هفتهنامه
خبــری ،تحلیلــی ،فرهنگــی
اجتماعــی ،ادبــی ،ورزشــی

دامداران سیرجانی در آستانهی ورشکستگی از مشکالتشان میگویند:

خرج دامداران بیشتر از دخلشان است

سال شانزدهم
سهشنبه  29تیر 1400
 6صفحه
شماره 655
 2000تومان

محصوالت شیری از سال  99تا کنون چندین بار افزایش قیمت داشتهاند اما این سود تاکنون نصیب دامداران نشده است .از آنجایی که قیمت شیر ،مشمول قیمت تنظیم بازار است

S O K H A N
T A A Z E H

گفتوگو
بلد نیستیم
صفحه4

و تولید کننده در افزایش قیمت آن نقشی ندارد ،در مقابل افزایش قیمت نهادهها و باال رفتن هزینههای جاری قطعا بر قیمت تمام شده شیر تاثیرگذار بوده است.
صفحه3

گزارشی پیرامون وضعیت نامطلوب دستفروشان در ورودیهای شهر؛

آشفتـه بازار

باکمبود

فضای بستری مواجیم
صفحه2

جریمه 1میلیونتومانی
خودروهایغیربومی
صفحه2

صفرانرژی
صفحه5

جناب آاقی مهندس محمدرضا آاق خانی

انتصاب شایسته جنابعالی به عنوان سرپرسـت اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

شهرستان سیرجان که نشان از سوابق درخشان خدمتی شما دارد را تبریک عرض نموده،
از درگاه ایزد منان مزید توفیقات برای خدمتی سرشار از شور و نشاط و مملو از توکل
الهی را برای جنابعالی مسئلت داریم.

عکس :سید محسن فروزنده

کلنگزنیکتابخانه

صفحه 5

انعکاس

پاسخگویی معاونت غذا و داروی دانشکده علوم پزشکی سیرجان به انتقاد یک بیمار از برخورد
نامناسبفروشندگانیکداروخانه:بنامخدا.ضمنسالمخدمتهمشهریانگرامیدرخصوصانتقادمنتشر
شده درپیج سخن تازه مبنیبر رفتارنامناسب فروشندگان یک داروخانه الزمبه توضیح استکه شهروندان محترم
در چنین مواردی می توانند به صورت حضوری به آدرس :سیرجان بلوار سید جمال الدین اسد ابادی جنب پارک
ترافیک،دانشکدهعلومپزشکیسیرجانمراجعهنمودهویاباشمارهتلفن 03442340640-:تماسحاصلنمایند.
قطعا موارد شکایت و انتقادات سیرجانی های عزیز بررسی خواهد شد و در صورت احراز تخلف
توسط کارکنان و یا فروشندگان هر یک از داروخانه های سطح شهر ،با آنان برخورد خواهد شد.
با تشکر ،دکتر سیدمحمد رضوی ( معاونت غذا و داروی دانشکده علوم پزشکی سیرجان)

سخن همشهریان :دیشب به یکی از داروخانه های سیرجان مراجعه کردم که ۶نفر
ِ
فروشنده داشت و ما  ۳نفرمشتری بودیم .اوال که انگار گوش هاشون مشکل داشت و حرف
های ما را نمی شنیدن درخواست دارویی دادم نفر اول گفت برو به آخری بگو رفتم پیش
نفر آخر اون داشت با فامیل یا دوستش بگو بخند میکرد گفت برو از نفر وسط بپرس نفر
وسطی گفت برو از اون یکی خالصه به  ۴نفر پاسم دادند بعد هم اعتراض کردم و اومدم
بیرون نمیدونم چه کسی مسئول هست ولی خواهشا این رفتار را با بیماران نکنید یه روزی
خودتون هم گرفتار میشی️ن .سخن تازه :شماره فرستنده پیام و نام داروخانه جهت پیگیری
مسؤلین نزد سخن تازه محفوظ است.
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اطالعیه پلیس درباره جریمه
 1میلیون تومانی خودروهای غیربومی

پلیس تمام مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا
را همچون روال گذشته اجرایی خواهد کرد
و عالوه بر جرایمی که در دستورالعمل وجود
دارد در هر کجا که با سفرها در جادهها مواجه
شود ،خودروهای شخصی را اعمال قانون خواهد
کرد .نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران در
اطالعیهای از هموطنان خواست با توجه به موج
پنجم کرونا ،از سفرهای غیرضروری بپرهیزند.
در این اطالعیه آمده است:
با ورود به موج پنجم کرونا و وضعیت قرمز
و نارنجی بسیاری از شهرها و همچنین بنا بر
تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا از مردم عزیز و
فهیم ایران اسالمی تقاضا داریم که در ایام پیش
رو از هرگونه سفر غیرضروری پرهیز کنند.
به تمام هموطنان عزیز اعالم میکنیم که نیروی
انتظامی جمهوری اسالمی ایران تمام مصوبات
ستاد ملی مقابله با کرونا را برای ریشهکن شدن
این ویروس منحوس اجرا خواهد کرد از این
رو عالوه بر جرایم که در دستورالعمل وجود
دارد( ،جریمه یک میلیون تومانی برای ورود به
شهرهای قرمز و جریمه  500هزار تومانی برای
ورود به شهرهای نارنجی و زرد) در هر کجا که
با سفرها در جادهها مواجه شویم خودروهای
شخصی را اعمال قانون خواهیم کرد.
نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران ضمن
قدردانی از همراهی و همکاری مردم فهیم
در اجرای طرحهای محدودیتهای تردد (بین
شهری و داخل شهری) تقاضا دارد که در این
ایام نیز به مقررات ابالغی توسط ستاد ملی
مقابله با کرونا بیش از گذشته توجه و از هرگونه
سفر غیرضروری پرهیز کنند تا در آیندهای
نه چندان دور شاهد شکست زنجیره انتقال و
شیوع ویروس منحوس کرونا باشیم .انشاءاهلل
با اعالم برخی تذکرات و برای کمک کردن به
کاهش فشار سنگینی که این روزها مدافعان
سالمت متحمل میشوند ،هیچگونه سفری
انجام نخواهد شد.

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا
گفت :هیچ استانی در کشور به قله
بیماری نرسیده و در حال حاضر در
شاخه صعودی موج پنجم هستیم و این
در شرایطی است که استان کرمان یکی
از استانهایی استانهایی است که در آن
روند شیوع ویروس دلتا افزایشی است.
براساس آخرین رنگبندی اعالم شده
 169شهر قرمز در کشور وجود دارد
که از این تعداد  16شهرستان در استان
کرمان به طوری که در حال حاضر از 23
شهرستان استان 9 ،شهرستان منوجان،
بم ،جیرفت ،کهنوج ،رودبارجنوب،
سیرجان ،رفسنجان ،فهرج و کرمان در
وضعیت بسیار پرخطر و به رنگ قرمز
پررنگ قرار گرفتهاند و  7شهرستان زرند،
شهربابک ،ارزوئیه ،فاریاب ،عنبرآباد،
نرماشیر و قلعهگنج در وضعیت قرمز،
شش شهرستان بافت ،رابر ،بردسیر،
انار ،راور و ریگان در وضعیت نارنجی و
تنها شهرستان کوهبنان در وضعیت زرد
کرونایی قرار دارد.
شیوع کرونا آن هم از نوع دلتای آن

استان کرمان در پیک پنجم کرونا؛

با کمبود فضای بستری مواجیم

در استان کرمان هر روز بد و بدتر شده
و آمارهای کرونایی روزانه رکوردهای
جدیدی را ثبت میکنند و این در
شرایطی است که کرمان در گذر از
سختترین و سنگینترین روزهای
کرونایی قرار دارد و ظرفیت تختهای
بیمارستانی در استان در حال تکمیل
شدن است ،مسئوالن از کم شدن
میزان رعایت پروتکلهای بهداشتی خبر
میدهند.
در حالی که تابستان آخرین روزهای
نخستین ماه خود در سال  1400را
تجربه میکند که کل موارد بستری
مثبت کرونا در استان کرمان از مرز 26
هزار نفر گذشته و موارد بستری کرونا با
شیب تند و بی سابقهای در استان رو
به افزایش است تا جایی که به گفته

مسئوالن کرمان تندترین شیب رشد
بیماری در کشور را به خود اختصاص
داده است .نگاهی به آمار بستریها،
بیماران سرپایی و فوتیهای کرونا در
استان نشان میدهد که وضعیت قرمز

کرونایی در استان کرمان روزبهروز
پررنگتر شده و این ویروس در شرایط
فوق قرمز کرمان بیرحمانه قربانی
میگیرد.
حمیدرضا رشیدینژاد رئیس دانشگاه

مزایای ویژه برای مشموالن غایب خود معرف
فرمانده انتظامی سیرجان گفت:
مشموالني که غيبت سربازي آنها
بيشتر از  3سال است با ثبت
درخواست در دفاتر پليس +10
و معرفي خود به معاونت وظيفه
عمومي ،مي توانند از مزایا و
امتیازات این طرح بهره مند شوند.
سرهنگ "محمدرضا ایران نژاد" در
گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری
پلیس در تشریح این خبر بیان
کرد :مشموالني که غيبت سربازي
آنها بيشتر از  3سال است با ثبت
درخواست در دفاتر پليس  +10و
معرفي خود به معاونت وظيفه عمومي،
مي توانند ضمن استفاده از مزايا
و امتيازات بخشش اضافه سنواتي،

از کسری خدمت دو ماهه برای
متاهلین و سه ماهه به ازای هر فرزند،
خدمت سربازي در استان و شهر
محل سکونت خود بهره مند شوند.
وی افزود :مشموالن غایبی که
تاکنون برای تعیین تکلیف وضعیت
خدمتی خود اقدام نکرده اند ،برابر
ماده  10قانون خدمت وظیفه
عمومی با محرومیت اجتماعی از
جمله عدم امکان ادامه تحصیل در
مقاطع دانشگاهی ،عدم برخورداری
از معافیت کفالت ،عدم دریافت
تسهیالت بانکی ،عدم امکان اخذ
پروانه کسب و ممنوعیت خروج از
کشور و موارد دیگر مواجه می شوند.
فرماندهی انتظامی سیرجان با بیان

اینکه مشموالن می توانند با شماره
تلفن گویای  096480از مشاوره
کارشناسان استفاده کنند ،خاطرنشان
کرد :با ارسال کد ملی و کد سخا به
شماره  110206010جهت پیگیری
پرونده معافیت یا اعزام به خدمت ،از
آخرین وضعیت درخواست مشمولیت
خود آگاه شوند.

لولـه کشی زیرکار

نق
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بستری هستند افزود 86 :مورد در حوزه
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان192 ،
مورد در حوزه دانشگاه علوم پزشکی
جیرفت 87 ،مورد در حوزه دانشگاه علوم
پزشکی بم و  95مورد در حوزه دانشکده
علوم پزشکی سیرجان تحت درمان قرار
دارند .سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی
کرمان با اشاره به بستری  127بیمار
جدید قطعی کرونا در بیمارستانهای
استان کرمان گفت :تعداد کل موارد
بستری مثبت کرونا در استان از ابتدای
شیوع کووید  ،19تاکنون به  26هزار و
 332مورد رسیده است .وی به فوت 12
بیمار کرونایی دیگر در استان کرمان
اشاره کرد و افزود :مجموع جان باختگان
کرونا در استان کرمان از ابتدا به  3هزار
و  321نفر رسیده است.
شفیعی با بیان اینکه آمار واکسن تزریق
شده نوبت اول کرونا در استان کرمان
 191هزار و  297مورد عنوان کرد و
گفت :واکسن تزریق شده نوبت دوم
کرونا در استان را  75هزار و  861مورد
است.

پوشش خانوادگی هم مانع کشف مواد  افیونی نشد
فرمانده انتظامي سیرجان از
کشف 8کیلو و300گرم هروئین
و  7کیلو و 700گرم کراک ازیک
دستگاه خودرو پژو  405که تحت
پوشش مسافرت خانوادگی در حال
انتقال مواد از استانهای شرقی به
استان های مرکزی بوده در محور
بافت به سیرجان توسط پلیس
شهرستان سیرجان خبر داد.
سرهنگ محمد رضا ایران نژاد ،اظهار
داشت :ماموران پلیس مبارزه با مواد
مخدر این شهرستان در راستای
اقدامات مبارزهای با ورود مواد مخدر
حین کنترل خودروهای عبوری در
محور بافت به سیرجان به یک سواری

فروش ،نصب ،سرویـس،شــارژ گـــاز و
د
و
ا
ق
سا

علوم پزشکی کرمان با بیان اینکه تا
هفته آینده واکسیناسیون افراد باالی
 60سال در استان به اتمام میرسد
اظهار داشت :طبق مکاتبه استاندار
کرمان با وزارت بهداشت و موافقت این
وزارتخانه بهزودی سن تزریق واکسن در
استان کرمان همانند استان سیستان و
بلوچستان به  50سال خواهد رسید.
مهدی شفیعی سخنگوی دانشگاه
علومپزشکی کرمان با اشاره به آخرین
آمار استان کرمان از وضعیت موارد
مثبت بستری و مرگ و میر ناشی از
کرونا بیان کرد :تعداد کل موارد بستری
مثبت کرونا در بیمارستانهای استان
کرمان  947مورد است.
وی با بیان اینکه از این تعداد  487مورد
در حوزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان
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پژو  405که بصورت خانوادگی در
حال مسافرت بوده مشکوک و آن
را برای بررسی بیشتر متوقف كردند.
وی افزود:ماموران در بازرسی از
خودروی موصوف که به طرز ماهرانه
ای داخل خودرو جاساز شده بود
مقدار 8کیلو و300گرم هروئین و 7
کیلو و 700گرم کراک کشف کردند .
سرهنگ ایران نژاد افزود :در این
راستا راننده خودرو و سرنشین
خودرو که یک نفر خانم و  5فرزندش
بوده و قصد انتقال مواد از استان های
شرقی به استانهای مرکزی را داشته
را دستگیر و جهت بررسی به پلیس
مبارزه با مواد مخدر داللت دادند.

فرمانده انتظامي شهرستان سیرجان
در پايان با اشاره به تشکیل پرونده
و معرفی متهمان به مرجع قضائی
خاطر نشان سوداگران مرگ و
عامالن نابودی نسل جوان باید در هر
کجای کشور منتظر ضربات سنگین
خادمان نظم و امنیت باشند.

آگهـــی مزایـــده
شماره /1400/01م

ط

کولرهای گـازی اسپلیت
خیابان وحید  -روبروی فروشگاه افق کوروش

فروشگاه اسپلیت صالحی
42338788 - 09164458335
آگهی فقدان سند مالکیت

شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه در نظر دارد؛

« یک دستگاه بچینگ  LIEBHERRقدیمی
نیم متری به همراه متعلقات »

خود را از طریق برگزاری مزایده به فروش رساند .لذا کلیه متقاضیان می توانند جهت دریافت
اسناد مزایده به آدرس الکترونیکی  www.parizpishro.irمراجعه و اسناد مذکور را از قسمت
مناقصه و مزایده دانلود نمایند.
مهلت تحویل پاکات روز چهارشنبه مورخ  1400/05/06در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در
سیرجان ،محله کوی فرهنگیان ،بلوار پیروزی ،طبقه همکف ،پالک  ،36کدپستی،7816947838

آقای محمد پورفریدونی با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره  150سیرجان مدعی است که سند مالکیت ششدانگ

شماره تلفن034-42273204می باشد.

گردیده است که به علت جابجایی مفقود گردیده است لذا به دستور تبصره یک اصالحی ماده  120آیین نامه قانون ثبت ،مراتب جهت

ضمنا ً بازدید در روزهای شنبه مورخ  1400/05/02و یکشنبـه مورخ  1400/05/03از ساعـــت

پالک  9843فرعی از یکفرعی از  5087اصلی واقع در بخش  36کرمان بنام محمد پورفریدونی ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم
اطالع مردم آگهی می شود تا هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد می تواند ظرف مدت  10روز از تاریخ
انتشار روزنامه ،گواهی اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارد .در غیر این صورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی ،سند

مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد .ضمنا حساب شماره  88/09/02-450/88/12889طبقه بندی زندان سیرجان بازداشت است.
 1130م الف تاریخ انتشار :روز چهارشنبه 1400/04/27

محمد آرمانپور -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی تاسیس شرکت ایمن تجارت سپنتا

تاسیس شرکت سهامی خاص ایمن تجارت سپنتا درتاریخ  1400/04/19به شماره ثبت  5283به شناسه ملی  14010151340ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت
اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت :عملیات بارگیری و تخلیه و یا ترخیص کاال،خرید  ،فروش  ،توزیع  ،واردات و صادرات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی اعم از کاالهای الکتریکی ،الکترونیکی
 ،تاسیسات گرمایش و سرمایش و نصب و راه اندازی و نگهداری آنها  ،تجهیزات پزشکی  ،محصوالت بهداشتی  ،آرایشی  ،مواد غذایی  ،محصوالت کشاورزی و پتروشیمی و لوازم خودرویی و
همچنین ترخیص کاال از گمرکات داخلی و بین المللی  ،شرکت در مناقصه ها و مزایده ها  ،عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی  ،گشایش اعتبارات و ال سی  ،اخذ وام و
تسهیالت ریالی و ارزی از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی  ،اخذ نمایندگی مجاز از شرکتها و موسسات داخلی و خارجی و اعطای نمایندگی به آنها  ،مشارکت و شرکت در
نمایشگاه های تخصصی و غیر تخصصی داخل و خارج کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی  :استان کرمان ،
شهرستان سیرجان  ،بخش مرکزی  ،شهر سیرجان ،محله شهسوار  ،کوچه سعیدی[8شهید رجایی ، ]5خیابان سعیدی  ،پالک  ، 393طبقه همکف کدپستی  7816655188سرمایه شخصیت حقوقی
عبارت است از مبلغ  1,000,000ریال نقدی منقسم به  100سهم  10000ریالی تعداد  100سهم آن با نام عادی مبلغ  1000000ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 4-46276/1400
مورخ  1400/04/03نزد بانک بانک ملت شعبه مهیاشهر با کد  46276پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای پیمان اکبری پور به شماره ملی  3060072574و به سمت نایب رئیس هیئت
مدیره به مدت  2سال آقای احسان اکبری پور به شماره ملی  3060206554و به سمت مدیرعامل به مدت  2سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال آقای ساسان اکبری پور به
شماره ملی  3071877811و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت  2سال و به سمت منشی هیئت مدیره به مدت  2سال دارندگان حق امضا  :کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از
قبیل چک  ،سفته  ،بروات  ،قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء احسان اکبری پور با شماره ملی  3060206554همراه بامهرشرکت معتبر می باشد اختیارات
مدیر عامل  :طبق اساسنامه بازرسان خانم سارینا سرحدی رودباری به شماره ملی  3020320704به سمت بازرس علی البدل به مدت  1سال آقای ساجد ادیب زاده به شماره ملی 3060317781
به سمت بازرس اصلی به مدت  1سال روزنامه کثیر االنتشار سخن تازه جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید .ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان (شناسه آگهی)1163722 :

 8الی  13برای متقاضیان بالمانع می باشد.
شرایط شرکت در مزایده :
-1سپرده شرکت در مزایده  200.000.000 :ریال( دویست میلیون ریال )
-2شرکت در مزایده صرفا ً برای کلیه اموال به صورت سرجمع مجاز است.
*این شرکت در قبول یا رد کلیه یا هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.
* مدت اعتبار قیمت پیشنهادی دو ماه از تاریخ گشایش پاکت ها می باشد.
*هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره  09132455676آقای مهندس دهیادگاری
تماس حاصل نمایند.

پیش
امور حقوقی و رقارداداهی رشکت اپرزی رو صنعت توسعه

مدارس دولتی حق
دریافت وجه از
والدین را ندارند

مهر :احمد اسکندری نسب در نشست شورای معاونان آموزش و پرورش استان کرمان اظهار کرد :در
حال حاضر بیش از  ۵۰درصد (بیش از  ۲۵هزار نفر) دانشآموزان بدو ورود به دبستان در کرمان برای
مراجعه به پایگاههای سنجش نوبتدهی شدهاند.اسکندری نسب اظهار کرد :تاکنون حدود  ۱۵هزار نفر
از این افراد سنجش شدهاند.مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان گفت:وی گفت :مدارس دولتی حق
دریافت هزینه ثبت نام را ندارد و والدین میتوانند تخلفات در این زمینه را به اداره ارزیابی عملکرد و
پاسخگویی به شکایات اداره کل آموزش و پرورش گزارش کنند.

شهر
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اعزام گروه امدادی و ارسال محموله اقالم به مناطق سیلزده کرمان

شماره 655
 29تیر 1400

خبــر

فارس :سعید سلیمانی اظهار داشت :از نخستین ساعات وقوع سیل در برخی نقاط استان کرمان ،با دستور رئیس ستاد اجرایی فرمان امام نیروهای
امدادی و محمولههای کمکی بنیاد احسان به این نقاط گسیل شدند .وی افزود :گروههای امدادی و ارزیاب ما در قالب  5گروه  50نفره با تجهیزات
عبور از مسیرهای صعبالعبور به مناطق سیلزده اعزام شدند .سلیمانی با توضیح اقدامات امدادی بنیاد احسان گفت :با ارزیابی صورت گرفته از
شرایط ،در مرحله اول اقالم امدادی شامل  30چادر اسکان اضطراری 150 ،بسته غذایی  72ساعته و  150بسته غذایی معیشتی یکماهه  ،آب معدنی
و  ...برای آسیبدیدگان ارسال شد .مدیرعامل بنیاد احسان افزود :راهاندازی آشپزخانه امدادی برای طبخ و توزیع غذای گرم بین آسیبدیدگان ،اعزام
دستگاههای کشنده تخلیه آب ،هماهنگی  5سری تجهیزات کارواش و  2قالیشویی برای نظافت فرشها و منازل آسیبدیده است.

دامداران سیرجانی در آستانهی ورشکستگی از مشکالتشان میگویند:

خرج دامداران بیشتر از دخلشان است

گروه شهر

گوشت از سبد خانوار ایرانی در طبقهی متوسط
رو به پایین حذف شده بود که حاال نوبت به
حذف شیر و ماست هم رسیده است .از یک
سال گذشته تا کنون قیمت محصوالت لبنی
در سرباالیی قرار گرفته و با اینکه همین
چندی پیش شیر گران شده و قیمت  6هزار
تومان را تجربه کرده بود حاال به 8هزار
تومان هم رسیده است .سفرهی مردم روز
به روز کوچکتر و تهیتر میشود .اثر همان
تحریمهایی که مسووالن بیاثرش میخوانند.
قیمت خوراک دام آن قدر افزایش پیدا کرده
که دیگر حتا با این افزایش قیمت محصوالت
نیز باز دامداری برای دامداران صرفه اقتصادی
ندارد.

مهدیه خسروی دامدار نمونه شهرستان
سیرجان است .او به سخنتازه از مشکالت
خود و همصنفانش میگوید« :متاسفانه با
اتفاقهای اخیری که در حوزهی نهادههای
دامی و خوراک دام افتاده ،دیگه فکر نمیکنم
نمونه بشوم .نمونه که هیچ ،حتا فکر نمیکنم
دیگه بشود دامداری رو ادامه داد .در چند ماه
اخیر به طور کامال چشمگیری توی خرید
خوراک گاوداري به مشکل خوردهام .خود من
توی سالهای قبل برای خرید خوراک دام با
فروشنده قرارداد میکردم که طی چند ماه
مبلغ رو پرداخت کنم .بعد محصول دامداری
رو که به فروش میرساندم ،پول خوراک رو
پرداخت میکردم ولی االن این طور نیست.
فروشنده پولش رو نقد میخواهد.
مشکل دیگه نبودن نقدینگی است و اینجاست
که دام گرسنه میماند و بنده مجبورم خود
گاو را که یا آبستن است یا در حال شیر دادن،
بدهم کشتارگاه و پول بسیار اندکی بگیرم (که
اینجا هم سود و مایه میره توی جیب قصاب)

که بتونم خوراکی تهیه کنم برای بقیه گاوها».
او از دالیل این مشکل میگوید« :باال رفتن
شدید قیمت خوراک دام در برابر افزایش کمتر
قیمت شیر و گوشت و ایجاد واسطهها در این
بین که از کشاورز ارزانتر میخرند و چند برابر
قیمت به دامدار میفروشند و نمیدانم چرا این
قسمت هیچ نظارتی نمیشه؟»
او از مشکالت بخش هزینههای درمانی دام نیز
میگوید« :قیمت دارو به طور فجیعی باال رفته
و ما توی درمان دام به مشکل خوردیم .توی
سالهای قبل واکسیناسیون به صورت رایگان از
سوی دامپزشکی انجام میشد ولی االن میگن
واکسن رو خودتون تهیه کنین که قیمتش
هم خیلی باالست به همین خاطر دامدار از
عهدهی تهیه واکسن بر نمیاد و اینجاست که
عالوه بر مشکل تهیه خوراک تلفات دام هم
باال میره و این یعنی رکود .ای کاش دست
کم مسووالن دست واسطهها رو کوتاه کنن
که ما بتونیم مستقیم خوراک رو تهیه کنیم
تا کمتر مشکل داشته باشیم و دولت بیشتر ما
رو حمایت کنه».
درهمین باره با دهیادگاری مسوول امور دام در
اداره جهاد کشاورزی سیرجان تماس میگیریم.
او که به طور ضمنی معترف به مشکالت پیش
آمده برای دامداران است؛ از سامانه بازارگاه
میگوید که گاوداریهای شیریِ مجوزدار
میتوانند در آن ثبت نام کنند .ثبت نامی که
موجب میشود دامدار بخشی از خوراک دام
را با قیمت ارز  4200تومانی دولتی خریداری
کند .گرچه دهیادگاری قبول دارد این سهمیه
تنها  150کیلو از  450کیلو خوراکی است که
یک گاو در ماه نیاز دارد.
مشکلی که موجب شده دامدار خوراک آزاد
تهیه کند و ترجیحا گوشت بفروشد .مشکلی
که برای حل آن ستاد تنظیم بازار کشور
مصوب کرده قیمت نهایی و تمام شدهی فروش

شیر برای دامدار به طور متوسط و بسته به
درصد چربی شیر  6400باشد .با این روش تا
حدودی دست واسطهگر برای فروش گرانتر از
این به دکانداران و عرضهکنندگان بسته گردد.
مشکالت ویژه دامداران استان
در میانه مشکالتی که برای همه دامداران
کشور وجود دارد و سراسری است ،این است
که دامداران استان کرمان با مشکالت مضاعفی
روبرو هستند و یکی بحث خشکسالی است .با
توجه به جایگاه استان کرمان در بخش زراعت
و شرایط خشکسالی کشور ،اخیرا تقاضای
استانهای همجوار هم برای خرید کاه و
یونجه از استان کرمان افزایش قابل توجهی
داشت و استانهای یزد ،اصفهان نیز امسال
تقاضای بیشتری داشتند .استان کرمان که
طی سالهای گذشته به واسطه حجم و کیفیت

تولید شیر ،از استانهای سرآمد کشور قرار
گرفته و اکنون دارای یک بانک ژنتیکی قوی
و تجربه اصالح نژادی ارزنده در حوزه دامداری
و دامپروری است ،به حتم آسیب جدیتری را
متحمل خواهد شد .این موضوع در کنار بحث
اشتغالزایی و تاثیراتی که فعالیت دامداریها
خصوصا دامداریهای صنعتی بر روند تولید
محصوالت لبنی به عنوان بخش مهمی از سبد
غذایی مردم دارد ،موجب شد تا پرداختن به
بحث مشکالت دامداران ،در اولویتها قرار
گیرد.
محصوالت شیری از سال  99تا کنون چندین
بار افزایش قیمت داشتهاند اما این سود تاکنون
نصیب دامداران نشده است .از آنجایی که
قیمت شیر ،مشمول قیمت تنظیم بازار است و
تولید کننده در افزایش قیمت آن نقشی ندارد،

تولید کننده مجبور بوده براساس مصوبه ستاد
تنظیم بازار شورای حمایت قیمت شیر را ثابت
نگه دارد .در مقابل افزایش قیمت نهادهها و
باال رفتن هزینههای جاری قطعا بر قیمت تمام
شده شیر تاثیرگذار بوده است.
محصول تولیدی گاوداریهای صنعتی ،شیر
است و این شیر باید به وسیله کارخانههای
لبنی خریداری شده و پس از فرآوری به بازار
عرضه شود ،این یک زنجیره تلقی میشود ،اما
معموال پرداختی واحدهای تولیدی به دامدار،
 ۴۰روزه است .بنابراین دامدار بخشی از سرمایه
خود را به شکل نقدینگی ندارد ،این موضوع
باعث میشود دامدار صنعتی نتواند به موقع و
در زمان پیک برداشت علوفه وارد بازار رقابت
شده و نهاده مورد نیاز خود را تامین کند و
از رقبای داخل و خارج استان ،عقب بماند و

دالالن بازار را به دست بگیرند.
با یادآوری اینکه شیر محصولی فسادپذیر است
و تا دو ساعت پس از دوشیدن باید به مراکز
جمعآوری و کارخانجات لبنی تحویل داده
شود ،با باال رفتن بار میکروبی ،این محصول
قابل مصرف نیست و تنها میتوان آن را دور
ریخت .اگرچه در شهرستان مرکز جمعآوری
شیر وجود دارد و مشکلی برای تحویل شیر
تولیدی نیست ،موضوع باال بودن حجم تولید
شیر و زمان بر بودن تبدیل آن به محصول
و بازگشت سرمایه بوده و اینکه کارخانهدار
امکان پرداخت نقدی وجه شیر دریافتی را
ندارد.
همه این مشکالت به اضافه دست باز دالالن،
تولیدکنندگان را آسیب پذیر کرده و کمبود
نقدینگی و دیر پرداخت شدن پول تولید کننده
از سوی کارخانهها و برندهای مطرح باعث
میشود دامداران نتوانند به موقع نیاز خود را
برطرف کنند ،افرادی که نقدینگی در دسترس
دارند در زمان پیک خرید محصول را خریداری
کرده و تولید کننده بایستی از آنها علوفه را به
چندین برابر قیمت خریداری کند.
و در آخر بدتر از همه اینکه بعد از گذشت
سی سال و با توجه به هزینههای سنگین انجام
شده برای اصالح نژاد و بانک ژنتیکی ،حاال این
بانک در خطر است و دامدار نمیتواند از بانک
ژنتیکی موجود حفاظت کند.
زیرا به دلیل افزایش هزینههای تولید و اینکه
تولید کنندگان شرایط مالی مناسبی برای
تامین هزینه های نگهداری دام ندارند ،بخشی
از دامهای مولد راهی کشتارگاه میشود؛ حال
آنکه جایگزین کردن این دام ها در شرایط
ایدهآل  ۵سال زمان نیاز دارد ،لذا امکان دارد
در آیندهی نه چندان دور با کمبود بسیار
شدید تولید شیر و گوشت قرمز در کشور
مواجه شویم.

«مژده اسکندری» مشــاور و تکنسیــن کاشت مـــو
کاشت مو تخصصی و تضمینی توسط تکنسین با سابقه و به روش  fitو fut
کاشت با تراکم و کیفیت باال توسط تیم حرفه ای و در مجهزترین کلینیک در شیراز
برداشت مو با دستگاه نانو گرفت  ۳برابر تراکم مو های معمولی

جهت مشاوره عکس از چند زاویه سر را به
شماره  09012364190واتس آپ نمائید

دکتــر سعدالـه صمدی

(عضو انجمن جراحان پالستیک و زیبایـی ایران)

انجام کلیه جراحی های پالستیک شامل رینوپالستی( جراحی بینی)

جراحی پیشانی

ماموپالستی ( کوچک ،بزرگ  ،باال کشیدن و پروتز پستان )

پروتز باسن  ،فیلر ( ژل و چربی)

سپتوپالستی ( جراحی انحراف بینی )

ابدومینوپالستی ( برداشتن چربیهای شکم ،تامی تاک )
برداشت چربی پهلوها وایجاد فرم ساعت شنی

پروتز چانه و گونه

تزریق ژل و چربی  ،بوتاکس  ،مزوتراپی ،پالکت درمانی (پی ار پی )

رفع کک و مک  ،لک صورت  ،جای زخم و اسکار سوختکی و خالکوبی با لیزر

فیس لیفت ( جراحی زیبایی صورت  ،از بین بردن شلی  ،خط خنده و غبغب )

لیزر موهای زاید

بلفاروپالستی ( جراحی پلک ها )

زاویه سازی و رفع عیوب فک و چانه و شکستگی فک

براکی پالستی ( جراحی بازو  ،اصالح شلی پوست بازو )
باال بردن ابروها

اتوپالستی ( زیبایی گوش )

کلیه جراحی های ترمیمی شامل پیوند اعضا و ناهنجاریهاری مادرزادی

کرمـــان ،بلــوار جمهوری  ،بعد ار سه راه هوا نیـــروز ،برج اول  ،طبقه  ، ۷واحد ۱
تلفــن۰۹۱۳۱۴۱۰۱۲۹ - 32658316 :

کنکور ارشد
 ۶تا  ۸مردادماه
برگزار میشود

فردای کرمان :سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور گفت« :بر اساس مصوبهی ستاد ملی مقابله
با کرونا ،کنکور کارشناسی ارشد  ۱۴۰۰بدون تعویق و تاخیر ،در موعد مقرر روزهای ششم ،هفتم و هشتم
مردادماه برگزار میشود» .به گفتهی وی ۶۳۴ ،هزار و  ۵۴نفر در کنکور ارشد با هم به رقابت خواهند
پرداخت .وی تعداد داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد  ۱۴۰۰را  ۶۳۴هزار و  ۵۴نفر اعالم کرد .گفتنی
است ،آزمون کارشناسی ارشد امسال بدون اعمال محدودیت رشتهای برگزار میشود و داوطلبان دورههای
کارشناسی ارشد میتوانند در رشتههای مورد نظر خود با رعایت سایر مقررات در آزمون شرکت کنند.

جامعه

4

جزئیات کالسهای جبرانی رایگان برای پایههای اول و دوم دبستان

خبــر

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه شرکت در کالسهای جبرانی تابستانه برای دانشآموزان اول و دوم ابتدایی
اجباری نیست ،گفت« :اما خواهش ما این است که خانوادهها این فرصت را جدی بگیرند» .وی با تاکید بر اینکه خانوادهها باید دورهی تقویتی
را جدی بگیرند ،توضیح داد که هدف این برنامهها ،دانشآموزان دورهی اول ابتدایی که در درسهای فارسی و ریاضی در کارنامهی آنها قابل
قبول و یا نیازمند تالش بیشتر ثبت شده و دانشآموزان دورهی دوم ابتدایی که در دروس علوم ،ریاضیات و فارسی در کارنامهی آنها ،قابل قبول
و نیازمند تالش بیشتر برایشان ثبت شده است ،هستند .وی افزود« :شرکت در این دوره اجباری نیست ،ولی خواهش ما این است که خانوادهها
این فرصت را جدی بگیرند»

شماره 655

 29تیر 1400

تحلیلی بر ماجرای خبر قتل عمد اخیر در سیرجان

سمیرا سرچمی

روز یکشنبهی هفتهی جاری دادستان سیرجان از قتل
یک جوان  ۳۵ساله به دست خواهرزادهاش در سیرجان
خبر داد.
محسن نیک ورز گفت :در حدود ساعت  ۱بامداد دو
راکب موتور سوار به همراه اسلحه شکاری وارد خانه
مقتول به نام ر-الف شده و او را به ضرب گلوله در
حیاط به قتل می رسانند.
به گفتهی این مقام قضایی؛ قاتل پسر خواهر مقتول
بوده و احتماال قتل بر سر مسائل و اختالفات خانوادگی
رخ داده است.
در همین باره شنیده میشود که اختالف بر سر مسائل
مالی و ارث و میراث خانوادگی بوده است .موضوعی
که چه بسا میتوانست از طریق گفت و گوی بزرگترها
حل و فصل بشود و اگر میانجیگری و مذاکرهی
مسالمتجویانه راهگشا نبود با طرح شکایت و از طریق
مراجع قضایی حل شود.
اما چرا گرهی که با دست باز میشد را خواستهاند با
دندان باز کنند؟ و حتا اگر گره با دست هم باز نمیشد،
حاال با چنگ و دندان نشان دادن حل شد؟! یا مشکل
دوچندان شد .به قولی طرف خواست ابرو را درست
کند ،زد چشم را هم کور کرد و این میان زندگی دو
جوان تباه شد .یکی با مرگ و دیگری با زندان و...
همچنین اینگونه زندگی چند خانواده ،هم از منظر
روانی و عاطفی و هم از منظر اقتصادی با مشکل روبرو
شده و خواهد شد.
راستی چرا نیاموختهایم مشکالتمان را با گفت و گوی
دوستانه حل کنیم یا در صورت حل نشدن از طریق
مراجع قانونی پیگیر حق و حقوق خود که فکر میکنیم
زیر پا گذاشته شده -باشیم؟
چرا یاد نگرفتهایم حرف بزنیم؟ آیا نظام آموزشی ما
مشکل دارد که این را به ما نیاموخته یا این تعامل
نکردن ریشه در سنتی دیرپا دارد که به قول حافظ:
«گفت و گو آیین درویشی نبود».
این قبیل دعواها و نزاعها را در خیابان بر سر کوچکترین
مسائل مثل جای پارک و بوق هم شاهد هستیم.

گفتوگـو بلـد نیستیـم

انفجار مشکالت

شرایط حاضر وضعیت خراب اقتصادی چقدر در
ِ
در
خشم نهفته مردم و بروز این اتفاقات تاثیرگذار است؟
این پرسشها را با یک پژوهشگر و فعال اجتماعی
است و یک مدرس جامعهشناسی در دانشگاه در میان
گذاشتیم.
استبداد فرهنگی چندهزارساله

کتاب روانشناسی استبداد را اگر بخوانید متوجه دالیل
باال بودن سطح خشونت در جوامع پر تنش میشوید
و اینکه چرا سیرجان در چاقو زنی رتبهی باالیی در
جهان دارد.
این سوال که چرا از راه گفت و گو مشکالتمان را حل
نمیکنیم یک پرسش فانتزی است.
روح استبداد بر ناخودآگاه تک تک افراد جامعهی ما
حاکم است .خاص یک دین خاص هم نیست .مثال
ایرانگرایان و ملیگرایان که به گذشتهی پرافتخار
ایران باستان مینازند ،هیچ وقت معترف نمیشوند که
این روحیهی استبداد شرقی در ایران پیش از اسالم
هم بود و اتفاقا در فرهنگ باستانی ما ریشه دارد و در

رخـدادی مثـل قتـل يـك مسـئله اجتماعي
تلقـي ميشـود زيـرا بـر اسـاس ارزشهـا و
هنجارهـاي حاكـم بـر جامعه بـه عنـوان وضعيتي
نامطلـوب و مضـر شـناخته ميشـود كـه جـان و
امنيـت افـراد جامعـه را تهديـد ميكنـد .بـراي
تبييـن علمـي يـك مسـاله اجتماعـي از جملـه
قتـل كه ناشـي از خشـونت اسـت بايـد از زواياي
گوناگـون بـه آن پديـده نگريسـت ،در بررسـي
پديـده خشـونت (كـه آن را واکنـش غيرمنطقي و
غيرعقالنـي فـرد تعريـف كردهانـد

روحیه تک تک ما حاکم است.
تفکر شرقی استبدادی

که

تاکیدش

بر

تکالههای بوده و در پیشینهی فرهنگیاش همواره حق
با یک تفکر و آن هم تفکر حاکم بوده و شاهان فره
ایزدی داشتند و...
استبدادزدگی در ناخوداگاه ما کارش را میکند ،هرچه
قدر هم ژست روشنفکری بگیریم .دموکراسی و تساهل
و مدارا را نیاموختهایم .مظاهرش را تنها از غرب اخذ
کردهایم اما در زیر پوست و الیهی این مدرنیتهی
سطحی همان روابط سنتی و دیرپا در جریان است.
خاص سیاست هم نیست.
در فرهنگ و اجتماع و خانواده هم همین قضیه صدق
میکند .این روحیهی تحکمی در نسل قدیم هم بیشتر
است .نسل قدیم که اساسا نمیتوانند دیالوگ کنند.
تک گویی بلدند و مونولوگ .حرف حرف خودشان
است .حرف زور.
طرف مقابل زور نداشته باشد مجبور به قبول است و
داشته باشد ،باز حرف او مقدم است چون زور با اوست.
همهی ما یا تحکم میکنیم و یا تحکم پذیریم .از صف

نانوایی و بانک بگیرید تا روابط استاد و دانشجویی.
شکاف بین دو نسل هم به این قضیه دامن میزند.
احترام بزرگتر نیز یک ارزش سنتی بوده اما نسل جدید
و جوانتر متولد دهه هفتاد و هشتاد به آن پایبند
نیست .پس عصیان میکند و اقدام به مجازات.
اینکه به قانون و سیستم قانونی مجازات هم برای
اجرای عدالت امیدوار نباشد در بروز چنین پدیدهای
بیتاثیر نیست .مث ً
ال دستمز ِد گرفتن وکیل و خرج
دوندگیهای دادگاه آن قدر باشد که به میزان ارثی
که رسیده ،نیارزد.
بیاعتمادی به اجرای قانون و عدالت هم موثر است.
آن هم در جامعهای که این بیاعتمادی منجر به شکاف
عمیق دولت و ملت شده .مثل همین ممنوع بودن
استفاده از فیلترشکن برای مردم در کنار قانونشکنی
خود مسووالن عالی رتبه که همه در توییتر حساب
کاربری دارند و این مسائل دامن میزند به بیاعتمادی
مردم به ساختار اجرای قانون و حکومت.

از  3نفر شاگرد برای کار در

کارواش و تعویض روغن

فاطمه رضوانی :رخدادی مثل قتل يك مسئله اجتماعي
تلقي ميشود زيرا بر اساس ارزشها و هنجارهاي حاكم
بر جامعه به عنوان وضعيتي نامطلوب و مضر شناخته
ميشود كه جان و امنيت افراد جامعه را تهديد ميكند.
براي تبيين علمي يك مساله اجتماعي از جمله قتل
كه ناشي از خشونت است بايد از زواياي گوناگون به
آن پديده نگريست ،در بررسي پديده خشونت (كه آن
را واکنش غيرمنطقي و غيرعقالني فرد تعريف كردهاند
در مقابل كسي يا شرايطي كه به از دست رفتن كنترل
فرد منجر ميشود و محاسبه گري او را از بين ميبرد
تا فرد از لحاظ عاطفي دست به رفتارهاي پرخاشگرانه
ميزند) ،الزم است متخصصان از حوزههاي مختلف
مذهب ،جامعهشناسي ،روانشناسي ،حقوق و  ...گرد
هم آيند و ريشههاي گوناگون آن را بررسي كنند و
راهكارهاي پيشگيرانه و درماني اتخاذ نمايند.
آسیبهای اجتماعی پدیدههایی متنوع ،نسبی،
واقعی ،متغیر و قانونمند هستند و همین قانونمندی،
کنترل پذیری آن ها را ممکن میسازد .پیشگیری
از آسیبهای اجتماعی در هر جامعهای موکول به
شناخت علمی ویژگیها و قانونمندیهای حاکم بر
تحول آسیبها در آن جامعه و به کارگیری یافتههای
علمی در فرایند برنامهریزی اجتماعی است .آسیبهای
اجتماعی با کیفیت روابط اجتماعی در ارتباط هستند.
بروز خشونت به دالیل حوادث اجتماعی و شرایط و
اسبابی که سبب پیدایش خشونت در میان افراد جامعه
خصوصا جوانان سبب جرائمی غیرعمد و غیرقابل
پیشبینی مانند قتل میشود.
بر اساس مطالعات صورت گرفته ،رشد قتلهای
خواسته و ناخواسته در جامعه احتماال با افزایش سایر
آسیبها و مسائل اجتماعی نظیر مشکالت اقتصادی،
بیکاری ،استفاده از مواد روان گردان و استرس در
جامعه همبستگی مثبت دارد.
در شرایط خاص اجتماعی نیز که مشکالت اقتصادی و
تورم بر افراد فشار وارد کرده است بررسی این متغیر در
بررسیهای آسیب های اجتماعی مهم است.

لوله بازکنی اعتماد

بازکردن لوله های فاضالب
توالت  ،آشپزخانه و . . .

جنب میدان میوه و تره بار جدید

با حقوق عالی،
انعام و استراحتگاه
دعوت به عمل می آید.
0913 585 7795

 -0913 669 6216رضایی

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

09135320842 -09132794372

آگهي مناقصــه عمومـــي
شمـــاره/1400/20ع

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد « ارائه خدمات راهبري ،سرويس ،بازرسي ،تعمیر و نگهداري
سيستم اعالم آدرس پذير و متعارف و اطفاء حريق اتوماتيك و نيمه اتوماتيك و رينگ آب آتش نشاني،پمپ خانه آتش

نشاني و كليه متعلقات مربوطه و سيستم اعالم و اطفاء حريق ماشين آالت معدني و شارژ و تست كپسول هاي اطفاء

حريق دستي» خود را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد .لذا كليه متقاضيان
ميتوانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الكترونيكي  WWW.GEG.IRمراجعه و اسناد مذکور را به همراه
فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان از بخش مناقصه و مزایده دانلود نمايند .مهلت تحويل پاكات ساعت  9الي
 14روز شنبه مــورخ  1400/5/16در محــل دفتركميسيون معـامالت مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي
باشد .ضمنا ً بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه روز شنبه مورخ  1400/5/9مقرر شده است و الزامی می باشد.
شركت معدني و صنعتي گل گهر در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت
مختار ميباشد.

کمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر

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

عملیاتامدادی
گلگهر در رفع
آبگرفتگیمعابر
روستایی

به دنبال بارندگی شدید چند گذشته در سیرجان و مناطق اطراف و به دنبال شکسته شدن
سیل بند خاکی در منطقه عین البقر و آبگرفتگی معابر؛ عملیات امدادی شرکت گلگهر برای
رفع مشکالت به وجود آمده برای روستاییان آن منطقه آغاز شد .به همین منظور و با اعال م نیاز
رئیس کمیته بحران و رئیس جمعیت هالل احمر  ،با مداخله مدیریت  hseشرکت گل گهر،
تیمهای عملیاتی آتش نشانی و امداد گلگهر در منطقه حضور یافته و با استفاده از خودروهای
ن آالت سنگین الزم اعزامی از شرکت گل گهر ،نسبت به باز کردن مسیر
امدادی سبک و ماشی 
و اصالح موقت سیلبند اقدام کردند.

شماره 655
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جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان سیرجان به ریاست بهاالدینی؛ فرماندار و با حضور یداللهی؛ دبیر کمیته برنامه ریزی در سازمان
مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان در محل فرمانداری سیرجان برگزار شد .بهاالدینی فرماندار ویژه شهرستان سیرجان از کمیته برنامه
ریزی به عنوان مهمترین کمیته برای توسعه شهرستان یادکرد و گفت :بودجه شهرستان سیرجان در  ۲۲فصل تنظیم شده است که
بیشترین اعتبارات مربوط به حوزه راهها بخصوص راههای روستایی ،آموزش و پرورش ،آب و فاضالب و بهداشت و درمان اختصاص داده
شده است .فرماندار سیرجان گفت:اعتبارات شهرستان امسال نسبت به پارسال  ۲۰۰درصد رشد داشته است .او اظهار داشت:اولویت
برنامههای بودجه ای امسال تکمیل پروژهها و طرحهای نیمه تمام بخصوص طرحهای راههای روستایی است.

گزارشی پیرامون وضعیت نامطلوب دستفروشان در ورودیهای شهر؛

معظمه صادقی

آشفتـه بازار

بارها در مورد میادین و ورودیهای نابسامان این شهر
نوشتیم از روشنایی ،نازیبایی بصری ،ازدیاد تابلوهای
تبلیغاتی ،مشکالت ترافیکی ،نبود فضای سبز و ...مشکالت
همیشگی ورودیهای این شهر است .با شروع فصل گرما
معضل دیگری نیز به این موارد اضافه شده است و به قولی
عروس خیلی خوشکل بود تیترسکو هم درآورد حاال این
ورودی های شهر ما خوشگل بودند دستفروشان هم به آن
اضافه شدند.

ورودی های نازیبا شهر
ورودیهای شهر ازدیاد وانتهای آبی اینقدر زیاد است که
انگار نمایشگاه نیسان آبی است .اینها ماشینهای فصلی
هستند که اکثرا غیر بومی وحامل میوه وتره بار ،وسایل
خانه ،روکش صندلی ماشین حتی گل و گیاه  ... .هستند
مشکلی بر مشکالت اضافه کردهاند لذا مغتنم شمردیمکه
به طور ویژه به آن بپردازیم که گزارش آن در پی می آید.
این دست فروشان از کجا آمده و چه می فروشند؟
قریب به یقین این ماشینها از استانهای دیگر به سیرجان
میآیند و چند روزه بار خود را میفروشند و به شهر خود
باز میگردند عمده باری که میفروشند برخی میوههای
فصل است در بین این ماشینها پراید و پیکان هم دیده
میشود که به فروش همان یکی دو صندوق میوه هم نیز
راضی هستند .کارشناسان معتقدند دستفروشی به سبب
ناکارآمدی سیاستهای ایجاد اشتغال و ناتوانی در مدیریت
اقتصاد به عنوان عامل گسترش مشاغل غیررسمی گسترش
یافته است.
پرویز صداقت پژوهشگر اقتصادی :در دو دههی گذشته
شاهد گسترش ناامنی شغلی بودیم و اکنون  ۷۰درصد
از قراردادهای کار سه ماهه هستند و بیش از  ۹۰درصد
از قراردادهای کار موقت هستند و در کنار این انبوهی از
بیثباتکاران را داریم .در ضمن در  ۴دهک پایینی جمعیت،
حداقل دستمزد فقط  ۳۰درصد از هزینههای خانوار را تامین
میکند که همین موجب شده این افراد برای امرار معاش به
کار دوم و چندم و از جمله دستفروشی رو بیاورند.
دکتر راغفر ،کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه ریشه های
دست فروشی را در جهانی شدن ،رشد شهرنشینی ،ناتوانی
اقتصاد ملی در ایجاد شغل رسمی ،نابرابری؛ فقر و فساد
ساخت یافته عنوان می کند و معتقد است آمار باالی بیکاری
و عدم تناسب میان سطح دستمزد و هزینه های زندگی؛
افراد سرپرست خانواده را به سمت دست فروشی سوق داده
است .این دستفروشان به بازاری وارد شده اند که به جای
دولت ،مافیا به تنظیم روابط و انتظام بخشی به آن مشغولند.
از جمله عوامل ساختاری در ایجاد و گسترش دستفروشی

شهر
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خبــر

عکسها :سید محسن فروزنده

نبود تناسب بین رشد بخش های مختلف اقتصادی است.
نتایج نامطلوب دستفروشان دورهگرد
حضور دستفروشان در فضاهای شهری ،سبب سرزندگی
و حضور پذیری این فضاهای عمومی میشود که از اثرات
مطلوب این پدیده شهری است .دستفروشان به دلیل
اینکه هزینههای مربوط به اجاره ملک ،عوارض و مالیات را
پرداخت نمیکنند ،معموالً کاالی خود را با قیمیتی پایین تر
از مغازهها عرضه میکنند که این امر موجب استقبال سطح
متوسط جامعه از این فعالیت میشود .اما در حال حاضر
پیامدهای منفی دستفروشی در شهرهای ما تا حدی زیاد
است که جوانب مثبت آن را کام ً
ال تحت تأثیر قرار داده است.
ایجاد سد معبر و اختالل در رفت و آمد عابران در پیادهروها،
عرضه محصوالت با کیفیت پایین ،ایجاد زمینههای بروز
تکدیگری ،کیف قاپی ،جیب زنی و قاچاق مواد مخدر و
زشت کردن سیمای فضاهای شهری از جمله عوارض آنها
است.
در قوانین کیفری ،مجازات خاصی برای دستفروشی در نظر
گرفته نشده و نمیتوان آن را جرم تلقی کرد ،اما میتواند
زمینه بروز برخی جرایم را فراهم کند .بر اساس قانون

مدیریت خدمات شهری ،کسی نباید در معابر ،خیابانها
و پیادهروها مشکلی برای رفت و آمد مردم به وجود آورد.

دستفروشـان بـه دلیـل اینکـه هزینههـای
مربـوط بـه اجـاره ملـک ،عـوارض و مالیـات را
پرداخـت نمیکننـد ،معمـوالً کاالی خـود را بـا
قیمیتـی پاییـن تـر از مغازههـا عرضـه میکننـد
کـه ایـن امـر موجـب اسـتقبال سـطح متوسـط
جامعـه از ایـن فعالیت میشـود .در حـال حاضر
پیامدهـای منفـی دستفروشـی در شـهرهای ما تا
حـدی زیاد اسـت کـه جوانـب مثبـت آن را کام ً
ال
تحـت تأثیر قـرار داده اسـت.
همچنین طبق قوانین هیچ فردی نمیتواند بدون داشتن
مجوز ،اقدام به عرضه محصوالت کند .بنابراین با توجه به

این موارد قانونی میتوان نتیجه گرفت دستفروشی اگرچه
جرم نیست اما تخلف است و باید به صورت قانونی با آن
برخورد شود .با توجه به ماده  ۵۵قانون شهرداری ها ،این
نهاد مسوول برخورد با هرگونه سد معبر تعیین شده است( .
البته در این زمینه می تواند از کمک های نیروی انتظامی و
سازمان بهزیستی نیز بهره مند شود).
عدم رعایت بهداشت برای دستفروشان سیار دوره گرد که
مواد غذایی را عرضه میکنند به دلیل در دسترس نبودن
امکانات شست و شو و ضد عفونی کننده نظارت ماموران
بهداشت را می طلبد.
چند نرخی شدن به دلیل عدم ناتوانی مسوولین در
نظارت قیمتها
ی میتواند یک فرصت
در شرایط کنونی شهرها ،دستفروش 
مناسب باشد و نهادهای مدیریتی می توانند با رسیدگی به
آن ،مانع از بروز آسیب های اجتماعی مانند تکدیگری و
قاچاق مواد مخدر شوند .به این منظور میتوانند فضاهای
مناسبی را در بخشهای مختلف (و پر تردد) شهر در نظر
گرفته و با دریافت مبلغی اندک ،این مکانها را در اختیار
دستفروشان برای عرضه کاالهای خود قرار دهند؛ اقدامی که

در دیگر شهرها تحت عنوان بازارهای روز است و این اقدامی
مطلوب برای ساماندهی به وضعیت برخی دستفروشان بوده
است.
عدم پاسخگویی مسوولین شهری
بازهم گذار نشریه سخن تازه به شهرداری افتاد و در پی
تالشهای بسیاری که توسط خبرنگارما صورت گرفت
حاصلی دریافت نشد .بر اساس قوانین سازمانی خودشان،
می بایست بابت پاسخگویی مسوول شهری مربوطه با
مدیریت ارتباطات شهرداری هماهنگی الزم انجام شود.
جهت پیگیری این گزارش هماهنگی انجام شد اما متاسفانه
آقای قاسمی ،رییس سازمان مشاغل شهرداری سیرجان
جوابگو نبوده همکاری نکردند و بعد از پیگیریهای مستمر
خبرنگار ما از دسترس خارج شدهاند .این در حالی است
که با پیگیریهای رضا سروش نیا شهردار و فرهاد افصحی
معاون خدمات شهری شهرداری باز هم هیچ اتفاق مثبتی
صورت نگرفت و این گزارش همانند برخی گزارش های دیگر
به صورت یک طرفه نوشته شد .از این بی مسوولیتی مسوول
مربوطه شهری می توان نتیجه گرفت که شهرمان به ناکجا
آبادی خواهد رفت...

به همت شهرداری سیرجان و با حضور مسوولین استان و شهرستان صورت پذیرفت:
آیین کلنگ زنی پروژه ی کتابخانه
ی صفر انرژی صبح دیروز با حضور
احمدوفایی ،مدیرکل کتابخانه های
عمومی استان و شهردار سیرجان ،اعضای
شورای اسالمی شهر سیرجان و تنی چند
از مسوولین شهرستان در محل جانمایی
شده برگزار شد.
در این مراسم احمد وفایی ،مدیرکل
کتابخانه های عمومی استان ،گفت :امروز
اتفاق ارزشمندی در شهر سیرجان با نگاه
بلند مسوولین عالی رتبه ی شهرستان،
در زمینه ی کتاب و کتابخوانی رقم می
خورد .
شهر سیرجان مولفه هایی دارد که به
واسطه ی آن شهری شناخته شده در
استان و کشور است از جمله لقب شهر
فرهنگ و هنر و رسانه را داراست که با
آن در استان و کشور شناخته شده است.
وفایی ادامه داد :اتفاق کلنگ زنی چنین
پروژه ای بسیار مفید و مهم و مثمرثمر
خواهد بود و میتوان گفت که این یک
اتفاق متفاوت و برگزیده ایست که رقم
میخورد.
درجایی از کشور دیده نشده است
که کتابخانه ای با انرژی های سالم
خورشیدی و غیر فسیلی بخواهد در
آینده آغاز به کارکند.
دیگر نکته ی مهم و مثبت ایجاد فضایی
فرهنگی برای پیشرفت و توسعه ی
فرهنگی ویژه ی کودکان است که به راستی
از جمله نیازهای امروز جامعه ی ما همین
فضاهای فرهنگی مختص کودکان می باشد.
احمد وفایی در پایان سخنان خود بیان کرد:
از این اتفاق بسیار خرسندیم و امیدوارم به
زودی در مراسم افتتاحیه ی این پروژه حضور
داشته باشیم.
سروش نیا ،شهردار سیرجان ،ضمن خداقوت
به اعضای شورای پنجم و خوش آمدگویی
و تبریک به اعضای تازه برگزیده ی شورای
ششم اعالم داشت :کتابخانه ی صفر انرژی
کودک ،پروژه ایست با مساحت زیربنای

کلنگزنیکتابخانهصفرانرژی

 1200مترمربع مفید که بالغ بر  15میلیارد
تومان تا زمان راه اندازی هزینه خواهد
داشت.
پیمانکار فاز نخست آن که شامل اسکلت
فونداسیون و سقف پروژه است با بودجه ی
 60میلیارد ریال مشخص شده است.
سروش نیا افزود :مطالبه ی شورای پنجم از
شهرداری این بود که پروژه ای را برای این
کار در نظر بگیریم و کلنگش را بزنیم که
بخشی از آن انجام شده است.
وی ادامه داد :به لطف خدا این پروژه که
تامین مالی نیز شده است و تاحدودی

پیشرفت آن هم قابل مشاهده است؛ با عنوان
کتابخانه ی صفر انرژی بنا شده زیرا تمام
انرژی مورد نیاز آن از طریق انرژی خورشیدی
تامین میشود.
نکته ی حائز اهمیت در این پروژه همین
استفاده از انرژی های پاک و تجدیدپذیر و
ممنوعیت استفاده از انرژی های فسیلی است
زیرا انرژی های فسیلی عالوه بر تجدیدناپذیری
و آسیب آالیندگیشان ،محدود و تمام شدنی
هستند اما انرژی های پاک نه آسیب زیست
محیطی دارند و نه محدودیت ،همچنین
باتوجه به اقلیم موجود در شهر سیرجان که

گرم و خشک است بسیار سازگاری دارند و در
دسترس هستند.
شهردار عنوان کرد :در این پروژه از معماری
اصیل و قدیمی شهر سیرجان نیز بهره
خواهیم برد و در ضلع غربی این بنا یک
بادگیر مدرن قرار خواهد گرفت که آن قسمت
از ساختمان شامل آمفی تاتر ،مخزن کتاب و
قسمت اداری کتابخانه و فروشگاه عرضه ی
محصوالت فرهنگی است.
رضا سروش نیا ادامه داد :اینکه امروز در
خدمت مدیرکل کتابخانه های عمومی استان
بودیم و آیین کلنگ زنی یک مکان فرهنگی

برگزار نمودیم ،در حقیقت به واسطه
ی دغدغه ای بود که برای نسل آینده
ساز میهن ،کودکان داشتیم.
کودکان ،سرمایه های ملی و آینده
ساز کشور هستند و ما هم خواستیم
فضایی در شهر وجود داشته باشد که
کودکان بتوانند بهترین استفاده و
بهره مندی را از آن داشته باشند و
امیدواریم باتوجه به تامین اعتباری که
صورت گرفته است ،امسال  80درصد
از این پروژه پیشرفت داشته باشد.
حسن خدامی ،عضو شورای پنجم و
منتخب شورای ششم شهر ،در این
مراسم گفت :بحث کتابخوانی یک
موضوع بسیار مهمی است که بارها و
بارها در جلسات فرهنگی شورای شهر
و به ویژه جلسات شورای فرهنگی
مطرح شده است و مساله ی مهم
این است که ما باید در بحث کتاب
و کتابخوانی ،کتابخوان تربیت کنیم و
این محل که کتابخانه ی صفر انرژی
ویژه ی کودکان است از همان ابتدا و
سنین طفولیت فرزندان ما را به سمت
و سوی آشنایی با محیط فرهنگی و
کتابخوانی هدایت میکند.
قطعا اگر توجه و مطالبه ی همه
مردم نسبت به کتاب و کتابخوانی
بیشتر شود ،کتابخانه های موجود هم
وضعیت بهتری خواهند داشت.
خدامی اظهار داشت :به شخصه وظیفه ی
خود میدانم که از تمام مسوولین و دست
اندرکاران این پروژه تقدیر و تشکر ویژه
داشته باشم و امیدوارم در شوای ششم هم
اعضای منتخب بیش از پیش به مبحث کتاب
و کتابخوانی توجه داشته باشند.
در ادامه مراسم گلنگ زنی این مجموعه
فرهنگی توسط حسینی امام جمعه ،وفایی
مدیرکل کتابخانه های عمومی استان کرمان
و سروش نیا شهردار سیرجان به زمین زده
شد.
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پ :مهدوی کرمان
چا 
نشانی :سیرجان ،چهارراه موحدی ،روبروی داروخانه آریا کدپستی7813713599 :
تلفن 42231335 :نمابر 42231335 :سامانه پیام کوتاه3000990061 :
تلفن سفارش آگهی09133475191-42231335 :
سایت اینترنتی www.sokhanetazeh.com :پست الکترونیکیsokhan.tazeh@Gmail.com :

زوم

اینستاگرامSokhan_Tazeh :

ویترینآخر

گوناگون
مهر؛ مجتبی ذوالنوری ،عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی،
با تاکید بر اینکه سیاست دولت مردمی ترک میز برجام نیست ،گفت :برجام
هزینهها و سودهایی داشته ،جمهوری اسالمی هزینههای برجام را داده و حاال
باید سود آن را ببرد .وی با تاکید بر اینکه دولت مردمی با مدل وین مذاکرات
را ادامه نخواهد داد ،افزود :مدل وین تکرار بدتر برجام بود و از چاله درآمدن و
در چاه افتادن بود.

ته ران و البرز  ۶روز تعطیل شد

۱۰

ع راقچی :مذاک رات وین باید منتظر دولت جدید در ای ران بماند

آفتابنیوز :سید عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه و رئیس هیات ایرانی در
مذاکرات برجام در توئیتی تاکید کرد که مذاکرات وین باید منتظر دولت جدید در
ایران بماند .عراقچی در این توئیت نوشت :ما در دوران انتقالی به سر می بریم و یک
انتقال دموکراتیک قدرت در تهران در حال انجام است .وی افزود :روشن است که گفت
وگوهای وین باید منتظر دولت جدید در ایران بماند .این اقتضای هر دموکراسی است.

علی مطهری :توافق وین توسط دولت رئیسی امضا خواهد شد

برنا :نایب رییس مجلس دهم گفت :من فکر میکنم آقای رئیسی این هوشیاری را
دارد که منافع ملت ایران را زیر پا نگذارد و اسیر شعارهای تندروها نشود بنابراین فکر
میکنم توافق وین ظرف چند ماه آینده توسط دولت جدید امضا خواهد شد .او در
پایان افزود :آنچه که تا امروز دولت آمریکا برای توافق پذیرفته مثبت است ،نباید آن را
از دست بدهیم .برای بقیه مسائل در آینده فرصت هست.

۲۰۰

بزاده در توییتی نوشت" :حیرتآور" این است که
آفتابنیوز :سعید خطی 
ایاالت متحده این حقیقت ساده را انکار می کند که "یک توافق در خصوص
بازداشت شدگان به دست آمده است ".حتی اینکه چگونه اعالم عمومی شود .در
وین  -جدا از برجام  -با ایاالت متحده و انگلیس در خصوص تبادل بشردوستانه
و آزادی زندانی از همه طرف ها توافق شد .ای ران آماده است تا همین "امروز"
این توافق را اج رایی کند.

۱۵۰

توافق شد

هزین ه تحریمها را مردم میدهند نه سیاستمداران

بهارنیوز :رییس کمیسیون امنیت
ملی و سیاست خارجی در دهمین دوره
مجلس شورای اسالمی گفت :اگر آقای
رییسی قبل از شروع دولتش با یک برجام
احیا شده روبرو میشد ،میتوانست به
مسائل توسعهای در کشور بیندیشد.
حشمتاهلل فالحتپیشه ،درباره این که
عدهای مطرح میکنند «برجام» را یک
شر میدانند و معقتدند قانون مجلس
شر آن را از سر دولت بعدی برداشت
در صورتی که این توافق یک تصمیم
حاکمیتی است و نظام درباره آن باید
تصمیم بگیرد ،سرنوشتش در دولت
رییسی چه میشود ،گفت :معتقدم در
مورد برجام مواضع مختلفی بیان میشود،
آن هم در صورتی که برجام حاصل یک
توافق سیاسی و دیپلماتیک بین چند
قدرت است که ایران به عنوان یک قدرت
منطقهای با قدرتهای روز جهانی این
توافق را انجام داد.البته در برجام خطوط
قرمز طرفهای متقابل رعایت نشده است
و لذا این توافقنامه یک «حد مقدور» است
و برای هیچ کدام از طرفین «حد مطلوب»
نیست.
وی با بیان اینکه به طور طبیعی
نظرها و موضعگیریهای مختلفی در
قبال برجام شکل میگیرد ،ادامه داد:
در امر مملکتداری یک موضوعی تحت
عنوان سیاستگذاری وجود دارد که
سیاستگذاران بین محاسبه سود و زیان،
بین محاسبه تهدید و فرصت ،بین محاسبه
دستاوردها و ضررها مقایسههایی را انجام
میدهند که پس از انجام این محاسبات

در نهایت تصمیمی که میگیرند حاصلش
حد مقدور است؛ از همین رو باید گفت که
برجام یک حد مقدوری است که طرفین
به آن دست پیدا کردند.
فالحتپیشه عنوان کرد :از آنجایی
که علم سیاست علم «حد مقدور» و
علم واقعگرایانه است و اگر با این نگاه
به مسائل و مشکالت موجود بنگریم؛
باید امورات کشور و بیش از میلیون
نفر جمعیتش مدیریت شود که در این
صورت ،برجام یک امر قابل قبولی است.
وی با تاکید بر اینکه برجام نباید معیاری
برای قضاوت ارزشها بین طرفهای
مختلف چه موافقان و چه مخالفان باشد،
گفت :به طور مثال ما مشاهده میکنیم
از برجام برای قضاوت کسانی که امضا و
اجرایش کردند ،استفاده میشود که به
اعتقاد من این کار غیرحرفهای است.
فالحتپیشه خاطرنشان کرد :به شخصه
معتقدم با توجه به واقعیتهای موجود در
دنیای امروز برجام یک «حد مقدور» قابل
دفاع بود و امروز هم اعتقادم بر این است.
رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست
خارجی در مجلس دهم خاطرنشان کرد:
در طول دورانی که ترامپ از برجام خارج
شد ،زحمات زیادی در کشور کشیده شد
اما کل بودجه تحت عنوان یک بودجه
جاری بسته شد نه بودجه توسعهای آن
هم در صورتی که در شأن کشور ما نیست
بودجههایمان را فقط جاری ببندیم بلکه
کشور ما نیازمند بودجه توسعهای است.
وی با بیان اینکه اگر آقای رییسی با یک
برجام احیا شده مواجه میشد ،اولین
۸۴

در وین با آم ریکا و انگلیس ب رای تبادل  ۱۰زندانی

زبالهها در صف انتظار!!

بودجهاش یک بودجه توسعهای بود،
گفت :ویژگیهای این بودجه این است که
در آن اشتغال ایجاد میشود ،بهرهبرداری
صورت میگیرد ،عمران به وجود میآید،
شاخصهایی مانند رشد درصد صنعتی
و اقتصادی شکل میگیرد و با کاهش
بیکاری و تورم روبهرو میشویم و ما همه
اینها را میتوانستیم به دست بیاوریم اگر
روند انتقال دولت با همکاری در قضیه
برجام صورت میگرفت اما اولین بودجه
دولت سیزدهم ،بودجهای است که قرار
است در شرایط بحران شکل گیرد.
فالحتپیشه تاکید کرد :واقعیت این
است که در کشور ما این ملت ایران است
که هزینه تحریمها را پرداخت میکند
نه سیاستمداران ایران؛ زیرا چه آنهایی
که جلسات فوقالعادهای بر سربرجام
دارند و چه کسانی که بر سر مانعسازی
برای برجام تشکیل جلسه میدهند،
حقوق فوقالعاده و حق مأموریت دریافت
میکنند و روز به روز زندگیشان بهتر
میشود.
وی ادامه داد :البته کاسبان تحریم
اوضاعشان بسیار بهتر است؛ آنها کسانی
هستند که راضی میشوند نفت ایران را
به نصف قیمت قاچاق کنند و موقعیت
خودشان را ارتقا ببخشند در صورتی که
این مردم هستند که با کاهش ارزش پول
ملی ،ادامه مسدود شدن منابع کشور و
افزایش هزینههای تولید و مصرف ضرر
میکنند و همه این بارها بر دوش مردم
است.

آگهي مناقصه عمومي تجدید شده (نوبت دوم)

سواری جهت انجام امور نقلیه مربوط به شهرداری سیرجان و سازمانهای تابعه
شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (شرح مختصر:تامین  25دستگاه

شمــاره /1400/11ع

خودروی سواری جهت انجام امور نقلیه مربوط به شهرداری سیرجان و سازمانهای تابعه) به

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد« :ارائه خدمات تست و کالیبره تجهیزات اندازهگيري و

شماره  2000005674000060را 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

ابزاردقيق شركت خود و صدور گواهینامه دورهای مورد تائيد سازمان ملي استاندارد ايران » را از طريق برگزاري

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

مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط و دارای گواهینامه  17025 ISOاز اداره استاندارد واگذار نمايد .لذا

مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را

متقاضيان ميتوانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الكترونيكي WWW.GEG.IRمراجعه و اسناد مذکور را به

انجام خواهد شد و الزم است

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه :تاریخ  1400/04/23می باشد.

همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان از بخش مناقصه و مزایده دانلود نمايند .مهلت تحويل پاكات ساعت 9

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

الي  14روز سه شنبه مــورخ  1400/5/5در محــل دفتركميسيون معـامالت مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران

تاریخ 1400/04/31

مي باشد .ضمنا ً بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه روز شنبه مورخ  1400/5/2مقرر شده است .شركت معدني

زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  17:30روز دوشنبه تاریخ 1400/05/11

و صنعتي گل گهر در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار ميباشد.

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز یک شنبه تاریخ 1400/05/10
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

کمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر

و اجرای فاز یک سینما ) به شماره  2 0 0 0 0 0 5 6 7 4 0 0 0 0 6 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 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  1400/04/23می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :از تاریخ انتشار مناقصه در سایت تا ساعت  18:00روز پنج شنبـــه
تاریخ 1400/04/31

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز یک شنبه تاریخ 1400/05/10

زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  17:30روز دوشنبه تاریخ 1400/05/11

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 :

دمرییت ارتباطات شهرداری سیرجان

مناقصـه شهرداری سیرجان ( نوبت دوم )

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

مرکز تماس021-41934 :

دفتر ثبت نام85193768-88969737 :

دمرییت ارتباطات شهرداری سیرجان

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید دو دستگاه خودروی
سواری هایما اس  7توربو و دو دستگاه خودرو سواری دنا پالس توربو
شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (شرح مختصر:خرید دو دستگاه
خودروی سواری هایما اس  7توربو و دو دستگاه خودرو سواری دنا پالس توربو) به شماره

 2 0 0 0 0 0 5 6 7 4 0 0 0 0 6 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  1400/04/23می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :از تاریخ انتشار مناقصه در سایت تا ساعت  18:00روز پنج شنبـــه
تاریخ 1400/04/31

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز یک شنبه تاریخ 1400/05/10

زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  18:00روز دوشنبه تاریخ 1400/05/11

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 :

دمرییت ارتباطات شهرداری سیرجان

تجدید مناقصـه شهرداری سیرجان ( نوبت دوم )

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
تهیه مصالح و اجرای فاز یک سینمـــا

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

تجدید مناقصه شهرداری سیرجان ( نوبت دوم )

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین  25دستگاه خودروی

۸

بهارنیوز :علی ربیعی سخنگوی دولت گفت که تمامی ادارات استانهای ته ران
و البرز از سه شنبه این هفته تا یکشنبه هفته آینده تعطیل است .ربیعی در
پاسخ به این سوال مبنی بر تعطیلی سه روزه ته ران و کرج اعالم کرد :بنابر به
پیشنهاد ق رارگاه عملیاتی و کمیته امنیتی ،اجتماعی و انتظامی ستاد ملی کرونا و
موافقت رییس جمهور تمامی ادارات استانهای ته ران و البرز از سه شنبه این هفته
تا یکشنبه هفته آینده تعطیل است.

عصرایران؛ مصطفی داننده -کرونای دلتا را در خیابان
دیدم ،داشت میرقصید .زده بود زیر آواز که کجا برم بهتر از
اینجا؟! سری چرخاندم و دیدم ،لعنتی زبان نفهم حق دارد.
خیلیهامان که واکسن نزدیم .یعنی ما مردم میخواهیم
بزنیم اما ...ماسک زدن را هم که شل گرفتهایم و به هر
بهانهای از گرما بگیر تا کشیدن سیگار و پاک شدن آرایش،
از زدن ماسک فرار میکنیم.
واقعا با این شرایط چرا نزند و نرقصد .کرونا شده است
مثل دزدی که خیابانی پیدا کرده که اهالی آن نه در
خانههایشان را قفل میکنند و نه سوییچ را از روی ماشین
بر میدارند و خیلی هم اهل سفر رفتن هستند .پلیس هم
چند ماه یک بار از آنجا رد میشود .واقعا او کجا برود بهتر
از کوچه بیخیالها؟
دبیر علمی کشوری کرونا میگوید « :قبال یک ترسی از
کرونا وجود داشت و شاید اکنون این ترس ریخته است،
نفره دارد
نفره و
حتی میبینیم که عروسیهای
در این شرایط برگزار میشود .مردم دیگر پروتکلهای
بهداشتی را رعایت نمیکنند .در حالی که در پیک دوم و
سوم همکاری مردم بیشتر بود»
این تفکر وقتی حاصل شد که ستاد ملی کرونا ،تصمیم
آسان گیری کرد و اجازه داد ،روال زندگی مردم عادی
شود؛ انگار نه انگار که کرونایی هست.
سری به بیمارستانها بزنید تا ببیند که وضعیت از درام
به زکام رسیده است .اصال مسووالن کشور ،بهترین کنترل
کننده کرونا در جهان و کهکشان راه شیری اما این رسم
مبارزه با یک دشمن بیرحم نیست.
واقعا اگر میخواستیم در جنگ  8ساله از کشور
اینگونه دفاع کنیم« ،عراقیها کنار زاینده رود ،لب کارون
میخواندند».
همه خستهایم اما هم مسووالن و هم مردم باید به وظیفه
خود عمل کنند .آنها باید واکسن را برسانند و ما هم باید
پروتکلهای بهداشتی را رعایت کنیم.
باید برای شکست کرونا دست از دو قطبی سازی برداریم.
هیات و سفر را روبروی هم قرار ندهیم .هرکاری که باعث
رشد کرونا در کشور میشود باید متوقف شود ،بدون هیچ
بهانهای.
کرونا در این مدت نشان داد که با هیچ کس شوخی
ندارد .میترسم روزی برسد که نعره مستانه کرونا را در
خیابانها ببینیم .روزی که شاید دیگر کاری از دستمان
برنیاید.

عکس :سید محسن فروزنده

دولت رییسی با مدل وین ،مذاک رات را ادامه نخواهد داد

کرونا را در خیابان دیدم،
داشت میرقصید...

