هفتهنامه
خبــری ،تحلیلــی ،فرهنگــی
اجتماعــی ،ادبــی ،ورزشــی

نگاهی به مزایای اهدای خون در شرایط کرونا؛

کرونا جان میگیرد؛ پالسما جان میبخشد

سال شانزدهم
چهارشنبه  30مهر 1399
 6صفحه
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 2000تومان

موسوی :از مردم میخواهیم حتی در شرایط کرونا هم اهدای خون را به فراموشی نسپارند
راد :فردی که مبتال به کرونا است به هیچ عنوان نباید خون بدهد
دکتر باستانی 
S O K H A N
T A A Z E H

صفحه 5

سالمت و معیشت مردم
روی لبه تیغ کرونا
صفحه2

جمع آوری سگهای
بالصاحب از سطح شهر
صفحه2

ساخت اولین نمونه نسل سوم
واکسن کرونا در کشور
صفحه6

جهاننجاتی؛ سرمربی تیم شهرداری سیرجان؛

ورزشگاه اختصاصی آرزوی ماست
صفحه4

صفحه 3

اقالم مهندســی ،اداری و تجهیزاتـی ،آمــادی و مخابراتــی
فرسـوده و خـارج از رده خود را در گروه های ذیل از طریق مزایده

انتخاب شایسته شما به عنوان مدیر برگزیـده در حوزه صنعت و معـدن

دوستان بزرگوار؛

را تبریک عرض نموده ،توفیق و سربلندی تان آرزوی قلبی ماست.

جناب آاقیان

هفته نامه سخن تازه

دکتر اسدا ّهلل ،سرهنگ ذبیح ّاهلل
حاج رسول و حاج محمد بلوردی

سرکار خانماه شهیدی  ،بصیری نیا و آاقی مرتضی آرذنگ

ضایعه درگذشت مرحوم حاج محمد کاظم بصیری نیا
را به شما بزرگواران تسلیت عرض نموده ،برای آن
فقید سعید ،رحمت الهی و برای عموم بازماندگان
صبر مسئلت داریم.

هفته انهم سخن اتزه

حضوری در تاریخ  1399/08/20به باالترین قیمت پیشنهادی

جناب آاقی
مهندس محمد محیاپور

مدیرعامل محترم شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر

انتخاب بجا و شایسته شما به عنوان مدیر برگزیــده
در حوزه صنعـت و معـدن که نشان از درایت و لیاقت
شمــــا می باشــد را تبریـک عرض نمـــوده و از خداونــــد
بــزرگ موفقیت های روزافــزون جنابعالـــی را خواهانـــم.

کامیون  ده چرخ ) به شماره  2 0 9 9 0 0 5 6 7 4 0 0 0 0 8 1را 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  1399/07/23می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت  18:00روز پنج شنبه
تاریخ 1399/08/01

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز یکشنبه تاریخ 1399/08/11

زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  16:30روز دو شنبه تاریخ 1399/08/12

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:
دفتر ثبت نام85193768-88969737 :

مدرییت ارتباطات شهرداری سیرجان

-1بازدید از ساعت  8:00الی  14:00مورخ  1399/08/03الی (1399/08/18به جز روزهای تعطیل)
به آدرس :مرکز آموزش شهدای وظیفه نداجا :سیرجان بلوار شهید صیاد شیرازی – درب شهدای وظیفه.

 -2جلسه مزایده راس ساعت  7:30دقیقه مورخ  1399/08/20در محل مرکز آموزش شهدای وظیفه
نداجا  ،سالن امام رضا(ع) برگزار می گردد .
-3نفرات شرکت کننده می بایست مبلغ 10درصد قیمت پیشنهادی را به عنوان سپرده شرکت در
مزایده برای هر دستگاه مزایده گزار به شماره حساب شماره  5151573932005نزد بانک سپه بنام
وجوه مشخص مرکز آموزش شهدای وظیفه نداجا واریز و اصل فیش واریزی را در پاکت تحویل نمایند
 -4قیمت پیشنهادی می بایست بدون ابهام و مشخص در پاکت درب بسته تسلیم گردد.
سوی نداجا می باشد .

تجدید مناقصه شهرداری سیرجان ( نوبت  دوم )

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

برابر بندهای ذیل به فروش برساند .

 -5شرکت خریداران در مزایده وارائه پیشنهاد به منزله قبولی تمامی شروط وتکالیف تعیین شده از

سعید حبیبی نژاد

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای
خرید یک دستگاه کامیــــون ده چــــرخ

مرکز تماس021-41934 :

مرکـز آموزش شهدای وظیفه نداجـا(سیرجان) در نظر دارد:

-6نداجا در راستای صرفه و صالح خود در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است .

-7تمامی هزینه های آگهی روزنامه و هزینه های مالیات بر ارزش افزوده بر عهده برنده مزایده می باشد.

 -8هزینه تهیه مدارک واوراق شرکت در مزایده به مبلغ  600/000ریال برای هردستگاه مزایده گزار
نقدا دریافت می گردد.

گروه الـــــف) اقـالم مهندســـــی ؛  104قلم اقالم فرسوده شامل :کولــر،آبگرمکن ،بخـاری و ...
گروه ب) اقـــــــالم مخابراتــــــی؛  68قلم اقالم فرســـوده شامل :تلفن ،تلویزیــون ،بانـد و ...
گروه ج) اقالم و تجهیزات اداری آمــادی؛  167قلم اقالم فرسوده شامل :تخـــت سربازی ،کمد،میــز،
دیگ های چدنی و آلومینیومی و...

آگهـــی مزایــــده (نوبت اول)

جناب آاقی مهندس محمد محیاپور

مدیرعامل محترم شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر

گروه د) اقالم خودرویـــی؛  122قلم اقالم فرسوده شامل :لوازم یدکی ،الستیک و داغی خودرویــی ...
گروه ک) آهــن آالت اسقــــاط؛ حدود مقدار  10تُن ضایعـــــات آهــــن ،آلومینیــــــوم و...
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن های مرکز آموزش شهدای وظیفه نداجا:

0917  547 1665 - 0913  506  0578 - )034( 4132 4444 - )034( 4132 4404
تماس حاصل نمایید.

ابیتشپنی مرکز آموزش شهدا ی وظیفه ندا جا(سیرجان)

جمع آوری
سگ های بالصاحب
از سطح شهر

فیروزآبادی نماینده انجمن حمایت از حیوانات سیرجان خبر داد :طی قراردادی با یکی از اعضای
انجمن حمایت از حیوانات سیرجان ،در خصوص زنده گیری و انتقال سگهای بالصاحب به
پناهگاه واقع در کیلومتر20جاده بندرعباس منعقد گردید که ان شاهلل بزودی تمامی سگهای
بالصاحب جمع آوری و به محل مذکور منتقل میشوند .وی از زحمات و همکاری آقایان مهندس
سروشنیا(شهردارمحترم)مهندسافصحی(معاونتخدماتشهر)مهندسرضایی(رییسسازمان
مدیریت پسماند) در خصوص ساماندهی سگها تشکر و قدردانی کرد.

خبر

شماره 623
 30مهر 1399

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان مجموع آمار فوتیهای ناشی از کرونا در استان کرمان را یک هزار و هشت نفر اعالم کرد.
وی گفت :موارد بستری قطعی مبتال به کرونا هم اکنون در بیمارستانهای استان کرمان  ۴۱۰است که در حوزه دانشگاه علوم
پزشکی کرمان  ۲۳۷نفر ،حوزه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان  ۵۸نفر ،حوزه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت  ۲۴نفر ،حوزه دانشگاه
علوم پزشکی بم  ۱۵نفر و حوزه دانشکده علوم پزشکی سیرجان  ۷۶نفر است .وی گفت :تعداد کل موارد بستری مثبت کرونا در
استان کرمان از ابتدا تاکنون  ۸هزار و  ۱۹۱مورد است .وی تعداد فوتیهای قطعی ابتالء به کووید  ۱۹در  ۲۴ساعت گذشته را ۹
نفر ذکر کرد.

سخنگوی ستاد مقابله با کرونای شهرستان سیرجان مطرح کرد؛

هجوم مردم برای فروش دالر

تجارت نیوز :ظاهرا روند کاهشی قیمت دالر ادامه
دارد .آخرین قیمت دالر صرافی ملی تا ظهر دیروز سه
شنبه نسبت به آخرین قیمت روز قبل  ،دو هزار و ۷۰۰
تومان افت را تجربه کرده است .فعاالن بازار معتقدند
کاهش قیمت ربطی به فعالیتهای بازارساز ندارد بلکه
ریشه آن را باز هم باید در اخبار خارجی و تاثیر آن در
انتظارات بازار جستجو کرد.
دو روز قبل در کمتر از  4ساعت ،دالر حدود هزارتومان
از ارزش خود را از دست داد .امروز هم ریزش دالر
همچنان ادامه یافت ،تاجایی که این اسکناس آمریکایی
تا ظهر امروز نسبت به آخرین قیمت دیروز بیش از
دوهزار و  700تومان ریزش را تجربه کرد.
برخی افراد سقوط دالر در روزهای اخیر را حاصل سفر
همتی به عراق و سیگنالهای مثبت ناشی از اخبار
ارزهای بلوکه شده میخوانند و یا حتی بعضا آن را
به اعالم حجم تزریق شده توسط بانکمرکزی به بازار
متشکل مربوط میدانند.
در حالی که ظاهرا علت ریزش این روزهای دالر ریشه
در جای دیگری دارد.
معاملهگران و فعاالن بازار ارز معتقدند آنچه موجب
سقوط قیمت دالر شده است افزایش عرضه در بازار
است اما نه از طریق تزریق و تالش سیاست گذار بلکه
به گفته آنها این مردم هستند که ارزهای خود را به
برای فروش به بازار آوردند و طرف عرضه را تقویت
کردهاند.
کامبیز افسری ،کارشناس و فعال بازار ارز ،اعالم میکند
که اخیرا با جلو افتادن «بایدِن» در نظرسنجیهای
انتخابات آمریکا انتظار کاهش قیمت دالر در پی
انتخاب او افزایش پیدا کرده است ،بنابراین مردم
برای این که جلوی زیان را بگیرند از حاال شروع به
فروش ارزشان در بازار کردهاند .همین امرتردید برخی
از معاملهگران برای نگهداری دالر بیشتر شده است و
همین روند قیمت دالر را نزولی کرده است.
البته برخی فعاالن معتقدند که این ریزش نوعی
نوسانگیری موقت است و قیمت تا هفته دیگر دوباره
افزایشی خواهد شد.
در کنار فروشنده شدن بازار در در پی اخبار خارجی،
پایین آمدن نرخ حواله درهم در دو روز اخیر نیز عامل
مهمی در کاهش قیمت ارز محسوب میشود که به
راحتی نمیتوان از آن چشم پوشید.

خـبــــر

2

خبــر

شمار فوتیهای کرونا در کرمان از مرز  ۱۰۰۰نفر گذشت

معظمه صادقی نژاد

سالمت و معیشت مردم ،روی لبه تیغ کرونا

هر آنچه پاییز به سوی رسیدن به
زمستان می تازد بیماری کرونا نیز وخیم
تر پیش میرود و پیکان رسانهها هر روز
سیبل کرونا را نشانه می رود ،روز گذشته
دکترمحمد موقری پور؛ سخنگوی ستاد
مقابله با کرونا سیرجان در نشست
مطبوعاتی مجازی با اهالی رسانه
سیرجان این گونه مطرح نمود؛
مالک بستری شدن عالیم بالینی بیمار
استان کرمان در وضعیت قرمز بیماری
کروناست و سیرجان وخیم ترین شهر
استان از نظر تعداد مبتالیان است.
در حال حاضر ۱۴۵بیمار کرونایی در
دو بیمارستان غرضی و امام رضا(ع)
شهرستان تحت درمان هستند که از این
بین ۸۷نفر با تست مثبت قطعی و مابقی
با تشخیصهای بالینی مانند عالیم بسیار
حاد و نیز سی تی اسکن قفسه سینه
بستری شده اند .شایان ذکر است که
دلیل خطای تست  PCRبه دلیل نبود
ویروس کافی در لحظه تست گیری و
تجمع ویروسها در ریه فرد مبتال به کرونا
ممکن است تست مخاطی بیمار به صورت
کاذب منفی گردد پس مالک بستری
شدن ،مثبت بودن قطعی تست نیست و
شرایط بالینی تعیین کننده است.
آمار فوتی ها بیشتر از آمار رسمی است
سخنگوی ستاد مقابله با کرونای شهرستان
در ادامه می افزاید؛ تا به امروز ۱۱۱۵
بستری قطعی ۲۰۲۵ ،بهبود یافته قطعی،
 ۱۹۹۰سرپایی قطعی و متاسفانه  ۶۳مورد
فوتی قطعی داشتهایم که به دلیل فوت
برخی افراد در منزل ،احتمال  ۴۰درصد
خطا کاذب منفی بودن در تست  PCRو
عدم تست دهی این آمار قطعا بیشتر از این
میزان می باشد.

ساده انگاری مسوولین و مردم
عامل تشدید کننده کرونا
برودت هوا باعث ماندگاری و انتقال بیشتر
این ویروس می شود که این امر باعث
افزایش بسیار باالی مبتالیان و فوتی ها در
سه هفته اخیر شده است که یکی از دالیل
آن مراسمهای مذهبی که پروتکلهای
بهداشتی را اجرا نکردند ،مسافرتهای
همشهریان در روزهای تاسوعا و عاشورا
پ های ترافیک جاده سیرجان
که کلی 
 بندرعباس نیز حکایت از آن روزهادارد ،مراسمهایی در خانه باغها ،تولدها،
دورهمیها ،ازدحام در بانکها و پست
بانکها و نیز مراکزی چون تعویض پالک،
اشتباه جبران ناپذیر بازگشایی مدارس ،آن
هم پانزده روز زودتر از موعد مقرر ،همچنین
در راس این موارد عادی انگاری مسوولین و
مردم می باشند.
اگر به خاطر بیاورید که در اسفند ماه و
نیز بهار که شهر تقریبا کرونا در وضعیت
سفید و زرد به سر می برد ،قرنطینهها بهتر

درمان به میزان توجه
شان در اسفندماه نزدیک
شوند و اصول بهداشتی
را بیشتر از قبل رعایت
کنند و از دورهمی های
غیر ضرروی به طور جد
خودداری کنند.
معیشت و سالمت مردم
در خطر است
دکتر موقری پور در
ادامه گفت :معیشت
مردم در خطر است و
خیلی از مشاغل همچون
تاالر داران متضرر ترین
صنوف بودند .از طرفی
دولت هیچ حمایتی در
این رابطه ندارد پس
نمیتوان بعد از هشت ماه
این همه ضرر را نادیده
گرفت.الزم ذکر است که
با تعطیلی برخی صنوف

دالیـل افزایـش بسـیار بـاالی مبتالیان و فوتـی ها در سـه هفته اخیر :مراسـم
هـای مذهبی کـه پروتکلهـای بهداشـتی را اجرا نکردنـد ،مسـافرتهای مردم در
روزهـای تاسـوعا و عاشـورا ،مراسـم هایـی در خانـه باغهـا ،تولدهـا ،دورهمیها،
ازدحـام در بانکهـا و پسـت بانکهـا و نیـز مراکزی چـون تعویض پالک ،اشـتباه
جبـران ناپذیـر بازگشـایی مـدارس ،آن هـم پانـزده روز زودتـر از موعـد مقـرر،
همچنیـن در راس ایـن مـوارد عـادی انـگاری مسـوولین و مردم می باشـند.

و رعایت پروتکلها توسط مردم و ایجاد
محدودیت ها از سوی مسوولین چه میزان
بیشتر بود .لذا از مردم خواهشمندیم برای
جلوگیری از فرسودگی و خستگی کادر

از چند نفر راننده بابکت
با حقوق مکفی و بیمه
جهت کار در کارخانجات
مجموعه گل گهر
دعوت به عمل می آید

۰۹۱۳۵۸۴۴۶۰۵

تماس۸ :صبح الی ۸شب

وضعیت شغلی قشر آسیب پذیر به خطر
افتاده است و دولت می بایست با تزریق
بستههای حمایتی معیشتی به آنها کمک
کند .جلوگیری از بازگشایی تاالرها در

حیطه اختیارات دانشکده علوم پزشکی
سیرجان نیست و تصمیم ستاد استان است
اما بعد از نامه ما به استانداری مقرر شد
با پروتکلی سخت گیرانه تر از نظر کاهش
زمان مراسم و استفاده از ۲۰الی ۳۰درصد
ظرفیت یک تاالر در هر مراسم تاالرها به
کارشان ادامه دهند .وی ر ادامه عنوان کرد:
در صورت عدم رعایت پروتکل جدید ،بدون
اخطار قبلی قطعا پلمپ خواهند شد .الزم
به ذکر است که ستاد مقابله با کرونا که در
راس آن فرماندار شهرستان می باشد و از
اکثر اعضای شورای اداری شهرستان مانند
شورای اصناف ،دانشکده علوم پزشکی،
شبکه دامپزشکی و هر ارگان مرتبط با
سالمت مردم ،نیروی انتظامی تشکیل شده
است و در فواصل مختلف به اقتضای نیاز

کارت هوشمند
کمپرسی ده چرخ
به شماره هوشمند۲۵۴۵۳۲۲

سایر ارگان ها نیز عضو این ستاد خواهند
شد.
عدم رعایت پروتکلها صنوف پلمپ میشوند

محمد موقری همچنین در رابطه با پلمپ
صنوف متخلف گفت :بیشترین پلمپ را
نسبت به سالهای اخیر در دوران کرونا
داشتهایم و خوشبختانه باالی نود درصد
اصناف موفق به دریافت کد رهگیری در
سامانه سالمت شدهاندکه این کد بعد از
مطالعه پروتکلها و امضای الکترونیکی آن
توسط واحدهای صنفی همیشه در معرض
بازرسین ما هستند .وی در پایان از مردم
شریف و رسانه ها که کادر درمان را حمایت
میکنند ،میخواهیم که در امر به معروف
برای ماسک زدن و رعایت فاصله اجتماعی
کوشاتر باشند.

برگ سبز و کارت ماشین
پژو 206
رنگ مشکی ،مدل 1383
شماره پالک  17د  -126ایران 65

وشماره پالک ۱۳ع- ۸۱۲ایران48

شماره بدنه0083661547 :

مفقود گردیده و از درجه

بنام مهدی عزت آبادی پور

اعتبار ساقط می باشد

مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقط می باشد

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

کولرهای گـازی اسپلیت
خیابان وحید  -روبروی فروشگاه  افق  کوروش

فروشگاه اسپلیت صالحی

42338788 - 09164458335

نق

د و اقساط

خبــر

بافنده سیرجانی گلیم خود را تقدیم آستان قدس رضوی کرد

بانوی گلیم باف سیرجانی با اشاره به گلیم بافته شده برای آستان قدس رضوی توضیح داد :این گلیم در ابعاد  60در  90است که بافت آن
دو ماه زمان برده و طرح آن «بته جقه» است .وی با بیان اینکه این گلیم طی چند روز آینده به دفتر نذورات آستان قدس رضوی ارسال می
شود؛ افزود :من همه زندگی ام را مدیون آقا امام رضا (ع) هستم و فلسفه بافت این گلیم هم نذری برای یک بیمار بود که الحمدهلل بهبودی
یافت .نجمی نژاد که  ۳۹سال سن دارد و  ۱۵سال است گلیم بافی می کند؛ گفت :دیپلم و خانه دار هستم و در عین حال فعالیت های زیادی
در مسجد محله( مسجد حضرت ابوالفضل علیه السالم شهرک سی جی) انجام می دهم و به عنوان خادم یار رضوی نیز فعالیت می کنم.

شهر

3
شماره 623
 30مهر 1399

کرمانسومین
استان تولیدکننده
ذرت در کشور

باشگاه خبرنگاران :معاون مدیریت زراعت سازمان جهاد کشاورزی شمال استان کرمان گفت:
استان کرمان با تولید چند نوع ذرت ،رتبه سوم تولید ذرت کشور را دارد .وی با اعالم اینکه برداشت
ذرت علوفهای از سطح  ۴هزار هکتار مزارع شمال استان کرمان آغاز شده است ،گفت :پیش بینی
میشود امسال  ۲۲۰هزار تن ذرت علوفهای در شمال استان کرمان برداشت شود .وی اظهار کرد:
برداشت ذرت دانهای از اواخر آبان در استان کرمان شروع میشود .معاون مدیریت زراعت سازمان
جهاد کشاورزی شمال استان کرمان تصریح کرد ۹۵ :درصد ذرت دانهای شمال استان کرمان در
شهرستان ارزوییه تولید میشود.

زنان روستایی ،نیروی بی جیره و مواجب تولید
سمیرا سرچمی

نون خودمونی روستای محمودآباد سید ،قوت غالب
سفره اغلب سیرجانیهاست .چرا که به باور آنها این نان
گندم خالص است و خوب برشته شده .همین آوازهی نان
محمودآباد در سیرجان موجب شده که حرفهی اصلی
اکثر زنان محمودآباد نان پختن باشد .نانی که اغلب
تهیهی صفر تا صدش را خود بر عهده دارند .شغلی بدون
بیمه و با دستمزد ناچیز .پانزده اکتبر یا همان 23مهرماه
روز جهانی زنان روستاییست که توسط سازمان ملل
متحد نام گذاری شده با هدف یادآوری نقش بنیادین زنان
و دختران روستایی در جوامع امروزی .به بهانهی این روز
پای صحبت و درد و دل برخی زنان روستایی نشستم و
این گزارش شرح احوال زندگی این زنان هست که با نام
مستعار نوشته شده است.

خدیجه زن درشت اندام و چهارشانهایست .دستانی
زمخت و قوی دارد و نان را محکم بر دیواره تنور میکوبد.
رنگ صورتش سرخ و کدر است گویی روزها و ماهها
تماموقت لب ساحل در برابر آفتاب داغ نشسته .از سر
و وضعش پیداست که دل جوانی دارد چون لباس و
روسریاش هر دو گلدار هستند با رنگ روشن خاکستری.
او همین طور که چانهی خمیر را از شاگردش میگیرد
و بدون ثانیهای اتالف وقت نانها را از تنور جدا میکند،
حرف زدن را شروع میکند و میگوید که از پانزده سالگی
ازدواج کرده و روز را بدون کار و فعالیت به شب نرسانده و
همیشه بیرون از خانه روی زمین کشاورزی پشت تراکتور و
چند سالی پای تنور نانوایی برای خرج و مخارج خانه زحمت
کشیده است.
او شش بچه دارد و همه را به دانشگاه فرستاده و عروس و
دامادشان کرده .شاگردش دختری جوان است که ایستاده
و خمیرها را به صورت یک شکل در میآورد و با سرعت
چانه میگیرد .شاگرد نانوا دختری بیست و دو ساله است
اما چهرهاش پیرتر به نظر میآید .صورتش به خاطر حرارت
آتش تنور نازک و سرخ شده .نامش مریم است و دختر
کوچک خدیجه یا به گفته خودش" :دختر آخر خونه".
مریم این شغل و شرایطش را اص ً
ال دوست ندارد و از همان
ابتدای صحبت از سختی نان پختن میگوید و غر میزند.
تنورشان در یک اتاق کوچک سیمانی قرار دارد با یک فضای
به شدت محدود که آتش تنور آن را جهنمیتر میکند .نصف

حیاط پر است از هیزمهای ریز و درشت .خدیجه به هیزمها
اشاره میکند و میگوید" :اینها رو میبینی؟ تا همین یک
دو سال پیش به کمرم میبستمشون و میآوردم برا روشن
کردن تنور .تا اینکه یکی از برادرزادههام که توانسته بود برای
خودش وانتی دست و پا کنه به من هم کمک داد و آوردن
هیزمها افتاد روی دوشش .من هم یه پولی بهش میدم".
دفترچه یادداشت کوچکی بغل دستش است و سفارشات را
آنجا نوشته .یکی ده تا نون و یکی پنجاه تا .خدیجه میگوید:
"بعضی شبها از کمر درد و درد دست تا صبح بیدارم".
آخر سرهم حتا یک هزار تومنی برای خودم نمیمونه که
مث ً
ال برای خودم وسیله خونه بخرم .همه درآمدم خرج
قسطها و خورد و خوراک میشه .هزینه درمان این کمر
دردها و استخوندردها هم جدا».
همسر خدیجه تمام مدت این گفتوگو کنارمان روی
صندلی نشسته و در حالی که کارتخوان سیار در دست
دارد از مشتری پول میگیرد .خدیجه میگوید" :حاجی
عمل قلب کرده و دیگه سالهاست که کار نمیکنه و خرج و

مخارج خونه با من و دخترمه".
از او میپرسم حاال که دستمزد ناچیزی دارد آیا بیمه هم
هست؟
دخترش مریم پوزخند میزند و هر دو به خود میپیچند:
«بیمه کجا بودیم؟ یک مدت بیمه روستایی بود که کارهایش
را انجام دادیم اما دیگر خبری نشد بعدها هم بیمه سالمت
که اون هم هیچی».
زنان نیروی کار ارزان روستاها
در ایران حدود یازده میلیون زن روستایی زندگی میکند
که تقریبا سی درصد جمعیت زنان را تشکیل میدهند .زنان
روستایی نقشی فعال در تولید محصوالت کشاورزی و دامی
دارند .فعالیتهایی که اغلب بیدستمزد است و اهمیتش در
اقتصاد و اجتماع نادیده گرفته میشود.
مهدیه میگوید صبحها ساعت چهار صبح از خانه بیرون
میزند ،گاوها را میدوشد چون باید با شیرشان ماست ببندد
و بین مغازهها پخش کند .مهدیه متفاوت از دیگران حرف
میزند .خواسته و آرزوهایش شکل دیگری دارد و دچار

روزمرگی نیست .او میگوید زود عروسش کردهاند .سیزده
سال داشته و عاشق درس خواندن" .به خانه شوهر آمدم و
دیدم اینجا دیگر خانه بابا نیست که بخوری و بخوابی .باید
در پول در آوردن سهیم میشدم .اوایل از اینکه هیچ پولی
نصیب من نمیشد اعصابم به هم میریخت .دوست داشتم
پول پسانداز کنم .رفته رفته شوهرم را راضی کردم تا بخشی
از درآمدمان را به من هم بدهد .پسانداز کردم و رفتم کالس
سوادآموزی .آن قدر گفتم که میخواهم درس بخوانم تا
شوهرم کالفه شد و باالخره رضایت داد .االن حداقلش این
است که میتونم حساب کتاب کنم".
زنان روستايي در کارهای كشاورزي ،منابع روستايي و
خدمات در مناطق روستايي به عنوان توليد كننده نقش
بسيار كليدي دارند.
زنان روستايي بهرهورترين زنان جامعه هستند و از جمله
افرادي هستند كه در مشاغل توليدي اشتغال دارند ،بنابراين
روشن است كه توجه به زنان روستایي به عنوان يك بازوي
قدرتمند در توسعه روستايي ميتواند اثرات بسيار مثبت و
انكارناپذيري را در اين راستا به همراه داشته باشد .دسترسي
زنان به زمين كشاورزي به آنها در قائل شدن اين حق براي
خود و توليد محصوالت كشاورزي و تحقق اهداف كشاورزي
به منظور افزايش بهرهوري زنان از اهميت بسزايي برخوردار
است .دسترسي زنان به اعتبارات كشاورزي نيز موجب
افزايش و بهبود بهره وري آنها در كشاورزي ميگردد .
عضويت زنان در تعاونيهای روستایی نيز به آنها در دريافت
تسهيالت برای راهاندازی کسب و کار روستایی کمک
میکند.
بسياري از پژوهشها به اين نتيجه دست يافتهاند كه
آموزش زنان با بهرهوري كشاورزي آنها ارتباط دارد .در واقع
سالهايي كه زنان از برنامههای آموزشی استفاده كردهاند ،
به طور معنيداري با درآمد و توليدات آنها ارتباط دارد.
زنان در روستا با كمك در امر كشاورزي و ساير امور مربوط
به روستا مثل دامداري ،پرورش ماکیان ،باغداری و  ...و
در سالهاي اخير شركت در برنامه هاي مربوط به توسعه
روستايي اعم از ساماندهي تشكلهاي تعاوني مربوط به زنان،
ايجاد و راه اندازي كارخانجات كوچك صنايع دستي در
روستا و مكان فروش آنها ،ساماندهي طرح اشتغال براي زنان
و دختران ساكن روستا ،فعاليتهاي مربوط به پر نمودن اوقات
فراغت زنان روستایي ،مشاركت در امور مربوط به روستا كه
قب ً
ال فقط توسط مردان اداره مي شد و  ...فعاليت دارند .

خبر

بیشازپنجمیلیاردریالتسهیالت

برایصنایعدستی استانکرمان

ایرنا :معاون صنایع دستی اداره کل میراث
فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی استان
کرمان گفت :در نشست کارگروه اشتغال استان
برای چهار طرح صنایع دستی مبلغ پنج میلیارد و
 ۱۰۰میلیون ریال تسهیالت تصویب شد.
کاظم حسین زاده افزود :طرح های تصویب
شده در رشته های صنایع دستی شامل پته
دوزی ،میناکاری ،گلیم بافی و فیروزه کوبی است
که جزو صنایع دستی اصیل و پرطرفدار استان
کرمان محسوب می شوند.
وی تصریح کرد :تسهیالت مذکور به طرح های
صنایع دستی مربوط به شهرستان های زرند،
بردسیر و بافت است که از ظرفیت خوبی در حوزه
صنایع دستی برخوردار هستند.
معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی،
گردشگری و صنایع دستی استان کرمان تاکید
کرد :در این طرح اولویت پرداخت تسهیالت با
افراد پشتیبان است ،زیرا این افراد می توانند
مراحل آموزش ،تولید و تجارت صنایع دستی را
به خوبی هدایت کنند.
وی با اشاره به سرمایه گذاری خوب در سال های
اخیر در حوزه صنایع دستی استان کرمان اظهار
داشت :این تسهیالت در راستای ایجاد اشتغال
و حمایت از تولیدکنندگان پشتیبان ارائه می
شود که با کارمزد کم و مدت بازپرداخت مناسب
پرداخت می شود.
معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی،
گردشگری و صنایع دستی استان کرمان در ادامه
عنوان کرد :قالی ،فرش ،گلیم و انواع زیراندازها،
پته ،مصنوعات فلزی ،شال ،سنگ های قیمتی
و غیره از جمله محصوالت صنایع دستی مشهور
و قدیمی استان کرمان محسوب می شود که به
داخل و خارج از استان صادر می شوند.
وی همچنین به این نکته اشاره کرد که؛ استان
کرمان دارای  ۷۰هزار هنرمند و صنعتگر در رشته
های مختلف و در  ۶۴رشته صنایع دستی است
که بیشتر آنها به صورت خانگی فعالیت گسترده
دارند.

توافق گل گهر
با  3بازیکن
نوجوان

باشگاهپدیده

بازیکن رده نوجوانان جذب
باشگاه گلگهر از تیم پدیده سیرجان 3
ِ
کرد .منصور احمدزاده سرمربی نوجوانان گلگهر ،دوشنبه  21مهر ساعاتی
توافق مسووالن باشگاه گلگهر با مسووالن باشگاه پدیده برای
بعد از
ِ
جذب چند بازیکن رده نوجوانان پدیده ،طی یک بازی  3بازیکن پدیده
را تایید کرد .احمدزاده در بازی دوستانه بین تیمهای پدیده و گلگهر
در ورزشگاه تختی 3 ،بازیکن به نامهای سهیل اکبری ،مهدی جعفری و
ابوالفضل پاریاب را جهت حضور در مسابقات نوجوانان لیگ برتر در فصل آتی از تیم پدیده انتخاب نمودند.
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باشگاه پدیده از فرزند شهید تجلیل به عمل آورد

خبــر

باشگاه فرهنگی ورزشی پدیده از مسلم فیروزآبادی فرزند شهید اسالم (مربی تیم نوجوانان پدیده) طی
مراسمی تقدیر به عمل آورد .مسوولین و کادر فنی باشگاه پدیده ،یکشنبه  27مهر  ،99ضمن گرامی
داشت سی و سومین سالگرد شهید رشید اسالم غالم رضا فیروزآبادی به مصداق «من لم یشکر المخلوق،
لم یشکر و الخالق» بر خود واجب دانست ،به پاس از تالشهای ارزشمند و مجدانه فرهنگی ،ترویجی
و همکاری مسلم فیروزآبادی فرزند شهید غالم رضا فیروزآبادی با این باشگاه در ورزشگاه تختی طی
مراسمی تقدیر به عمل آورد .گفتنی است مسلم فیروزآبادی یکی از گلزنان برتر فصل  98 -90لیگ یک
و بازیکن تیم مس سرچشمه در لیگ برتر ،فصل آتی در کسوت مربیگری باشگاه پدیده سیرجان را همراهی خواهد کرد.

مریم جهاننجاتی سرمربی تیم فوتبال بانوان شهرداری سیرجان و مربی تیم ملی فوتبال بانوان؛

مرتضی شول افشارزاده

ورزشگـاه اختصـاصی بانـوان آرزوی ماست 

مریم جهان نجاتی ورزش را از  10سالگی با
رشته تنیس روی میز آغاز کرد ،پنج بار در
ردههای سنی مختلف عنوان قهرمانی و نایب
قهرمانی شهرستان و سه بار هم عنوان قهرمانی
دانشجویان مناطق کشور را در این رشته کسب
کرد .جهاننجاتی از سال  ۸۱به فوتسال رویآورد
و زیر نظر خانم قدسولی اولین مربی خود استارت
در این رشته را زد ،این فوتسالیست سال ۸۲
نایب قهرمان استان ،سال  ۸۳قهرمان استان و
سال  ۸۴قهرمان لیگ دسته سه کشور شدند .وی
همزمان با آغاز فعالیت فوتبال بانوان در کشور،
سال  ۸۵در دوره مربیگری فوتبال شرکت کرد و
به عالقه واقعی خود رسید ،جهاننجاتی بالفاصله
با تشکیل تیمی از دختران نوپا و عالقمند به
رشته فوتبال ،سال  ۸۶در لیگ دسته دو کشور
در اولین حضورش به عنوان سرمربی یک تیم
فوتبال ،قهرمان کشور شد و این شروع طالیی،
آغاز راهی شد برای موفقیتهای بعدیاش .با
پر افتخارترین سرمربی بانو شهر به مصاحبه
نشستهایم که از نگاهتان میگذرد.
از حضورتان در تیمهای ملی بانوان و عناوینی
که بدست آوردید صحبت بفرمایید.
سال ۹۲از سوی فدراسیون فوتبال بعنوان کمک
مربی نوجوانان دختران تیم ملی انتخاب شدم و پس
از حضور در دور مقدماتی مسابقات نوجوانان آسیا
در کشور سریالنکا موفق به صعود دور بعد مسابقات
نوجوانان آسیا شدم .اگر بخواهم بطور تیتروار عنوان
کنم فینال مسابقات نوجوانان آسیا سال  ۹۳چین و
کسب رتبه ششمی آسیا ،سال  ۹۲و  ۹۳در خدمت
تیم ملی نوجوانان و سال  ۹۴تیم ملی جوانان و از سال
 ۹۵تا کنون مربی تیم ملی بزرگساالن کشور هستم .به
همراه تیم ملی جوانان سال  ۹۴حضور در دور مقدماتی
مسابقات جوانان آسیا تایلند .سال  ۹4حضور در دور
فینال مسابقات جوانان آسیا چین همچین سال ۹۴
حضور در تورنمت کوبان اسپرینگ روسیه .به همراه
تیم ملی بزرگساالن سال  ۹۵تورنمت دوستانه سوئد.

سال  ۹۶حضور در مسابقات مقدماتی جام ملتهای
آسیا ویتنام ؛ حضور در مسابقات مقدماتی جام جهانی
چین تایپه  .سال  ۹۷حضور در مسابقات مقدماتی
المپیک توکیو تایلند؛ حضور در مسابقات گلدن کاپ
هندوستان؛ دور دوم مسابقات المپیک توکیو در قطر
و طالیی ترین عنوان کسب شده زندگی ورزشیام ،به
عنوان مربی تیم امید دختران کشور بر سکوی دوم
آسیای مرکزی در ازبکستان ایستادم.
فواید حضورتان در تیم ملی برای سیرجان را
ذکر میکنید جدا از اینکه واقعا افتخاری بزرگ
برای جامعه فوتبال سیرجان است و آرزوی هر
مربی رسیدن به سطح ملی است.
این خوش شانسی بزرگی برای دختران سیرجانی
است که بنده بسیار از آن خرسندم من عالوه بر
مربی تیم ملی در این سالها سر استعدادیاب تیمهای
ملی فدراسیون نیز بودهام که این موضوع سبب شده
دختران سیرجانی راحتتر و بیشتر دیده شوند و در
اردوهای تیم ملی فرصت حضور پیدا کنند بطور مثال تا
کنون بیش از  ۳۵دختر سیرجانی به اردوهای تیم ملی
در همه ردهای سنی راه پیدا کردهاند و  ۱۴نفر دختر
سیرجانی توانستند با تیم ملی در ردهای سنی مختلف
اعزام شوند و حضور این تعداد سیرجانی در تیم ملی
شیرینترین اتفاق زندگی فوتبالی من است.
چند بازیکن در تیمهای پایه و بزرگساالن
ملی بانوان ایران داشتید؟
در تیم ملی نوجوانان هستی فروزنده و زهره عرفان ،در
تیم ملی جوانان مریم سروری که هر سه نفر از دختران
با آینده سیرجانی هستند در ردههای پایه و در تیم
ملی بزرگساالن نیز دونفر
سال اول حضورتان در لیگ برتر با تیم
شهرداری سیرجان به مقام سوم کشور رسیدید،
بعد از کسب این عنوان چه حسی داشتید؟
این عنوان به قدری در من انرژی ایجاد کرد که کامال
سقف آرزوهایم در فوتبال بانوان را جابجا کرد و برای
رسیدن به افتخار کسوت مربیگری تیم ملی ،تالش،
تحقیقو مطالعه خودم را صد چندان کردم ،بطوری که
ساعتها وقتم را صرف آموختن از پیشکسوتان فوتبال
کردم.
دالیل قهرمانی سال  94تیم بانوان شهرداری

عکس :مرتضی شول افشارزاده

سیرجان را چه میدانید؟
باشگاه شهرداری سیرجان فعالیت خود را در حمایت
از فوتبال بانوان از سال  ۹۳کلید زدند .در اولین
دیدارم با مدیرعامل باشگاه آقای جهانشاهی ایشان از
من برنامهای پنج ساله خواستند و طبق آن برنامه ما
در چشم اندازی بسیار نزدیک تر از افق برنامه مدون
خود موفق به کسب عنوان قهرمانی در سال  ۹۴شدیم.
با توجه به وجود استعدادهای بالقوه شهر ،مسووالن
باشگاه شهرداری از آنجایی که کامال واقف به مسایل
مدیریتی فوتبال هستند ،زمینه بسیار مناسبی برای
رشد فوتبال بانوان شدند.
چرا از قهرمانی سال  94خود طی  4سال
نتوانستید دفاع کنید؟
فوتبال بانوان هر روز دارد جایگاه ویژهتری را در جامعه
و بین اسپانسرها در سراسر کشور بدست می آورد .ما
پنج سال متوالی است که بعنوان یکی از مطرحترین
تیمهای فوتبال بانوان برای فدراسیون شناخته شدهایم.
برای تکرار عنوان قهرمانی شما متحمل هزینه بیشتری
نیز خواهی شد ما سعی کردیم با مدیریت هزینه و در

امتیاز مسکن ملی
به فروش می رسد.
0913 178 7893

عوض توجه به ردههای پایه دختران بومی خود نسل
جدیدی از دختران سیرجانی را به فوتبال بانوان معرفی
کنیم که فکر کنم حضور چندین بازیکن سیرجانی در
تیم ملی نونهاالن ،نوجوانان و جوانان از کسب عنوان
قهرمانی برای ما ارزشمندتر بود.
دالیل موفقیت تیم بانوان شهرداری بم که هر
ساله بدون رقیب قهرمان لیگ برتر ایران هست
را چه میدانید؟
شهرداری بم باشگاه پر افتخاری در حوزه بانوان که
از نظر مالی در شرایط بسیار ایدهال و در این سالها
حمایت شده است؛ تنها بازیکن بمی شهرستان بم
سالهاست در سیرجان و تیم ما حضور دارد.
ن نجاتی در مورد نا تمام ماندن
خانم جها 
لیگ فوتبال بانوان در فصل ( 98 - 99کرونایی)
نظرتان را بیان کنید؟
کامال تصمیم منطقی و درستی بود چون نتایج چهار
هفته پایانی تغییری در باالی جدول ایجاد نمیکرد و
سه تیم اول تا سوم جایگاهشان را تثبیت کرده بودند.
عملکرد کلی تیمتان در فصل گذشته را شرح

میدهید؟
ما پس از انجام  ۱۸بازی و ایستادن بر سکوی سوم
کشور با  ۴۱امتیاز که حاصل  ۱۳برد  ۲تساوی و3
باخت بود .همچنین با به ثمر رساند ۷۱گل زده دومین
خط حمله برتر کشور لقب گرفتیم.
چه موضوع درون تیمی و برون تیمی مربی
جهاننجاتی را در فصل گذشته اذیت کرد؟
مصدومیت فوروارد تیم و ضیعفتر از حد انتظار واقع
شدن یکی دو تا از بازیکنان تیم این فصل اذیتمان کرد.
فصل نقل و انتقاالت چند بازيكن جديد جذب
کردید؟
باشگاه فوتبال بانوان شهرداری سیرجان ،قرارداد
تمامی بازیکنان سال گذشته را تمدید کرد ،حدیث
بساط شیر بازیکن تیم ملی نوجوانان و باشگاه البرز و
لیال معلم بازیکن تیم ملی بزرگساالن بوشهر نیز با عقد
قرار داد به جمع ما پیوستند
چرا دو نفر از بازيكنان بومی که بازیکن تيم
ملی بزرگساالن فوتبال بانوان كشور هم هستند
را از دست دادید؟
بنده عالقه وافری به کار در ردههای پایه دارم و نگاه
ویژه باشگاه شهرداری به ردههای پایه و حمایت همه
جانبه باشگاه گلگهر از فوتبال پایه بانوان سبب شد که
ما با آزاد کردن دو بازیکن تیم ملی بزرگساالن خود و
جایگزین کردن دو بازیکن از رده نوجوانان خود بجای
آنها و عملکرد بسیار درخشان آنها در لیگ ثابت کنیم
سیرجان به ماشین ساخت بازیکن در فوتبال بانوان
مبدل شده است.
هدف اصلی تیم داری باشگاه شهرداری در
لیگ بانوان برای فصل پیش رو چیست؟
ما از سال  ۹۴که قهرمان لیگ شدهایم همواره
تالشمان برای قهرمانی بوده است و برای آن عنوان
تالش کردیم اما رقیبانمان از شرایط مالی کامال
متفاوتی برخوردار بودهاند.
نظرتان در رابطه با شروع لیگ سیزدهم از
اواسط آبان ماه و  14تیمی شدن لیگ چیست؟
امیدوارم تیمها بتوانند با رعایت پروتکلهای بهداشتی
با کیفیت خوب و بهتر از سال گذشته لیگ را برگزار
کنند ولیگی بسیار پویاتر از سالهای قبل داشته باشیم.
تمرینات و بازیهای بانوان لیگ برتری

قالــی محلــی
دستبـافسیرجانی
شما را خریـداریم.

09917665969
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سیرجان بر روی چمن مصنوعی را چگونه ارزیابی
میکنید؟
کابوس هر بازیکن فوتبالی بازی و تمرین روی چمن
مصنوعی است بالخص برای بانوان به دلیل پوشش
خاص خودشان در این چمن آسیب بسیار زیاد.
چرا باشگاه شهرداری سیرجان یک ورزشگاه
اختصاصی استاندارد برای تیم لیگ برتریاش
مهیا نمیکند؟
این حرف شما از امال و آرزوهای ماست ،ای کاش
این اتفاق بزرگ رخ میداد تا کنون که هیچ تصمیمی
گرفته نشده است.
در یکی دو سال اخیر باشگاه گلگهر
چند زمین چمن طبیعی استاندارد ریخته؛ آیا
پیشنهادی برای انجام تمرینات و بازیهای تیم
بانوان در این زمینها برای فصل پیش رو دادهاند؟
واقعا اینجا جا دارد از مهندس عتیقی یکی از مدیران
بزرگ بومی شهرستان که تمام تالششان خدمت در
راستای کمک به شهر سیرجان خالصه میشود منجر
به ساخت و تجهیز و تکمیل سریع این دواستادیوم
شد .اما متاسفانه تعداد تیمهای ردهها ی گلگهر هم
بقدری زیاد است که بعید میدانم ما جز بزنامههای
آنها باشیم اما بازم هم جای امیدواری باقی است با نگاه
خوب حمایتی مهندس جواهری حمایتی به فوتبال
بانوان.
بهترین خاطره دوران ورزشی خانم
جهاننجاتی؟
ایستادن بر سکوی دوم امیدهای آسیا در مسابقات کن
کا کاف ازبکستان
آیا به غیر مربیگری در زمینه دیگری هم
فعالیت دارید؟
بنده مسوول ورزش بانوان باشگاه گلگهر هستم و در
خدمت پرسنل محترم و خانوادههای آنها برای پوشش
خدمات ورزشی.
باشگاه فرهنگی ورزشی گلگهر کبیر در چه
راستایی کمک تیم بانوان شهرش هست؟
نگاه حمایتی مهندس جواهری به فوتبال بانوان و
تحت پوشش دادن ردههای پایه فوتبال دختران به
طور کامل یکی از بزرگترین کمک ها به فوتبال بانوان
بوده است.

خبــر

فعالیت یکسره مراکز ویژه تست کرونا در کرمان

مهر :معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان اظهار کرد :مراکز ویژه ویزیت بیماران کرونایی از تاریخ  ۲۲مهر به صورت یکسره از ساعت
 ۸صبح لغایت  ۱۰شب پذیرای مراجعه کنندگان هستند .وی با بیان این مطلب که این مراکز از ساعت  ۱۰لغایت  ۱۱صبح به گندزدایی
اختصاص پیدا کرده و مابقی ساعت پذیرای مراجعهکنندگان هستند ،اظهار داشت :بر اساس اعالم شیوه نامههای بهداشتی از طرف وزارت
بهداشت ،کشور ما همانند بسیاری از کشورهای دنیا از افرادی که دارای عالئم کرونا نیستند ،تست گرفته نمیشود وی با بیان این مطلب
که حساسیت تشخیص تست کرونا هم بین  ۵۰تا  ۶۰درصد است ،عنوان کرد :چنانچه فردی دارای عالئم کرونا باشد توسط پزشک گواهی
استعالجی داده و توصیههای الزم بر اساس شیوه نامههای بهداشتی انجام میشود و پس از دو هفته که به محل کار مراجعه میکند.
هدی رضوانیپور

اهدای خون از آن جمله فعالیتهای حسنه و
خداپسندانهای است که همواره با استقبال جمعیت
کثیری از افراد روبرو شده و معموالً داوطلبان بسیاری
هستند که برای اهدای خون پیشقدم میشوند .اما
این روزها که کرونا شیوع پیدا کرده و ما را در تمامی
امورات زندگی محتاط کرده؛ شاید برای ما سخت باشد
بسیاری از کارها را انجام دهیم .یکی از همین کارها که
عمده مردم از آن میترسند ،اهدای خون در شرایط
کروناست .شاید به ذهن بسیاری از این افراد خطور کند
که اگر برای اهدای خون به سازمان انتقال خون مراجعه
کنند ممکن است به کرونا مبتال شوند و همین باعث
میشود تعداد مراجعه افراد برای اهدای خون کاهش
یافته و در نتیجه ذخایر خونی در هر شهرستان با کمبود
روبرو شود .در حالی که خون اهدایی آنها میتواند
جان عدهای را از خطر نیستی نجات دهد.
مردم نگران ابتال به کرونا نباشند و خون اهدا کنند
سازمان انتقال خون سیرجان از جمله مراکز فعالی است که
همواره با استقبال اهداکنندگان روبهرو بوده .موسوی ،رئیس
انتقال خون سیرجان به کاهش این آمار در دوران شیوع
کرونا اشاره کرده و میگوید :در چند ماهی که از شیوع کرونا
گذشته میزان مراجعه اهداکنندگان خوب بوده اما حدود ۲۰
درصد نسبت به قبل از شروع کرونا کاهش داشته و بسیاری از
مردم به خاطر ترس از ابتال به کرونا برای اهدای خون مراجعه
نمیکنند .در حالیکه کلیه پروتکلهای بهداشتی در این مرکز
رعایت میشود .همه وسایل یکبار مصرف است .ملحفه و لوازم
مرتب عوض میشود و هیچ خطری مردم را تهدید نمیکند.
همشهریان گرامی میتوانند با خیال راحت برای اهدای خون
مراجعه کنند.
وی در خصوص خونگیری در شرایط کرونا خاطرنشان میکند:
معموالً افراد قبل از اهدای خون معاینه میشوند و اگر موردی
نداشتند از آنها خونگیری به عمل میآید .افرادی هم که
قب ً
ال به کرونا مبتال شدهاند  4هفته بعد از بهبودی میتوانند
مراجعه کنند تا از آنها خونگیری به عمل بیاید و پالسمای
خون آنها جدا شود برای افراد کرونایی.
موسوی از مردم میخواهد حتی در شرایط کرونا هم اهدای
خون را به فراموشی نسپارند و تصریح میکند :ذخایر خونی
برای پیشگیری از کمبود و به خطر افتادن جان نیازمندان
باید افزایش یابد .لذا همشهریان میتوانند با مراجعه به سازمان
انتقال خون در این امر مهم سهیم شوند.
وی اقداماتی را هم از سوی سازمان انتقال خون عنوان میکند
که برای کمبود خون احتمالی انجام میشود و اضافه میکند:
اگر در یک گروه خونی احساس کنیم ذخیره رو به پایان است
به افرادی که اهداکننده مستمر هستند از طریق پیامک و تلفن
اطالع میدهیم برای اهدای خون مراجعه کنند .رسانهها و
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کمبودذخایر
گروههای خونی  Aو O
در استان کرمان

ایسنا :مدیرکل انتقال خون استان کرمان درباره وضعیت ذخایر خونی استان کرمان اظهار کرد:
ی های مختص این فصول خصوصا بیماری کرونا
با توجه به شروع فصول سرد سال و شیوع بیمار 
متأسفانه کاهش مراجعین به پایگاه ها و کاهش اهدای خون و در نتیجه کاهش ذخائر خونی را
شاهد هستیم.میرزائی تصریح کرد :در حال حاضر در گروه های خونی  Oو  Aدر استان کرمان
کمبود داریم .وی درباره وضعیت اهدای پالسما برای درمان بیماران کرونایی بیان کرد :توصیه ما
همچنان این است که افراد مبتال به کرونا  ۲۸روز پس از بهبودی نسبت به اهدای پالسما اقدام
کنند زیرا مطالعات نشان داده پالسمای این افراد در بهبودی مبتالیان به کووید  ۱۹موثر است.

نگاهی به مزایای اهدای خون در شرایط کرونا؛

کرونا جان میگیرد؛ پالسما جان میبخشد

مطبوعات هم میتوانند در اطالعرسانی و ترغیب شهروندان
نقش موثری ایفا کنند .رییس سازمان انتقال خون سیرجان
توصیهای هم برای شهروندان دارد و میگوید :سیرجان
همیشه در اهدای خون سرآمد استان بود.
استقبال مردم هم خیلی خوب بود .متاسفانه به دلیل شیوع
کرونا استقبال کمتر شده اما مردم خیالشان راحت باشد.
کلیه پروتکلها در این مرکز رعایت میشود .پس میتوانند
بدون هیچ دغدغه و نگرانی برای اهدای خون اقدام کنند و
نگران ابتال به کرونا نباشند .کلیه افراد در رده سنی  ۱۸تا ۶۰
سال و با وزن باالی  ۵۰کیلوگرم میتوانند خون اهدا کنند
خانمها هم اقدام کنند .متاسفانه آمار اهدا کنندگان خانم ۵
درصد است در حالی که نصف جمعیت ما را خانمها تشکیل
میدهند .افرادی هم که مبتال به کرونا شدهاند  ۴هفته بعد
از بهبودی برای اهدای خون اقدام کنند .پالسمای این افراد
بسیار ارزشمند است و به درد مبتالیان به کرونا میخورد.
خون دریافتی را تجزیه میکنیم و از آن برای استفاده سه
گروه مختلف بهره میگیریم .این زمان بهترین شرایط است
تا شهروندان برای اهدای خون و یاری همنوعان خود به
سازمان انتقال خون مراجعه نمایند.
مبتالیان بهبود یافته برای اهدا پالسما اقدام کنند
شاید برای خیلیها این سوال پیش بیاید که آیا اگر فردی
که قب ً
ال به کرونا مبتال شده خون اهدا کند میتواند با این
اهدای خون ویروس کرونا را به دریافت کننده منتقل کند یا
خیر؟ دکتر فتح ا ...باستانی راد متخصص کودکان و دوره دیده
بیماریهای تاالسمی در این خصوص پاسخ مفصلی دارد و
عنوان میکند :مهمترین قضیه این است که اگر فردی در حال
حاضر مبتال به کرونا است به هیچ عنوان نباید خون بدهد .نه
به این دلیل که خونش آلوده است ،بلکه به این دلیل که برای
بدن خودش ضرر دارد.
چون خون دادن برای این فرد مضر است چرا که خون بدنش
کم میشود و ممکن است دچار مشکالتی شود .در حال حاضر
قبل از خونگیری از افراد آزمایش به عمل میآید و از مبتالیان
به کرونا خونگیری انجام نمیشود اما قبال اینطور نبود .خیلی
از این افراد خون اهدا کردند .این را هم باید اضافه کنم تا کنون
در دنیا ثابت نشده که کرونا از طریق خون منتقل میشود.
این افراد به خاطر سالمتی خودشان نباید خون بدهند .هر
چند که کرونا یک بیماری جدید است و ممکن است سالها
بعد محققان به نتایجی خالف این گفتهها برسند .وی اقدام

مبتالیان بهبود یافته برای اهدای خون را یک اقدام بسیار
ارزشمند میداند و میگوید :فردی که مبتال به کرونا است
و این دوره را طی کرده  ۲۸روز بعد از بهبودی بهترین زمان

متاسـفانه بـه دلیـل شـیوع کرونـا اسـتقبال
نسـبت بـه اهـدا خـون کمتـر شـده امـا مـردم
خیالشـان راحـت باشـد ،کلیـه پروتکلهـا
در ایـن مرکـز رعایـت میشـود و همشـهریان
میتواننـد بـدون هیـچ دغدغـه و نگرانـی برای
اهـدای خـون اقـدام کننـد.
است که اقدام به اهدای خون کند .در پالسمای خون این
افراد آنتی بادی بر علیه کرونا ایجاد شده و به شکرانه بهبودی
بهتر است خون اهدا کنند و عامل نجات یافتن عده زیادی
شوند .افراد بهبود یافته از کرونا میتوانند این پالسما را به سایر

مبتالیان اهدا کنند .این پزشک متخصص ،اهداء خون توسط
بیمارانی که مبتال به کمخونیهایی از جمله بیماری تاالسمی
و کمخونی داسی شکل هستند را ضروری نمیداند و میگوید:
بیمارانی که خودشان کمخون هستند اگر به کرونا مبتال شوند
شدت این بیماری در آنها بیشتر خواهد بود به ویژه بیماری
کمخونی داسی شکل ،چون با ابتال به این بیماری اکسیژن
خون افراد پایین میآید و سلولهای خونی آنها داسی شکل
میشود و این داسی شدن باعث میشود اکسیژن بافتهای
این افراد به شدت افت کند و فرد دچار مشکل شود و آمار
مرگ و میر در آنها باال رود.
این افراد باید خیلی مراقب باشند که به کرونا مبتال نشوند .وی
از مردم میخواهد برای اهدای خون مراجعه کنند و میافزاید:
از آنجایی که در مراکز انتقال خون شیوههای بهداشتی و
ضدعفونی به شدت مراعات میشو ،اهدای خون هرگز سبب
نشده کسی به کرونا مبتال شود و هم افرادی که سالم هستند
و هم افرادی که از کرونا بهبود یافتند این روزها بهتر است
اقدام به اهدای خون کنند چون به خون بیشتری نیاز داریم و
همراهی آنها را میطلبیم.

باستانیراد را تاکید میکند :متاسفانه بسیاری از افراد چون
فکر میکنند با اهدای خون در این روزها ممکن است به کرونا
آلوده شوند از این امر امتناع میکنند .به ویژه در گروههای
خونی منفی چون این گروههای خونی کمیابند و احتیاج ما
به آنها بیشتر است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا نوع گروه خونی میتواند
در میزان ابتال افراد به کرونا تاثیر داشته باشد؟ میگوید :یک
زمانی میگفتند شدت بروز کرونا در افراد گروه خونی  Aبیشتر
است اما در مطالعاتی که بعدا ً انجام شد این فرضیه رد شد.
یعنی تفاوت فاحشی بین گروههای خونی مختلف به معنای
عام کلمه در ابتال به کرونا نداریم.
از او میپرسم در کرونا که اکسیژن خون افراد پایین میآید
آیا با تزریق خون میتوان این کمبود را جبران کرد؟ پاسخ
میدهد :اگر فرد کم خونی داشته باشد و به کرونا مبتال شود
بهتر است در دوران کرونا خون دریافت کند چون هرچه
تعداد گلبولهای قرمز پایین بیاید اکسیژن هم پایین میآید
و اکسیژن کمتری به بافتها میرسد .اگر کسی مث ً
ال باید
اکسیژن خون  ۱۴داشته باشد این میزان مثال روی عدد ۱۰
بیاید ،خون کمتری به بافتهایش میرسد و مشکل بیشتری
پیدا میکند اما در افراد عادی هیچ تاثیری نخواهد داشت.
وی ادامه میدهد :وقتی غلظت خون از یک حد باالتر رود
حتی در افراد عادی هم مشکالتی بروز میکند و این غلظت
خون به این معنا نیست که اشباع اکسیژن بافتی حتماً دارد
تأمین میشود .از یک حدی باالتر ،خودش مشکلساز میشود.
یکی از کارهای خوبی که مردم در این روزها میتوانند انجام
دهند این است که بهبود یافتههای کرونا برای اهدای پالسما
اقدام کنند و حتی اگر خودشان به خونشان احتیاج داشته
باشند پالسمای خون آنها را جدا کرده و خون را به آنها
برمیگردانند .مردم عادی هم برای اهدا خون خود اقدام کنند
چون این روزها بیماران تاالسمی و خونی به شدت به دریافت
خون احتیاج دارند.
مردم ما ثابت کردند همیشه همراه روزهای سخت همنوعان
خود هستند .آنجا که در ابتدای شیوع کرونا طرحهای کمک
معیشتی را به راه انداختند و داوطلبانه بین افراد نیازمند
بستههای غذایی توزیع کردند .آنجایی که مدافعان سالمت از
جان و از هستی خود گذشتند تا با حمایت و درمان بیماران
مبتال به کرونا در کاهش آمار ابتال نقش بسزایی داشته باشند.
اکنون نیز وقت آن رسیده که مردم برای اهدای خون اقدام
کنند و شاید بتوان این امر را نیز یک جهاد عنوان کرد .جهادی
که میتواند به نیازمندان زندگی ببخشد.
به ویژه افرادی که به کرونا مبتال شدهاند بایستی با یک همت
عالی برای اهدای پالسما خود اقدام کنند چراکه برخالف
کرونایی که به آسانی جان میگیرد ،پالسمای افراد بهبود یافته
از کرونا میتواند به همان آسانی به افراد نیازمند و مبتال به
کرونا جان و زندگی دوباره ببخشد.

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

خدمات (شرح مختصر :اجـــاره بیلبـــوردهای تبلیغاتــــی) به شماره

 2099090549000001را 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  1399/07/23می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  12:00روز دوشنبه تاریخ 1399/08/05
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :تا ساعت  12:00روز پنج شنبه تاریخ 1399/08/15

زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  10:00روز یکشنبه تاریخ 1399/08/18

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها
الف -آدرس :سیرجان -بلوار شهید زندی نیا ،مجتمع سازمانی شهرداری و تلفن 034 - 42338102-3
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس021-41934 :

دفتر ثبت نام85193768-88969737 :

مدرییت ارتباطات شهرداری سیرجان

مزایده سازمان سیما ،منظر و فضای سبز ( نوبت  دوم )

سازمان سیما ،منظر و فضای سبز سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی

سازمان سیما ،منظر و فضای سبز سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (شرح

مختصر :عملیات بهسازی پارک کتابخانه مکی آباد واقع در شهرک فدک) به شماره

 2 0 9 9 0 9 0 5 4 9 0 0 0 0 0 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

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  1399/07/23می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  12:00روز دوشنبه تاریخ 1399/08/05
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :تا ساعت  12:00روز پنج شنبه تاریخ 1399/08/15

زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  09:00روز یکشنبه تاریخ 1399/08/18

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها
الف -آدرس :سیرجان -بلوار شهید زندی نیا ،مجتمع سازمانی شهرداری و تلفن 034 - 42338102-3
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس021-41934 :

دفتر ثبت نام85193768-88969737 :

مدرییت ارتباطات شهرداری سیرجان

تجدید مناقصه سازمان سیما ،منظر و فضای سبز ( نوبت  دوم )

فراخوان مزایـــده عمومــــی یک مرحله ای
اجـــاره بیلبـــوردهای تبلیغاتـــی

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای
عملیات بهسازی پارک کتابخانه مکی آباد واقع در شهرک فدک

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

ساخت اولین نمونه نسل سوم
واکسن کرونا در کشور

استیضاح روحانی منتفی شد

احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیات رئیسه مجلس و نماینده مردم قم در برنامه تهران
 ۲۰که از شبکه پنجم سیما پخش میشد ،اظهار کرد :مجلس با مصلحت اندیشی به
دولت کمک میکند تا به راحتی به خرداد ماه سال آینده یعنی پایان مهلت خود قانونی
برسد .چراکه هدف مجلس کمک به دولت برای سهولت در ادامه کار خود است .اکنون
شرایط به گونهای است که اگر مجلس یک یا دو وزیر دیگر از دولت را استیضاح کند
دولت مستقر سقوط خواهد کرد.

ای ران به ب رنامۀ جهانی پی شخ رید واکسن کرونا پیوست

فردای کرمان :مدیرکل نظارت بر دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو از
پیوستن ایران به برنامهی جهانی پیشخرید و توزیع عادالنهی واکسن کووید ۱۹موسوم
به «کوواکس» خبر داد و گفت :با توجه به پیوستن ایران به برنامهی جهانی کواکس
هر زمان که واکسن کرونا در دنیا تولید شد ،ایران نیز سهمیهی خود را دریافت میکند.
محمدی بیان کرد« :وزارت بهداشت نامهی پیوستن به برنامهی توزیع عادالنهی واکسن
کرونا (کوواکس) را امضا کرده » و در نوبت خرید این واکسن قرار گرفته است.

سخنگوی وزارت خارجه :پول بلوکه شده در چین نداریم

«سعید خطیبزاده» روز دوشنبه درباره دسترسی ایران به منابع مالیاش در چین
یادآور شد :در چین پولی بلوکه نیست .دشمنان ،رقبا و بدخواهان ملت ایران میخواهند
مفرهای ما را ببندند .هیچ دو کشور در دنیا فارغ از مشکل نیستند .ما با روسیه و سایر
کشورها چنین مشکالتی داریم .منابعی در چین هست که برای استفاده از نیازهای ما
از آن استفاده میشوند .این فارغ از منابع ایران در کره و ژاپن است که بلوکه شدهاند.
خبر تازه وزیر راه درباره قیمتهای جدید بلیط هواپیما
خبرآنالین :جلسه هماندیشی وزیر راه و شهرسازی با مدیرانعامل شرکتهای
هواپیمایی برگزار و اعالم شد که پروازهای چارتر از  ۲۵مهر لغو شده و شرکتهای
هواپیمایی از اول آبانماه ،موظف به رعایت ظرفیت  ۶۰درصدی هواپیماها هستند.
اسالمی با اشاره به لزوم کمترین افزایش نرخ قیمت بلیط هواپیما اظهار داشت:
بررسیهایی که سازمان هواپیمایی کشوری با همکاری انجمن شرکتهای هواپیمایی
انجام میدهد بهزودی نرخهای جدید با رد نرخ اعالمی روزهای گذشته اعالم خواهد شد.
مجازاتهای متخلفان پروتکلهای بهداشتی اعالم شد
تابناک :دکتر حریرچی؛ معاون وزارت بهداشت گفت :عدم رعایت شیوه نامههای
بهداشتی و ضوابط ابالغی ستاد مدیریت کرونا از سوی کارکنان و مدیران اجرایی تخلف
محسوب و به وزارتخانهها اختیار داده شد که با این تخلف برخورد کنند .به این ترتیب در
مرحله اول اخطار کتبی با درج در پرونده ،مرحله دوم توبیخ با درج در پرونده ،در مرتبه
سوم کسر یک سوم از حقوق و فوق العاده شغل تا یک ماه ،مرتبه چهارم کسر یک سوم
از حقوق و عناوین مشابه تا سه ماه و مرتبه پنجم انفصال موقت از خدمت تا سه ماه در
نظر گرفته شده است.

فارس :محققان شرکت دانشبنیان هوم ایمن زیست
فناور به دانش فنی ساخت نسل سوم کرونا مبتنی بر
ویروس مهندسی شده سرخک دست یافته است.
این فناوری در اختیار  ۵کشور است که ایران در زمره
این دسته از کشورها قرار دارد؛ همچنین این شرکت با
همکاری یکی از شرکتهای وابسته به هلدینگ ستاد
اجرایی فرمان امام (ره) به این دانش فنی رسیدهاند.
این واکسن در مرحله آزمایشهای حیوانی است که پس
از اخذ مجوزها وارد فاز انسانی و تولید انبوه خواهد شد.
نگاهداری مدیرعامل شرکت دانش بنیان هوم ایمن زیست
فناور تولید کننده این واکسن در دانشگاه علوم پزشکی
تهران امروز در نشست خبری درباره ساخت نخستین
نمونه واکسن نسل جدید مبتنی بر ویروس مهندسی شده
سرخک گفت :ما موفق به ساخت نخستین نمونه واکسن
مبتنی بر ویروس سرخک شدهایم که یک شیوه نسل
پیشرفته یا نسل سوم ساخت واکسن در مرز دانش است
به طوری که ما در این شرکت موفق به کسب دانش تولید
نمونه اولیه آن شدهایم.
همچنین نگاهداری اضافه کرد :در طراحی و ساخت
این فناوری از مشاوران خارجی استفاده کردهایم و اولین
گروهی هستیم که ویروس انسانی زنده تکثیر شونده
مبتنی بر مهندسی ژنوم ویروس را به تولید رساندهایم و
این موضوع در کشور سابقه نداشته است.
این فناوری مبتنی بر ژنوم ویروس است به طوری که در
این پروژه بخشی از ژن ویروس کرونا را سنتز و استخراج
کردهایم و درون ژن ویروس سرخک قرار دادهایم و موفق
به تولید یک ویروس جدید نوترکیب شدهایم که میتوان
گفت این واکسن برای سرخک و کرونا کاربرد دارد.
وی در ادامه گفت :ساخت واکسن نسل سوم کرونا در
اختیار تعداد محدودی از کشورها است و در حال حاضر
ایران جزو این کشورها قرار گرفته است.
قصد داریم فاز حیوانی را تا آبان ماه به پایان برسانیم و
اینک در حال ورود به فاز حیوانی (میمون) هستیم؛ برای
این آزمایشها و تستها با شرکتی در چین در ارتباط
هستیم که آنها نیز این تست های حیوانی را انجام دهند
که وقتی محصول ما به تولید رسید قابلیت حضور در
بازارهای بینالمللی را داشته باشیم.

استعفا  ،آخرین حرکت برای دولتی که عمال دولت نیست
بهارنیوز :استعفا یکی از غریبترین
اصطالحات و احتماالت سیاسی در
جامعه ایران است .و هیچ سیاستمداری
هیچ گاه دلیلی برای کنار رفتن نمیبیند.
اکنون در چنین فضایی برخی پیشنهاد
استعفای حسن روحانی را مطرح کردهاند.
این پیشنهاددهندگان همه از مخالفان
رئیس جمهور نیستند و در میان آنها
برخی از جنبه «راه حل مسئله» چنین
پیشنهادی را به میان آوردهاند.
موازیکاری نهادهای قدرت ،عدم
استقالل کافی دولت ،تشدید تقابالت
شدید در میان گروههای بانفوذ و
ایستادن آنها در برابر دولت ،خصومت
شدید با شخص حسن روحانی و حامیان
اصالحطلب او و ...عمال هیچ جایی برای
ادامه فعالیت دولت باقی نگذاشته است.
در چنین شرایطی کنار رفتن کامل
دولت میتواند به حذف این تقابالت و
حذف بهانههای عدم تمرکز برای کار و
فعالیت منجر شود .در حال حاضر و با
وجود نقش همه نهادها در بحران فعلی،
اما دولت تنها هدف اتهام و انتقاد و هجمه
است و کنار رفتن رئیس جمهور ،عمال
فرصت اتهامزنی به دولت را از سایر
مقصرین خواهد گرفت.
دولت به عنوان عامل اصلی بحران
معرفی میشود ،ولی در مقابل اختیارات
مهمی برای تصمیمگیری  -و به طور
مثال مذاکره خارجی -برای حل آن را
ندارد .در طرف مقابل همین وضعیت
بهانه خوبی برای برخی دولتیهای

متفاوت با بدنه رای دولت شده تا عمال
به اعمال نفوذ جهت کسب امتیاز برای
خود و نزدیکانشان بپردازند و تن به هیچ
کار یا برنامه جدیدی ندهند تا کشور در
تعطیلی کامل به سر برد.
استعفا اما مشخصا برای حسن
روحانی کار راحتی نیست ،یعنی به
غیر از دلبستگی و دشواری در دل
کندن از قدرت ،هزینههای زیادی برای
استعفادهنده در پی خواهد داشت.
استعفا چه در این زمان و چه هر زمان
دیگری برای یک رئیسجمهور یعنی قهر
از قدرت و مجوزدهی به همه مخالفین
برای حمله و حتی حذف.
البته تصمیم به استعفا تماما با شخص
رئیس جمهور نیست و کلیت مجموعه
دولت باید امکان کنار رفتن و واگذاری
قدرت و مسئولیت را به یک دولت جدید
داشته باشند .اما از آنجا که وزارتخانهها
و مدیران کالن دولت معموال جزایری
مستقل هستند و قانون هم چنین
چیزی را پیشبینی نکرده است ،نه تنها
کنار نخواهند رفت که برخی از آنها از
مدتها پیش و حتی برخی از ابتدا در
تقال برای ماندن در دولت آینده هستند.
مدیران دولتی هرگز در بر عهده گرفتن
مشکالت سهمی را به دوش نمیگیرند و
برخی هم گهگاهی علیه دولت و شخص
رئیس جمهور موضع انتقادی و مخالف
میگیرند.
طیف منطقیتر و محاسبهگرتر
مخالفین دولت ،با اطالع از همین موضوع

و نمایشی بودن استعفا ترجیح میدهند
رئیس جمهور تا پایان دورهاش بماند و
مسئولیت امور بر گردنش باشد؛ چرا که
در صورت استعفا ،او نقش قهرمان خواهد
گرفت و از آن طرف هممخالفین امروزی
به خوبی میدانند که بعد از روحانی هم
قرار نیست هیچ تحولی اتفاق بیفتد و
حکایت دولت آینده در قیاس با دولت
فعلی شبیه وضعیت ضعیف و سردرگمی
مجلس یازدهم به نسبت مجلس دهم
خواهد بود..
استعفا آخرین حرکت برای دولتی
است که عمال دولت نیست و در سه
سال گذشته کاری نتوانسته است انجام
دهد و اکنون در ضعیفترین دوران
خود قرار دارد .استعفا عالج وضعیت
فعلی -که اگر بخواهیم با مسامحه آن را
بحران نخوانیم -نیست و تنها بهانه را از
جریاناتی که بعدها به هیچ کس پاسخگو
نیستند و همیشه عذرموجهی دارند ،در
کوتاهمدت خواهد گرفت.
در یک تحلیل خوشبینانه میتوان
ادعا کرد که ادامه کار روحانی و دولتش با
چنین وضعیتی آخرین ضربهها را بر پیکر
نیمهجان دمکراسی و مشارکت سیاسی
در ایران وارد میکند و به نفع مخالفین
اصالحطلبی در معنای تاریخی و عمومی
آن خواهد بود .با این وجود هیچ بعید
نیست با استعفای رئیس جمهور کشور و
وضعیت دمکراسی نیمبند در آن به یک
مرحله غیر قابل بازگشت هدایت شود؛ اما
راه چاره کدام است؟

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (شرح مختصر :تهیه مصالح و
احداث میدان و آب نمای پارک بلوار قائم ) به شماره  2 0 9 9 0 0 5 6 7 4 0 0 0 0 8 3را از

اجرای حصار کشـی پلنت اکسیــژن

     

طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

مجتمـــع جهـــان فـــوالد سیرجـــان
دو مرحله ای «شماره -99-33خ»
شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در نظر دارد نسبت به اجرای حصار کشی پلنت اکسیژن خود اقدام
نماید؛ لذا از کلیه شرکت های واجد صالحیت که دارای حداقل رتبه  5راه و باند یا ابنیه که سابقه کار

مرتبط حداقل در دو پروژه مشابه را دارا باشند دعوت بعمل می آورد تا ظرف مدت حداکثر هفت
روز از تاریخ چاپ این آگهی ،تمایل خود را بصورت مکتوب همراه با تصویر اسناد و مدارک ذیل به

آدرس ایمیــل SJS.TENDER 1400 @gmail.com :ارسال نمایند.

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  1399/07/30می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت  18:00روز شنبه تاریخ
1399/08/10

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز سه شنبه تاریخ 1399/08/20

زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  17:00روز چهارشنبه تاریخ 1399/08/21

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 :

 -1درخواست رسمی با ذکر شماره و موضوع مناقصه (اعالم آدرس ایمیل ،ذکرشماره تلفن ثابت و همراه الزامی است).
 -2اساسنامه و مدارک ثبتی ( شماره ثبت ،کد اقتصادی و شناسه ملی ،گواهی ثبت ،گواهی آخرین تغییرات و)...

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

-3رزومه ،سوابق اجرا و نمونه قراردادها و توافق نامه های انجام شده مرتبط با موضوع مناقصه(قرارداد و رزومه ارسالی می بایست

و اجرای زیرسازی و جدولگذاری معابر سطح شهر شماره  2سال  ) 1399به شماره

مربوط به سال  95تاکنون و مرتبط با موضوع مناقصه باشند).

 2 0 9 9 0 0 5 6 7 4 0 0 0 0 8 2را 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

 -5گواهی اعالم رضایت کارفرمایان قبلی در خصوص خدمات مذکور در موضوع مناقصه.

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

شرایط:

-1محل اجرا ؛ سایت شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان واقع در شهرستان سیرجان ،کیلومتر  50جاده سیرجان  -شیراز ،کیلومتر 3
جاده اختصاصی گل گهر می باشد.

-2تضمین شرکت در مناقصه؛ ضمانتنامه بانکی معتبر ،بدون قید و شرط به مبلغ سـه میلیـارد ریــال(3.000.000.000ریال)

به نفع کارفرما و دارای اعتبار حداقل سه ماهه به نام شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان می باشد.

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  1399/07/30می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت  18:00روز شنبه تاریخ
1399/08/10

 -3ارائه اسناد و مستندات مذکور هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نمی کند.

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز سه شنبه تاریخ 1399/08/20

 -4شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.

 -5جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 0913 996 4877 :تماس حاصل نمایید (.پاسخگویی در ساعات اداری)

مجتم

واحد خرید خدمات ع جهان فوالد سیرجان

زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  16:30روز شنبه تاریخ 1399/08/21

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 :
سی
ه
ش
مدرییت ارتباطات رداری رجان
دفتر ثبت نام85193768-88969737 :

تجدید مناقصه شهرداری سیرجان ( نوبت  اول )

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
تهیه مصالح و اجرای زیرسازی و جدولگذاری معابر سطح شهر شماره  2سال1399

اسناد و مدارک:

 -4مدارک و مستندات توان مالی با اسناد و مدارک مثبته.

تجدید مناقصه شهرداری سیرجان ( نوبت  اول )

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای
تهیه مصالح و احداث میـــدان و آب نمـــای پـــارک بلــوار قائــم

آگهی مناقصـه عمومــی

 -6هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

جمع آوری سگ های ولگرد از سطح شهر توسط شهرداری سیرجان

