفت :ما کاری به تقسیمات
نداریم این جاده جزو کشور ماست آن افرادی
که از اینجا گذر میکنند هم وطن ما هستند
که اصل قضیه این است که باید با این دیدگاه
به این موضوع نگاه کنیم که جلوی طرح توسعه
راه که یک قضیه شریانی هم هست گرفته شده
حتی االن که معدن نیریز و قطروییه هم دارد از
گلگهر تغذیه میشود ،غیر استاندارد بودن این
جاده منجر به تلفات جادهای میشود.
رییس اداره راه و ترابری در ادامه افزود :اداره راه
به عنوان بهره بردار است و ما بعد از ساخت جاده
را تحویل میگیریم و در ساخت آن هیچ نقشی
نداریم نامهنگاری هایی کردیم اما پیگیری نشده

صحنه یکی از حوادث جاده ای منجر به فوت در جاده سیرجان -نیریز

خبر

جادهی بیمتولی
به دلیل اینکه ما متولی نبودهایم و
تصمیم با مسوولین استان و حتی
کشوری است
انطباق نداشتن مرز جغرافی
با مرز محیط زیستی استان
فارس
بیگلری؛ معاون عمرانی فرمانداری
در این باره گفت :حفاظت محیط
زیست چهار منطقه دارد ،دو منطقه
به عنوان پارک ملی و دو منطقه
دیگر به عنوان منطقه حفاظت شده،
این مناطق حفاظت شده که یکی
شکار ممنوع و در حوزه سیرجان به
اسم گودغول است و دیگری که از
اهمیت بیشتری هم برخوردار است
به نام بهرام گور که این منطقهای
حفاظتشده بین شهر نیریز و
قطرویه واقع شده است .اهمیت این
منطقه به جمعیت قابل توجه گورخر
ایرانی ساکن در آن است .مشکلی
که در این جا وجود دارد انطباق نداشتن مرز
سیاسی جغرافی ما با مرز محیط زیستی استان
فارس است و این اختالف باعث شده که منطقه
حفاظت شده بهرام گور که در تقسیمات کشوری
در حوزه ماست در مرز محیط زیستی منطقه
حفاظت شده استان فارس واقع شود.
یک جاده هم از طرف شرکت ساخت استان
کرمان احداث شد به طول حدود چهار کیلومتر
یعنی ادامه مسیر باند دوم سیرجان قطروییه که
این جاده چهار کیلومتر آماده بهرهبرداری است،
مانده قسمت انتهایی که اتصال پیدا میکند
با جاده قدیم سیرجان قطروییه که در منطقه
حفاظت شده بهرام گور واقع شده است ،ظاهرا ً
مناطق حفاظت شده یک دستورالعملهای
سختگیرانهای دارند و امکان فعالیت عمرانی در
آن نیست به هر حال این موضوع بایستی توسط
سازمان محیط زیست حل و فصل شود ،چیزی

که وظیفه ما بوده است ما به مدیرکل محیط
زیست استان ارجاع دادهایم و پیرو ارجاع ما این
موضوع پیگیر شد و قرار بر برگزاری جلساتی
شده است که این مشکل حل شود.
مشـکلی که وجـود دارد انطباق نداشـتن
مـرز سیاسـی جغرافـی مـا بـا مـرز محیـط
زیسـتی اسـتان فـارس اسـت و ایـن اختالف
باعث شـده کـه منطقـه حفاظت شـده بهرام
گـور کـه در تقسـیمات کشـوری در حـوزه
ماسـت در مرز محیط زیسـتی منطقه حفاظت
شـده اسـتان فـارس واقع شـود.

منطقه حفاظت شده بهرام گور
تحت مدیریت استان فارس
روابط عمومی اداره محیط زیست سیرجان گفت:
مرزهای محیط زیست از مرزهای سیاسی تبعیت

اجرای طرح توقف و تردد خودروهای
سنگین در سیرجان

نمیکند و منطقه حفاظت شده بهرام گور تحت
مدیریت استان فارس است و این منطقه وسعتش
بیشتر مرز سیاسی استان فارس است الجرم برای
یکپارچه شدن مدیریت این منطقه کل مدیریتش
به استان فارس است من فکر میکنم از طریق
استان فارس پیگیری کنید به نتیجه میرسید
چرا استان کرمان در این قضیه تصمیم گیرنده
نیست .اینطور که از شواهد پیداست کسی قرار
نیست جوابگوی این مشکل بزرگ باشد در همه
جای دنیا پیشرفتهای عمرانی زیادی در کنار
مناطق محیط زیستی انجام شده است همان قدر
که محیط زیست مهم است صد البته که جان
مردم از آن مهمتر است ،توسعه عمرانی این جاده
گرهای نیست که مسوولین ما با دندان به جان
آن افتادهاند و به یکدیگر پاس میدهند باید جان
چند نفر دیگر به خطر بیافتد تا شاید مشکلی
حل شود؟

فروش ،نصب ،سرویـس،شارژ گاز و لولـه کشی زیرکار

کولرهای گـازی اسپلیت

از یک نیروی خانم با سابقه
فروشندگی باال به صورت
تمام وقت برای کار در
فروشگاه مبلمان

خیابان وحید  -روبروی فروشگاه افق کوروش

فروشگاه اسپلیت صالحی

طرح ممنوعیت تردد و توقف خودروهای سنگین در
محدوده شهری توسط پلیس راهور سیرجان و همکاری
مالکان و رانندگان خودروهای سنگین اجرا شد.
اجرای این طرح که توسط پلیس راهور سیرجان و همکاری
مالکان و رانندگان خودروهای سنگین اجرا شده ضمن
کاهش ترافیک و حوادث رضایت مردم را در پی داشته است.
مالکان این خودروها حتی حاضر بودند جریمه توقف را
بدهند اما توقف و پارکشان در محل سکونتشان باشد
و این توقف یا تردد ضمن تخریب زیرساختها و آلودگی
صوتی موجب حوادث هم میشد و مردم ضمن ابراز نگرانی
از حوادث روزمره و آلودگیهای صوتی و حتی آلودگی هوا
از اجرای این طرح که موجب کاهش حوادث شده خوشحال
و خرسند هستند.
البته خیابانها و معابر شهری سیرجان و بافت مسکونی این
شهر سالهاست که به توقفگاه خودروهای سنگین تبدیل
شده بود و پارک صدها دستگاه کامیون سنگین و نیمه
سنگین در مناطق مسکونی شهر عالوه بر ایجاد مزاحمت
برای ساکنان این مناطق تردد خودروها در خیابانهای
کمعرض این شهر را دچار مشکل کرده و سوانح رانندگی
را افزایش داده است.
شستوشوی روزانه ،تعمیر و تعویض الستیک چرخها،
گریسکاری و حتی تعمیر موتور کامیونها در خیابانها
و معابر شهری سیرجان به رویدادی عادی تبدیل شده و
استمداد مردم از مسؤوالن ذیربط برای حل این مشکل به
عنوان یک مطالبه شهروندی نادیده گرفته شده بود.
امین پاکایزدی رئیس پلیس راهور سیرجان اظهار داشت:
سیرجان از نظر تعدد وسایل نقلیه سنگین رتبه برتر کشور
را دارد و بیش از  11هزار خورو سنگین در حاشیه و اطراف
شهر جوالن میزنند و مشغول فعالیت هستند.
وی ادامه داد :سالهاست که خودروهای سنگین در اطراف
و معابر داخل شهر و مناطق مسکونی تردد و توقف داشته و
دارند اما حاال با همکاری مالکان و رانندگان این خودروهای
سنگین و حتی همکاری خوب مردم این طرح اجرا شد و ما
به جدیت و بدون هیچ اغماضی اعمال قانون داریم.
پاکایزدی افزود :اگر چه زیرساختهای پارکینگ به لحاظ
حجم کامیون و تریلر آماده نبود اما در اطراف شهرستان
زمینهای وسیع و امنی را تدارک دیدیم و بخشی از
زیرساختها فراهم شد و سپس طرح اجرا شد و حاال مردم از
اینکه ما خواستهشان را اجرا کردیم ،اظهار رضایت میکنند.

42338788 - 09164458335

مب
ل
ع
تولیدی و بازار ل امام ی (ع)

نق
د و اقساط

با حقوق مزایا باال و بیمه
۰۹۱۳۳۴۷۱۹۳۱

از یک نفر کمک آشپز
و چند نفر خانم

بیش از  10مدل انــــــــــــواع مبلمـــــــان

تاب های ریلکسـی و تابهای سه نفره باغی و ویالیــی

برای کار در آشپزخانه

میـــز و صندلی هــای باغــــــــی و ویالیـــی

میز  LCDتمام  MDFبه قیمـت درب کارخانــــــه

دعوت به عمل می آید.

سرویس چوب کامل ویــژه جهیزیـه عروس شامل؛

رختکن،جاکفشی

میز ناهارخوری

میز جلو مبلی

میز آرایش

سرویس خواب

09132476715
پا تختی

بوفه بزرگ

مدرک فارغ التحصیلی رشته علوم قضایی
صادره از دانشگاه آزاداسالمی واحدجیرفت
بنام وهب نعمتی فرزند رسول
به شماره ملی 3071726414

مبـــل

همگی یکجا  17/800/000 :تومان

سیرجان  -انتهـای بلـــوار اصلی حجــت آبــاد

کمد لباسی

تشک طبی فنری

ایام تعطیل و روزاهی جمعه باز هست می

تلفـن تماس 0 9 1 2 4 1 5 8 0 0 1 :

مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط
می باشد از یابنده تقاضا می شود اصل
مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی  ،واحد
مدیریت ،امور فارغ التحصیالن به نشانی
شهرک صدرا ،دانشگاه آزاد اسالمی،
امور فارغ التحصیالن ارسال نماید

هفتهنامه سیاسی ،اجتماعی
صاحب امتیاز :بتولهاشمیمعصومی
مدیرمسوول :ابوالقاسم محمودآبادی
پ :مهدوی کرمان
چا 
نشانی :سیرجان ،خیابان نصیری شمالی ،کوچه نصیری ( )25پالک  113کدپستی7813753636 :
تلفن 42202140 :نمابر 42234344 :سامانه پیام کوتاه3000990061 :
تلفن سفارش آگهی09133475191-42234344 :
سایت اینترنتی www.sokhanetazeh.com :پست الکترونیکیsokhan.tazeh@Gmail.com :

زوم

اینستاگرامSokhan_Tazeh :

ویترینآخر

گوناگون
لغو غیر منتظره جلسه س ران قوا از سوی روحانی

بهارنیوز :شنیده ها حاکی از آن است که جلسه سران قوا که قرار بود به میزبانی
محمدباقر قالیباف در مجلس شورای اسالمی برگزار شود ،لغو شده است .گفته شده
دلیل لغو این جلسه حضور محمدباقر قالیباف در بین بیماران کرونایی و احتمال انتقال
بیماری به حسن روحانی بوده است .قالیباف ظهر روز دوشنبه بازدید سرزدهای از
بخشهای مختلف بیمارستان امام خمینی (ره) داشت و در بخش  ICUکرونایی این
بیمارستان حضور یافت و با بیماران گفتوگو کرد.

ماسک زدن از شنبه در ته ران اجباری م یشود
معاون کل وزارت بهداشت ،از اجرای اصل اجباری شدن ماسک در تهران از روز شنبه،
خبر داد .ایرج حریرچی ،خاطرنشان کرد :اصل اجباری شدن ماسک در تهران از روز
شنبه اجرایی خواهد شد .اصل جریمه نیز تصویب شده است .در مورد میزان جریمه و
نحوه اعمال آن نیز کارشناسیهای مختلفی در حال انجام است .وی افزود :مصوبه فعلی
تا شنبه  ۱۸مهر ادامه دارد و این مصوبه قابل تمدید است و در هفت استان اجرا میشود.
شورای نگهبان ب رای تایید صالحی تها از خارج دستگاه دروغسنج وارد کند

ی ابیانه فعال سیاسی اصولگرا گفت :روحانی طوری
اعتمادآنالین :محمدحسنقدیر 
عمل کرده که هم منافع ملی را هدر داده و هم مردم را دلسرد کرده است .او ادامه
داد :پیشنهاد میدهم شورای نگهبان از خارج دستگاه دروغسنج وارد کند و هر کسی
که خواستار حضور در انتخابات شد پیش دستگاه حرف بزند تا بلکه دروغهایش آشکار
ی نمیتواند به عنوان کاندیدا در
شود .اگر این کار انجام شود ،کسی مانند حسن روحان 
انتخاباتریاستجمهوریشرکتکند.
زمان واریز یارانه نقدی مهر ماه اعالم شد

یکصد و شانزدهمین یارانه نقدی روز پنجشنبه  ۱۷مهر ماه به حساب سرپرستان
خانوار واریز می شود .براساس اعالم سازمان برنامه و بودجه یارانه نقدی به ازای هر نفر
 ۴۵هزار و  ۵۰۰تومان به همراه حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت
کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به حساب سرپرستان خانوار
واریز ولی چهارمین قسط وام یک میلیون تومانی به مبلغ  ۳۵هزار تومان از یارانه
سرپرستان خانواری که تسهیالت دریافت کردهاند ،کسر میشود.
رکوردشکنی دوباره کرونا در کشور  ۴۱۵۱-مبتال در یک روز
سخنگوی وزارت بهداشت آخرین موارد بروز و فوتی ناشی از کووید -۱۹در کشور
طی  ۲۴ساعت گذشته را اعالم کرد و گفت :در شبانه روز گذشته  ۴۱۵۱بیمار
شناسایی و از این میان  ۲۱۲۷تن در مراکز درمانی بستری شدند .دکتر سیماسادات
الری گفت :در  24ساعت گذشته و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی ۴ ،هزار
و  ۱۵۱بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹در کشور شناسایی شد که دو هزار و ۱۲۷
نفر از آنها بستری شدند.

توگو با اعتمادآنالین
یك فعال سیاسی اصالحطلب ،در گف 
گفت :در حالی  ۸ماه دیگر به انتخابات ریاستجمهوری سال
ل زیادی این انتخابات نسبت به
 ۱۴۰۰باقی مانده که به دالی 
انتخابات ادوار گذشته ریاستجمهوری از اهمیت به مراتب
بیشتری برخوردار است .در واقع انتخابات سیزدهمین دوره
ریاستجمهوری در فضایی از راه میرسد که مناسبات ایران
با نظام بینالملل حساسیت فوقالعادهای دارد .مثال در انتخابات
سال  ،۹۶برجام فضای دیپلماسی کشور را تا حدی به آرامش
رسانده بود ،اما االن رابطهای بسیار متشنج با دنیا داریم .به قدری
بد که نمیتوانیم چنین فضایی را ادامه بدهیم.
علیصوفی گفت :همچنین از نظر اقتصادی با گرههایی کور
مواجه هستیم ،به طوری که معیشت مردم روز به روز تنگتر
شده و در نتیجه ،نارضایتی عمومی روز به روز بیشتر میشود.
همین کافی است تا کشور بحرانی به غایت جدی را تجربه کند،
بحرانی که اگر هر چه سریعتر برای گذر ا ز آن راهی پیدا نکنیم،
تبعات بسیار بدتری انتظارمان را میکشد .ناگفته پیداست،
چنین حالتی بههیچ وجه نباید ماندگار باشد و به همین دلیل
تصمیمگیران برای ترمیم فضا باید راهکار و چارهای چارهساز
بیاندیشند .او تصریح کرد :همچنین میتوان به هجمههای بسیار
شدیدی که جایگاه و نهاد ریاستجمهوری را هدف گرفتهاند،
اشاره کرد .به عنوان مثال طرحی که در مجلس برای ارتقای
جایگاه شوراینگهبان مطرح شده ،نشان از این دارد که عدهای
قصد دارند مناسبات انتخاباتی را بهگونهای طراحی کنند که در
ت اگر بتوانند این اراده را
انتخابات از پیشبرنده باشند .معلوم اس 
به کرسی بنشانند ،اوضاع از وضعیت کنونی ،حتما بدتر شده و
ل تحملتر خواهد شد .وزیر تعاون دولت
شرایط روز به روز غیرقاب 
اصالحات همچنین اظهار داشت :شرح این شرایط نشان از این
دارد که انتخابات آتی ،انتخاباتی حساس و مهم است که به یک
آدم قدر نیاز داریم تا بتواند مشکالت را حل کند .البته اگر فرد
مورد نظر بتواند از فیلتر شوراینگهبان به سالمت عبور کند و با
ت نشود .البته این شخص باید توانایی
بهانههای واهی رد صالحی 
همکاری با بخشهای مختلف حاکمیت را داشته باشد تا بتواند
با بهرهگیری از همه پتانسیلهای موجود ،موانع را یکی پس از
دیگری از پیش رو بردارد .شرایط روز حکم میکند که دولت
آتی تمرکز اصلیاش را به عدالت اجتماعی بگذارد و دستاوردی
به نام آرامش اجتماعی را نسبت به توسعه اولی تر بداند .به
هرحال مردم وضعیت سختی دارند و تنگناها غیرقابل تحمل
شده است .یعنی االن وقتی است که نباید هدف اصلی چیزی
جز برطرف کردن دغدغههای معیشتی باشد.

بوسیله ماشین آالت سنگین» واقع در مجتمع خود را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به

پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد .لذا پيمانكاران ميتوانند جهت اخذ اسناد مناقصه به
آدرس الكترونيكي  WWW.GEG.IRمراجعه و اسناد مذکور را از قسمت تأمين كنندگان
و مشتريان  -مناقصه ها دانلود نمايند  .مهلت تحويل پاكات ساعت  9الي  14روز دوشنبه
مــورخ  99/7/28در محــل دفتركميسيون معـامالت مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی
تهران مي باشد .ضمنا ً بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه روز دوشنبه مورخ 99/7/21
مقرر شده است .شركت معدني و صنعتي گل گهر در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات
بدون نياز به ذكر دليل و بدون جبران خسارت مختار ميباشد.
مدیریـت قراردادها و معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر

اجرای کارهای فوالدی سطح شهر سال  ) 1399به شماره 2 0 9 9 0 0 5 6 7 4 0 0 0 0 7 3

درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir

انجام خواهد شد و الزم است

مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را
جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه :تاریخ  1399/07/16می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت  18:00روز پنج شنبه
تاریخ 1399/07/24

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز سه شنبه تاریخ 1399/08/06

زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  17:00روز چهارشنبه تاریخ 1399/08/07

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها
الف -آدرس :سیرجان -میدان انقالب ،شهرداری مرکزی ،امور قراردادها و تلفن 034 - 41325077
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس021-41934 :

دفتر ثبت نام85193768-88969737 :

مدرییت ارتباطات شهرداری سیرجان

تجدید مناقصه شهرداری سیرجان ( نوبت اول )

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق

را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق

درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir

انجام خواهد شد و الزم است

مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را
جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه :تاریخ  1399/07/16می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت  18:00روز پنج شنبه
تاریخ 1399/07/24

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز سه شنبه تاریخ 1399/08/06

زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  16:30روز چهارشنبه تاریخ 1399/08/07

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها
الف -آدرس :سیرجان -میدان انقالب ،شهرداری مرکزی ،امور قراردادها و تلفن 034 - 41325077

مدرییت ارتباطات شهرداری سیرجان

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس021-41934 :

دفتر ثبت نام85193768-88969737 :

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای
خرید دو دستگاه خودروی حمل متوفی با تجهیزات کامل

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (شرح مختصر :خرید دو دستگاه

خودروی حمل متوفی با تجهیزات کامل ) به شماره  2 0 9 9 0 0 5 6 7 4 0 0 0 0 7 8را از

طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق

درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir

انجام خواهد شد و الزم است

مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را
جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه :تاریخ  1399/07/16می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت  18:00روز پنج شنبه
تاریخ 1399/07/24

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز دو شنبه تاریخ 1399/08/05

زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  16:00روز سه شنبه تاریخ 1399/08/06

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها
الف -آدرس :سیرجان -میدان انقالب ،شهرداری مرکزی ،امور قراردادها و تلفن 034 - 41325077
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس021-41934 :

دفتر ثبت نام85193768-88969737 :

مدرییت ارتباطات شهرداری سیرجان

تجدید مناقصه شهرداری سیرجان ( نوبت اول )

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

عصر

ایران-

احسان

محمدی:

محرومیت عیسی آلکثیر بازکن
پرسپولیس ،در مسابقات جام باشگاه
های آسیا درست قبل از مسابقه با
النصر ،تلخ بود و رنجآور .اینکه عدهای در
داخل کشور پاس گل به  AFCدادند،
کسانی آن طرف این هدیه را بغل کردند
و احتماالً از نفود خودشان و دالرهایشان
استفاده کردند بیتاثیر نبوده است
همانطور که رفتار عیسی آلکثیر قابل نقد
است و باید آن را از چشم یک کرهای،
ازبک ،چینی و  ...دید و قضاوت کرد.
اینکه مسی و الوتزی و رونالدوی اصلی
قب ً
ال این کار را کردهاند داستان دیگری
است .اما این درجه حمله به ،AFC
عنوان کردن «شلیک به قلب سعودی»
در گزارش گزارشگر بازی ،تیتر روزنامه
وطن امروز «انتقام تمیز آلکثیف»،
تیتر روزنامه خبرورزشی «سیلی سرخ
بر صورت آلسعود و  »AFCو اطالق
AFسیرک در یک برنامه تلویزیونی و
موج راه انداختن سلبریتیها با ریز کردن
چشمهایشان دقیقاً همان چیزی نیست
که به آن متهم شدهایم؟
ما در قاره آسیا قرار داریم ،سالهاست
میدانیم  AFCساختار فشلی دارد اما
حتی در این ساختار فشل هم نتوانستهایم
چهار مدیر وارد کنیم که در روزهای مبادا
به دادمان برسند ،تا اطالع ثانوی هم قادر
به پیوستن به یوفا نیستیم ،چه خوشمان
بیاید و چه نیاید باید با  AFCکار کنیم.
برای برگزاری مسابقات همکاری کنیم ،از
آنها طلب میزبانی کنیم و از آنها بخواهیم

برای برگزاری مسابقات ملی و باشگاهی
و فوتبال پایه از ما حمایت کنند .بدون
 AFCما در هیچ تورنمنت آسیایی
نمیتوانیم شرکت کنیم.
نمیشود که مدیران  AFCرا یک
مشت دالل پاچه ورمالیده و رشوهگیر
بدانیم و خطاب کنیم و از آن طرف
بگوییم پول و پاداش ما را بدهد! خودشان
بد هستند اما پاداشی که برایش دندان
تیز کردهایم خوب است؟ این حرف و
توهینها برای خنک شدن جگر شاید
موثر باشد اما مشکالت ما را حل نمیکند.
اگر همین بچه زرنگهای مسلط
به عربی و انگلیسی و ازبکی ویدئوی
طعنههای مجری برنامه ورزشی را
برای  AFCبفرستند و بگویند در
تلویزیون و روزنامه رسمی کل ساختار
شما را «سیرک» میدانند و بعد از یک
پیروزی در زمین فوتبال به کشور دیگر
«آلکثیف» میگویند واقعاً انتظار داریم
در پروندههای مورد اعتراض هوای ما را
داشته باشند و تخفیف بدهند و ببخشند؟
یادمان رفته است وقتی عدهای به
سفارت و کنسولگری عربستان حمله
کردند ،چطور فوتبال باشگاهی تاوانش
را داد و هنوز که هنوز است هیچ تیمی
از عربستان برای بازی به ایران نمیآید
و ما عم ً
ال از حمایت هواداران محروم
میشویم؟ این رفتارها بهانه و گزک دست
کسانی میدهد که اتفاقاً مشتاقانه منتظر
همین رفتارها هستند تا ما را محکوم
و محروم کنند و ما هم دستمان به
جایی نمیرسد جز حملههای مجازی

و فحشهای دل خوشکنک که فقط
مصرف داخلی دارد!
قطعاً باید منتقد باشیم و اعتراض کنیم
و حقمان را بخواهیم اما با این شیوه؟
هر کس یک بار ورزشگاه آزادی رفته
و مسابقه یک تیم ایرانی با یک کشور
عربی را دیده باشد حتماً شعار «بقره،
بقره» را شنیده است .توهین نژادی از
این آشکارتر؟ نکند هواداران فوتبال ما به
بازیکنان کشورهای عربی ،مفید بودن گاو
را یادآوری میکنند؟
ما هم چندان کم خطا و پاک و منزه
نیستیم و هزار ایراد به ساختار فدراسیون
خودمان وارد میکنیم و هر وقت هر تیمی
میبازد از دستهای پشت پرده و فساد و
تبانی و مهندسی حرف میزند ،چطور
انتظار داریم که  AFCبیخطا باشد؟ اگر
اشتباه کردهاند ،راهش فحاشی و توهین
نیست ،باید مثل دیپلماتها صبورانه و با
لبخند مذاکره کرد ،با جدیت پی گرفت و
طرف مقابل را متقاعد کرد که محرومیت
و جریمه بازیکن ما را پاک کند یا کاهش
بدهد و همزمان برای کسب کرسی
تاثیرگذار تالش کنیم وگرنه با فحاشی
و توهین و سیرک قلمداد کردن یک
ساختار موثر سطح خودمان را تا عضوی
از یک سیرک مبتذل تقلیل دادهایم.
میدانم این حرفها به کام خیلیها
خوش نمیآمد اما اگر با فحاشی و دشنام
گفتن و حملههای مجازی و مشتهای
پرخشم چیزی حل شده بود ،امروز حال
اقتصاد و اجتماع ما هم بهتر بود .باز هر
جور خودتان صالح میدانید.

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

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد پروژه « بارگيري محصوالت

احداث سوله ورزشی شماره یک ) به شماره  2 0 9 9 0 0 5 6 7 4 0 0 0 0 7 4را از طریق

باالخره  AFCرا قبول داریم یا نداریم؟

تجدید مناقصه شهرداری سیرجان ( نوبت اول )

شمـــاره /99/40ع

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

وضعیت خطرناک ساختمان نیمه کاره در بلوار شیخ مفید

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای
تهیه مصالح و اجرای کارهای فوالدی سطح شهر سال 1399

آگهي مناقصـــه عمومـــي

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای
تهیه مصالح و احــداث سولـــه ورزشـــی شماره یک

عکس الناز پیشیار /سخن تازه

شرایط روز به روز
ل تحملتر میشود
غیرقاب 

