هفتهنامه
خبــری ،تحلیلــی ،فرهنگــی
اجتماعــی ،ادبــی ،ورزشــی

پیشنهادی برای ایجاد گذری فرهنگیتر

ِ
نزدیـک بادگیـرچپقـی
فامیـل

سال شانزدهم
چهارشنبه  17آذر 1400
 6صفحه
شماره 673
 2000تومان

موقعیت خانهی فاطمینسبها بسیار ویژه است زیرا درست در میانهی گذر فرهنگی قرار میگیرد و با اشرافی که ساختمان این خانه به
S O K H A N
T A A Z E H

کوچهی پرتردد مجاور خیابان امام دارد ،قابلیت فضاسازی ویژهای برای کاربریهایی مثل بازارچه صنایع دستی سیرجان یا چایخانه دارد
صفحه3

 QRکد

اینستاگرام سخن تازه

هشدار داده بودیم
کو گوش شنوا ؟
صفحه4

نباید سرمایههای بومی استان
را فراری دهیم
صفحه2

گرمخانهای

فقط برای مردان
صفحه5
عکس :سید محسن فروزنده

عمران و آبادانی شهر
با جدیت ادامه دارد

صفحه 3

صفحه5

سرور گرانقدر؛

یک م طص
ف
م
جناب انخدا م ی رگا ی
انتصاب شایسته حضرتعالی به عنوان فرمانــده پایگـاه پشتیبانـی ف آماد و پشتیبانی نیرو دریایی
راهبردی آجا را صمیمانه خدمت شما تبریک و تهنیت عرض نموده ،امیدوارم در پناه خداوند
خاصه حضرت بقیه اهلل األعظم (ارواحنا فداه) و تبعیت از منویات و
توجهات
سبحان و در سایه
ّ
ّ
فرامین مطاع مقام معظم رهبری و فرمانده کلّ قوا امام خامنهای (مدظله العالی) در رسالت بزرگ
خویش ،موفّق و سربلند باشید.

جم
نش
با تقدیم احترام؛ رحیم ستوده نیا رکانی و عی از باز ست گان نداجا

آگهي مناقصــه عمومـــي
شمـــاره /1400/61ع

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد« تجهیز ،راهبری و مديريت ايستگاه آتش نشاني 3و 4معدن
شماره  » 1خود را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط و دارای گواهینامه صالحیت پیمانکاری
با رتبه حداقل  5شركت در امور خدمات عمومي و تاسيساتي از اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی واگذار نمايد .لذا
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 یکشنبه مــورخ  1400/09/28در محــل دفتركميسيون معـامالت مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی
تهران مي باشد .ضمنا ً بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه روز یکشنبه مورخ  1400/09/21مقرر 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

آگهی مناقصه عمومی شماره 400/T /009
شرکت سنگ آهن گهرزمین در نظر دارد؛

خرید ماشیـن آالت استخــراج معدنــی
شامل تعداد  7دستگاه شاول 5 ،دستگاه دریل حفاری و  6دستگاه بولدوزر
با مشخصات فنی مندرج در اسناد مناقصه را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به
شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید.
لذا از شرکت های توانمند درحوزه تامین ماشین آالت معدنی جهت دریافت اسناد،
از تاریخ  1400 / 09 / 20لغایت  1400 / 09 / 24دعوت به عمل می آید.

آدرس :تهـــران -بلـــــــوار آفریقــــا ،بلــــــوار آرش غربــــــی ،پلــــــاک 12
الزم به ذکر است

مهلت تحویــل پاکـــــت ها به دبیرخانه مرکزی تهران :تا ساعت  16روز دوشنبـــه

مورخ  1400 / 10 / 20می باشد.

شایان ذکــــر است شرکت کنندگــان محتــــرم بایستــــــی جت خریـــد اسنــــــــاد

مبلغ  3, 000 ,000ریال را به شماره حساب  1 0 8 6 0 5 4 1 9 4 0و یا شماره شبــــای
 IR680150000001137800200075واریز نمایند.
ضمنا آگهی چاپ شده در تاریخ  ۱۵آذرماه  ۱۴۰۰لغو می باشد و شرکت گهرزمین به
آگهی چاپ شده در تاریخ  ۱۷آذرماه  ۱۴۰۰استناد می کند.

شماره تماس جهت کسب اطالعات بیشتر 0921 301 4831 :

رشکت سنگ آهن گهر زمین

انعکاس

سخن همشهریان:
ِ

دیشب یه سر به پارک بلوار فاطمیه زدم و با این وضعیت ناراحت کننده روبرو شدم.
متأسفانه ساکنین اون منطقه میگفتن که معلوم نیست مسئولیت این پارک با گل گهر هست
یا شهرداری!! و همین موضوع شاید باعث شده که پوشش گیاهی فوق العاده این پارک در
حال نابودی باشه وسایل بازی اش مستهلک و خراب شدن .سرویس بهداشتی افتضاح و
در یک کالم میتونم بگم که این پارک در حال نابودی کامل است .کاش توافقی میشد و این
پارک زیبا که تفریحگاه مردم اون منطقه هم می توانست باشد ،احیا می شد.

#انتقادحق مردم است  #پاسخگویی وظیفه مسووالن

خبر

اینجا بازار قهوه فروشان سیرجان است .متاسفانه در دوره مدیریت قبلی شهرداری هرچه
داد زدیم صدایمان را کسی نشنید! اینجا به جز همشهریان محترم ،گردشگران و مسافران
زیادی از دیگر شهرها برای تهیه قاووت به این بازار سنتی شهرمان مراجعه می کنند.
ان شااهلل شهردار محترم و همکاران پرتالش ایشان برخالف نفرات قبلی صدا و درخواست
ما را ببینند و بشنوند و حداقل برای ایام عید نوروز شاهد مرمت و بازسازی این قسمت از بازار
شهرمان باشیم .حداقل اینجور جلوی گردشگران حفظ آبرو می شود.
#انتقادحق مردم است  #پاسخگویی وظیفه مسووالن

رییس کل دادگستری استان کرمان عنوان کرد:

رایزنی برای از سرگیری اجراهای زنده موسیقی
فردای کرمان :سرپرست دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی با اشاره به تالش برای برگزاری مجدد کنسرتها با توجه به
کاهش موارد ابتال به کرونا و گسترش واکسیناسیون در کشور ،وعده
داد که به زودی شاهد رونق دوبارهی اقتصاد هنر خواهیم بود.
در این میان عدهای از خوانندگان و موسیقیدانان نامی کشور در
بستر فضای مجازی و بهره گرفتن از اوقات فراغت بیشتر مردم در
تعطیلی ناشی از کرونا ،همچنان چراغ بعضی از اجراها را
روزهای
ِ
زنده نگه داشتند و تعدادی از جشنوارههای موسیقی هم به صورت
مجازی برگزار شدند.
همزمان با واکسیناسیون گسترده علیه کرونا در کشور از مردادماه،
امیدواری بیشتری برای برگزاری دوبارهی کنسرتها پدید آمده است.
دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در سال جاری که
هشت ماه آن سپری شده است ،چهاردهمین جشنواره موسیقی
نواحی را در استان کرمان برگزار کرد و پانزدهمین جشنواره موسیقی
جوان را هم در دستور کار خود دارد.
این روزها اما زمزمههای برگزاری کنسرتها از آذرماه هم شنیده
میشود که دستاندرکاران معاونت امور هنری وزارت فرهنگ در حال
رایزنی با متولیان برای از سر گیری اجراهای زنده هستند.
محمد الهیاری ،سرپرست دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی  13آذرماه ،با اشاره به برگزاری جشنوارهی ملی موسیقی
ن در پانزدهمین
جوان ،خاطرنشان کرد« :جشنواره ملی موسیقی جوا 
دورهی خود قرار دارد و آیین اختتامیهی آن اواخر آذر برگزار میشود
که برای نخستین بار بخش آهنگسازی به رقابت جوانان شرکتکننده
در این جشنواره افزوده شد».
وی همچنین از افزودن بخش سرود و آهنگ انقالبی به جشنواره بی
المللی سال  ۱۴۰۰موسیقی فجر خبر داد .به گفتهی الهیاری ،با توجه
به تالشهای دولت سیزدهم در گسترش واکسیناسیون کرونا ،امکان
از سرگیری اجراهای صحنهای موسیقی فراهم شده است و به زودی
شاهد رونق دوباره اقتصاد هنر خواهیم بود.

طرح یادمان؛ تسهیالت صندوق اعتباری هنر

سخن همشهریان:
ِ

صندوق اعتباري هنر با هدف حمايت از خانواده بزرگ فرهنگ ،هنر
و رسانه سراسر کشور با همکاري بانک رسالت در قالب رويکرد نوين
(ارائه خدمات غيرحضوري) اقدام به اعطاي تسهيالت قرض الحسنه
(طرح يادمان) کرده است .صندوق اعتباری هنرپس از دریافت
درخواست متقاضی برابر ضوابط نسبت به صدور معرفی نامه به بانک
قرض الحسنه رسالت اقدام خواهد کرد .فرآیند ثبت نام اولیه و افتتاح
حساب در بانک قرض الحسنه رسالت به صورت مجازی بوده و نیاز
به مراجعه حضوری نیست .شایان ذکر است؛ تسهیالت اعطایی بدون
سود بوده و صرفاً دارای  ۲درصد کارمزد است .همچنین تالش شده
است تا حداقل تضامین در قبال آن دریافت شود.

نباید سرمایههای بومی استان را فراری دهیم
به گزارش فردای کرمان به نقل از روابط
عمومی اداره کل دادگستری استان
کرمان ،یداهلل موحد در نشست ستاد
استانی اجرای کلی سیاستهای اقتصاد
مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی کرمان
برای بررسی مشکالت سه واحد تولیدی،
بیان کرد« :در جلسهی اقتصاد مقاومتی
شهرستان زرند مصوب شد که مشکل
شرکت آریا فاتح خاورمیانه در راستای
سرمایهگذاری در شهرستان کوهبنان
حل شود و از این رو نیاز است که با
برگزاری جلسهای در حوزهی کوهبنان با
حضور نماینده این شهرستان در مجلس
شورای اسالمی ،مشکالت موجود در
مسیر این سرمایهگذاری برطرف شود».
تاکید کرد« :برخی شهرستانها از
جمله کوهبنان از نظر اقتصادی در
وضعیتی هستند که اگر در راستای جلب

سرمایهگذاریهای جدید در این مناطق
اقدام نشود ،بهزودی با پدیدهی مهاجرت
روبهرو خواهیم شد».
وی ادامه داد« :در چارچوب منویات
مقام معظم رهبری در راستای اجرای
سیاستهای اقتصاد مقاومتی اقدام

میکنیم و از این رو پشتیبانی الزم را
از دستگاههای اجرایی انجام میدهیم
و انتظار میرود که سازمانهای مرکزی
در کشور بنا به درک اقتضائات استانها
نسبت به صدور مجوزهای الزم اقدام
کنند».

رئیس کل دادگستری استان کرمان
اظهار کرد« :نباید سرمایههای بومی
استان را فراری دهیم و همه باید فضایی
امن را برای آنها ایجاد کنیم».
در این نشست همچنین به منظور
حمایت از یک پروژهی سرمایهگذاری
ورزشی ،مقرر شد پیگیریهای الزم از
سوی دستگاههای مربوطه انجام شود و
به سرمایهگذار فرصت مجددی ارائه شود
که نسبت به آغاز احداث این پروژهی
ورزشی اقدام کند.
شایان ذکر است؛ در این نشست
مشکالت یک واحد تولیدی شکالت
خرما و کلمپه کرمانی که سالها معطل
مانده بود نیز مورد بررسی قرار گرفت و
مقرر شد پیگیری سریعی صورت گیرد تا
مشکالت این واحد تولیدی طی سه تا
چهار ماه آینده برطرف و راهاندازی شود.

امتحاناتدانشآموزان
در همۀ پایهها حضوری
برگزارمیشود

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش
گفت« :امتحانات نیمسال اول
دانشآموزان در همهی پایهها حضوری
برگزار خواهد شد» .وی تاکید کرد
که دانش آموزان چه در کالسهای
حضوری شرکت کنند و یا آموزش
را بهصورت مجازی دنبال کنند باید

سرجلسه امتحان حاضر شوند.
کمرهای گفت« :به مدارس اعالم
کردهایم که برنامهی مدرسه باید براساس
کالسهای حضوری انجام گیرد مگر
اینکه برای رعایت فاصلهی دانشآموزان،
برخی از دروس بهصورت غیرحضوری
بوده و آموزش بهصورت ترکیبی انجام

شود».وی خاطرنشان کرد« :مدیران
مدارس موظفند محدودیتهای تشکیل
کالس حضوری را برطرف کرده و از
امروز تعطیلی کالس حضوری در هیچ
مدرسهای پذیرفتنی نیست و باید
حداقل یک یا دو روز در هفته کالسها
حضوری برگزار شود».

توسعه بخش قلب نیروی دریایی در اولویت کار است

فرماندهی
مطبوعاتی
️نشست
آماد و پشتیبانی نداجا سیرجان
دوشنبه گذشته در مقر فرماندهی برگزار
شد .این کنفرانس مطبوعاتی که با حضور
خبرنگاران و اهالی رسانه سیرجان و به
مناسبت روز نیروی دریایی برگزار شد
در این مراسم ناخدا یکم سید جالل
مدنی ،فرماندهی آماد و پشتیبانی
نداجا از دستاوردهای نیروی دریایی

ارتش جمهوری اسالمی عنوان کرد :ما
به عنوان نیروهای پشتیبان و حمایتگر
در کنار دیگر نیروهای مسلح حضور
داریم و در این زمینه تا آنجا که در
توان است فعالیت خواهیم داشت.
ناخدا ️مدنی افزود :برای توسعهی زیر
ساختها از جمله توسعهی بیمارستانی
که تحت پوشش حمایتی ماست برنامه
داریم و امیدواریم بتوانیم تا جایی که

مرتبط با سیستم و کار باشد اقدامات
مفید در جهت توسعه شهری از
جمله توسعهی بخش تخصصی قلب
بیمارستان نیروی دریایی ،انجام دهیم.
️ناخدا مدنی ادامه داد :نیروهای مسلح
در  ۸سال دفاع مقدس با اقتدار و
شهامت ایستادگی کردند و اکنون
نیز با علم و دانش خود دستاوردهای
مفیدی برای میهن به ارمغان

آوردهاند و باید بگویم مفتخرم که
جزئی از این مجموعه بزرگ هستم.
نیروهای آماد و پشتیبانی همواره تا
آنجا که در توانشان بوده ،یاری رسان
هم میهنان بودهاند️ .در پایان جلسه
سیدجالل مدنی ضمن تشکر از حضور
خبرنگاران در این جلسه ،درخصوص
پیشرفتها و دست آوردهای مهم و
بزرگی در آیندهای نزدیک خبر داد.

خبر
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اخبار کوتاه
سالگرد دوم سردار سلیمانی کامال مردمی برگزار میشود

فرمانده سپاه ثاراهلل استان کرمان رویکرد سالگرد امسال حاج قاسم
سلیمانی را مردمی اعالم کرد و افزود :سالگرد دوم سردار دلها در طول
یک هفته برگزار میشود و شخصیتهای بزرگی برای این مراسم دعوت
کردیم .سردار حسین معروفی  ۱۵آذرماه در شورای اداری استان کرمان
با حضور وزیر کشور با اشاره به مکتب سلیمانی گفت :سی نظامات شهید
سلیمانی تعریف کردیم .وی رویکرد سالگرد امسال حاج قاسم سلیمانی
را مردمی اعالم کرد و افزود :سالگرد دوم سردار دلها در طول یک هفته
برگزار میشود و شخصیتهای بزرگی برای این مراسم دعوت کردیم.
فرمانده سپاه ثاراهلل استان کرمان با بیان این مطلب که در شهرستانهای
نیز برنامههایی برای سالگرد سردار سلیمانی دارند ،تصریح کرد :در کرمان
 ۵برنامه محوری داریم و اجالسیه پایان بخش برنامههای سالگرد در
کرمان در روز پنجشنبه برگزار میشود.

فراخوان تزریق دُز سوم واکسن برای افراد باالی  ۴۰سال
رئیس اداره بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت،
با اشاره به شرایط تزریق ُدز سوم واکسن کرونا به افراد باالی  ۴۰سال
گفت« :از همهی افراد باالی  ۴۰سالی که در نوبت اول و دوم یکی
از واکسنهای سینوفارم ،برکت و بهارات را تزریق کردهاند و  ۳ماه از
تزریق ُدز دوم آنها گذشته باشد برای تزریق نوبت سوم واکسن دعوت
میکنیم» .وی افزود« :ابتدا گروه سنی باالی  ۶۰سال برای تزریق نوبت
سوم اعالم شد و با توجه به اینکه پیشرفت برنامه هدف ما است االن
همهی افراد باالی  ۴۰سالی که در نوبت اول و دوم یکی از واکسنهای
نامبرده را تزریق کرده باشند و  ۳ماه از تزریق ُدز دوم گذشته باشد
را دعوت میکنیم مراجعه کنند و نوبت سوم را تزریق کنند» .زهرایی
اظهار کرد« :افراد باالی  ۶۰سالی که واکسن اسپوتنیک و یا آسترازنکا
تزریق کرده باشند و شش ماه از نوبت دومشان گذشته باشد ،مشمول
برنامه دریافت واکسن یادآور میشوند».

آخرین مهلت پرداخت جرایم رانندگی با تخفیف

رئیس مرکز اجراییات پلیس راهور ناجا گفت« :رانندگان فقط تا ۳۰
دیماه سال جاری مهلت دارند جریمههای معوقهی خود را پرداخت
و از طرح بخشودگی جرایم دیرکرد استفاده کنند» .وی تاکید کرد:
«رانندگان برای بهرهمندی از این بخشودگی باید اصل جریمهی خود
را تا پیش از پایان دیماه پرداخت کنند و در غیر اینصورت دو برابری
جرایم به قوت خود باقی خواهد بود» .وی به رانندگان توصیه کرد ،به
غیر از درگاههای بانکی و اپلیکیشن «پلیس من» از هیچ اپلیکیشن
یا سایت دیگری برای پرداخت جرایم استفاده نکنند و حتیالمقدور
پرداخت جرایم خود را به روزهای پایانی موکول نکنند.

دیدار دانشگاهیان سیرجان با اعضای کمیسیون فرهنگی شورا اسالمی شهر به مناسبت روز دانشجو

دانشجوبایدمظهرمطالبهگریباشد

روز گذشته به مناسبت  ۱۶آذر؛ روز دانشجو ،تنی چند
از نمایندگان دانشگاههای مختلف سیرجان به دعوت
کمیسیون فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شورا ،در این
نهاد مردمی حضور یافته و طی یک نشست صمیمی ،با
اعضای این کمیسیون دیدار و گفتوگو کردند.
به گزارش روابط عمومی شورای اسالمی شهر
سیرجان ،در این دیدار ابتدا اعضای کمیسیون فرهنگی
ضمن خیرمقدم ،فرارسیدن  ۱۶آذر ،روز دانشجو را به
نمایندگان دانشگاهیان سیرجان تبریک گفتند.
در ادامه این نشست صمیمانه ،نمایندگان دانشگاهها
به بیان دغدغههای خود پیرامون مسائل مختلف
فرهنگی و مدیریت شهری پرداخته و همچنین
خواستار همکاری شورا و شهرداری جهت رفع پارهای
از مشکالت مرتبط بامسائل فرهنگی و مدیریت شهری
شده و ارتباط مستمر در طول سال میان دانشگاهها با
شورا و شهرداری شدند.
حجت کاظمی؛ رئیس کمیسیون فرهنگی شورا نیز
ضمن تاکید بر لزوم گسترش همکاریهای شورا و
شهرداری با دانشگاههای شهر ،از پیگیری مطالبات
دانشگاهیان در حیطه اختیارات قانونی شورا و
شهرداری خبر داد و افزود :امیدواریم همکاری و
دیدارهای ما منتهی به نشستهای ساالنه نباشد؛ بلکه
در تمام طول سال این ارتباط به صورت مستمر وجود
داشته باشد تا هم ما بتوانیم به رتق و فتق آندسته از

لزوم توجه به آموزش دانشجویان در رشتههای کاربردی و مورد نیاز شهرستان

مشکالت دانشگاهیان که در حیطه اختیاراتمان است
بپردازیم و هم در بحث مدیریت شهری از توان علمی
دانشگاههای سیرجان استفاده نماییم.
همچنین کاظمی در ادامه سخنان خود ،خواستار توجه
بیشتر دانشگاههای سیرجان به بحث رشد و پرورش
مطالبهگری در میان دانشجویان شد و افزود :یکی از
انتقادهای جامعه به سیستم آموزشی ما ،تربیت افراد
بدون حس مطالبهگری است درحالیکه دانشجویان به
عنوان مظهر امید باید در صف اول مطالبهگری باشند و
امید است با رویکرد مثبت مدیران دانشگاههای مختلف
سیرجان به بحث مطالبهگری ،این رفتار در طول دوران

آموزش دانشجویان در این عزیزان نهادینه گردد.
در ادامه این نشست صمیمانه حسن خدامی؛ رئیس
شورای اسالمی شهر سیرجان با اشاره به پیگیری
مستمر مشکالت حوزه شهری توسط شورا با هدف حل
مشکالت این حوزه و عموم شهروندان و با اشاره به
وجود دانشگاههای متعدد در سیرجان گفت :با توجه به
ظرفیتهای سیرجان ،توقع از دانشگاهها ،سرمایهگذاری
در پرورش و آموزش دانشجویان در عرصههای مختلف
این ظرفیتها اعم از بخش کشاورزی ،صنعتی،
گردگشگری و ...است.
به عبارت دیگر ،توقع ما از دانشگاههای سیرجان

شناسایی رشتههای مورد نیاز در سیرجان و کمک به
پیشرفت و توسعه شهرستان است.
امین صادقی؛ نایب رئیس شورای اسالمی شهر سیرجان
نیز با اشاره به ظرفیت شهر سیرجان به واسطه حضور
صنایع و معادن گوناگون و همچنین لزوم استفاده از
فارغالتحصیالن دانشگاهی در این حوزه گفت :بهتر
است در کنار کالسهای تئوری دانشگاهها ،کالسهای
عملی نیز وجود داشته باشد که این مهم جز در قالب
ارتباط صنعت با دانشگاه میسر نخواهد شد.
ایجاد این امکان میتواند در سالهای آتی و در بحث

به کارگیری فارغالتحصیالن بومی که حق دارند در این
شهر مشغول کار شوند ،مفید واقع شود و قطعا ایجاد
کالسهای عملی و طی کردن آموزشهای عملی،
موجب موفقیت بیشتر دانشجویان بومی در بحث
استخدام در مشاغل حوزه صنعت خواهد شد.
شایان ذکر است در این نشست صمیمی ،نمایندگانی
از دانشگاههای علوم پزشکی ،صنعتی ،پیامنور ،آزاد
اسالمی ،جهاد دانشگاهی ،کاربردی نوبنیاد ،دانشکده
فنی شهید کرانی و آموزشکده فنی و حرفهای کوثر
حضور داشتند.

قناتهای استان
کرمان مورد غفلت
قرار گرفته اند

ایسنا :کارشناس آبهای زیر زمینی و قناتهای کرمان گفت :قناتهای استان مورد غفلت قرار گرفته
به همین دلیل از اداره کل میراث فرهنگی تقاضا داریم تا هر چه سریعتر این میراث ارزشمند استان را به
ثبت ملی برساند و از آسیب صنعت به آنها جلوگیری کند.وی اضافه کرد :حفر چاههای عمیق در کنار
قناتها نباید اتفاق میافتاد؛ در حال حاضر نیز با خطر ضربهای که کارخانههای صنعتی نزدیک به قناتها
به آنها وارد میکنند مواجه هستیم و دلیل عجله ما برای ثبت ملی آنها همین است .قناتهای استان
بسیار مورد غفلت قرار گرفته به همین جهت از اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
تقاضا داریم تا هر چه سریعتر این میراث ارزشمند استان را به ثبت ملی برساند.

فرهنگ
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مهلت ارسال آثار به جشنواره تئاتر سردار آسمانی تمدید شد

مهلت ارسال آثار در سه بخش نمایشنامهنویسی ،تئاتر خیابانی و رادیو تئاتر سومین جشنواره سراسری تئاتر سردار آسمانی تا  ۲۵آذرماه ۱۴۰۰
تمدید شد.سومین جشنواره سراسری تئاتر سردار آسمانی ،توسط انجمن تئاتر انقالب و دفاع مقدس بنیاد فرهنگی روایت فتح و اداره کل فرهنگ
و ارشاد اسالمی استان کرمان ،دیماه سال جاری با دبیری سیدوحید فخرمهدوی در کرمان برگزار خواهد شد .عالقهمندان میتوانند آثار تولیدی
خود را در بخشهای نمایشنامهنویسی ،تئاتر خیابانی و رادیو تئاتر تا  ۲۵آذرماه جاری به آدرس تهران ،خیابان شهید احمد قصیر بخارست ،بخارست
هشتم ،پالک  ،۱۶طبقه  ،۶دبیرخانه سومین جشنواره سراسری تئاتر سردار آسمانی ارسال کنند.

پیشنهادی برای ایجاد گذری فرهنگیتر

    

یادداشت

فامیل نزدیک ِ بادگیر چپقی
گروه فرهنگ
حاال که شهرداری سیرجان در حال تملک خانههای
اطراف بادگیر چپقی است و قرار است طرحی به نام
گذر فرهنگی از کوچهی مجاور خانهی حاجرشید
و کوچهی بادگیر چپقی به سمت خیابان امام(ره)
برود و به بازار بخورد ،بد نیست شهرداری سیرجان
این خانهی زیبای تاریخی را که نبش دیگر کوچهی
بادگیرچپقی قرار دارد و در مسیر همین گذر
فرهنگیست ،خریداری کند و با همکاری اداره
میراث فرهنگی و گردشگری اینجا را مرمت کرده تا
از آن -که مشرف به کوچهای تجاری است -به عنوان
بازارچه صنایع دستی یا چایخانه استفاده شود.
با وجود اینکه خانهی فاطمینسبها ثبت میراث
فرهنگی نیست اما اقدام شهرداری برای خرید این
خانه از چند نظر قابل توجیه و حتا مهم است:

 1شهرداری همین طوری هم دارد خانههای
بدون ارزش معماری را در اطراف بادگیر چپقی و
پشت بازار تملک میکند .بنابراین این خانهی دارای
ارزش معماری به عنوان عکسی زنده از سیرجان
قدیم و بخشی از هویت معماری شهرمان ،میتواند
و حق دارد در فهرست تملک شهرداری سیرجان
قرار بگیرد.
 2شهرداری سیرجان پیش از این موجبات
تخریب خانهی تاریخی دکتر مجد رضوی را فراهم
آورده بوده .خانهای که منحصر به فردترین بادگیر
جهان یعنی بادگیر چپقی در آن واقع بود .یعنی
اگر قرار باشد شهرداری سیرجان اشتباه گذشته را
جبران کند ،خرید خانهی فاطمینسبها و مرمتش
درست در نبش کوچه بادگیر چپقی ،بهترین فرصت
برای جبران است.
 3اگر قرار باشد طرح ایجاد گذر فرهنگی-
مذهبی اجرا شود و خانهی حاجرشید به عنوان تکی ه
و مرکز عزاداریهای اصیل سیرجان از طریق کوچهی

اشکهاولبخندهایکارتونیستکتابخوان

محمد لطیفکار :شوخی با
کتاب و آدمهای کتابخوان،
سوژهی جذابی است و طبیعتا
صالح رزمحسینی کارتونیست
موفق کرمانی ،که تا کنون به
خاطر آثار ارزندهاش دهها بار
برندهی جایز ه در سطوح ملی
و فراملی شده است ،این سوژه
را فراموش نکرده است .جالبتر
اینکه او خود ،عاشق کتاب و
از مشتریان دائم کتابفروشیها
است.
او اخیرا در گفتوگو با «بیژن ادبی» روزنامهنگار در فصلنامه
جنگ هنر مس ،گفته بود« :مگر میشود که بخواهی کار
هنری کنی اما کتاب نخوانی؟ یکی از لذتهایم در زندگی،
مطالعه است و در مخارجم ماهیانه مبلغ قابل توجهی بابت
کتاب میدهم  ...این(کتاب)ها به من کمک میکنند  ...گاهی
یک صفحه از یک رمان ،سوژهی کاریکاتور بعدیام را مشخص
میکند.»...
بنابراین نگاه «صالح» به کتاب و کتابخوانها سرشار از
اشکها و لبخندهایی است که اهالی کتاب بارها در زندگی
خود آن را تجربه کردهاند...
بیستو یکمین دورهی جایزهی کتاب سال استان ،که روز
پنجشنبه چهارم آذرماه در شهر سرچشمه برگزار شد ،یک
فرصت خوب برای «صالح» بود تا کارهایش را در قالب یک
نمایشگاه با محوریت کتاب ،در معرض دید و قضاوت قشر
کتابخوان قرار دهد .کارهایی که به نظر من جذاب و تامل
برانگیزند ،و برخی هم پیشتر در مسابقات رتبه گرفتهاند.
پس از گشت و گذاری در نمایشگاه ،از «صالح» دوست عزیز و
هنرمندم خواهش کردم که از او در کنار آثارش چند عکس به
یادگار بگیرم .ضمنا تصویر چند اثر را که با موبایل گرفتهام به
یادگار میگذارم تا شما هم در این لذت تماشا ،شریک شوید.
هفتم آذرماه هزار و چهارصد.

بادگیر چپقی به بازار منتهی بشود ،در این صورت
موقعیت خانهی فاطمینسبها بسیار ویژه است زیرا
درست در میانهی این گذر قرار میگیرد و با اشرافی
که ساختمان این خانه به کوچهی پرتردد مجاور
خیابان امام دارد ،قابلیت فضاسازی ویژهای برای
کاربریهایی مثل بازارچه صنایع دستی سیرجان یا
چایخانه دارد و میتواند در این گذر مورد استفاده
قرار بگیرد و کاربرد داشته باشد.
 4شورا و شهرداری سیرجان با این کار ثابت
میکنند که به توسعهی فرهنگی شهر نیز اهمیت
میدهند و در کنار عمران و آبادانی شهر برای حفظ
تاریخ و معماری قدیم سیرجان اهمیت قائل هستند.
 5گویا وارثان این خانه در تکاپوی فروش آن به
واسطهی نمایندهی خود هستند و بنابراین شهرداری
برای خرید این خانه با مانع جدیئی روبرو نمیشود.
 6در صورت خریده نشدن این خانه توسط
شهرداری سیرجان ،احتمال خرید آن توسط داللها
و بساز بفروشها زیاد است و در این صورت از آنجا
که خانه ثبت میراث نیست ،تخریب میشود تا جای
خود را به سازهای جدید و بیارتباط به بادگیر چپقی
و بافت قدیم سیرجان دهد که در این صورت ،هم
بخشی از طرح گذر فرهنگی بیهویت و بیمعنا
میشود و هم بخش دیگری از تاریخ شهر سیرجان از
بین میرود و به خاطرههای صد کاش و ای افسوس
میپیوندد.
 7شهرداری میتواند به عنوان مالک جدید
این خانه دنبال ثبت آن در میراث فرهنگی باشد
و با مشخص کردن یک کاربری فرهنگی -تجاری در
زمینههای مربوط به اقتصاد گردشگری از آن درآمد
کسب کند و هزینهی خرید و نگهداری از آن را خیلی
زود جبران کند و حتا درصورت استقبال گردشگران
بر درآمدهای شهرداری سیرجان افزوده بشود.

خبــر

عکسها :سید محسن فروزنده

آگهی فراخوان مناقصه عمومی (یک مرحله ای ) واگذاری امور مربوط به
پروژه تکمیل ساختمان زیست پزشک مرکز بهداشتی درمانی پاریز
دانشکده علوم پزشکی سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور مربوط به پروژه تکمیل
ساختمان زیست پزشک مرکز بهداشتی درمانی پاریز به شماره  2000092962000028را از طریق سامانه
تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه ازدریافت اسناد مناقصه تا ارائه
پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق در گاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس
 www.setadiran.irانجام 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  1400/09/17روز چهارشنبه می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  14:00روز شنبه تاریخ 1400/09/20
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت  14:00روز سه شنبه تاریخ 1400/09/30
زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  9روز چهارشنبه تاریخ 1400/10/01
زمان جلســــه توجیهی :ساعت  10روز شنبه مورخ 1400/09/27
جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها به آدرس ذیل مراجعه نمایند.
الف :آدرس  :بلوار سیدجمال جنب پارک ترافیک دانشکده علوم پزشکی و تلفن42340625:
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:مرکز تماس021-41934:
دفتر ثبت نام 88969737 :و 85193768

فروش ویــژه یلدایی آغاز شد

تولیدی و بازار مبل امام علی (ع)
تعداد محدود و مدت محدود

سرویس خواب و مبلمان اقساطی بدون پیش پرداخت
سرویس چوب کامل ویژه جهیزیه عروس شامل؛

روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی سیرجان

فروش ،نصب ،سرویـس،شــارژ گـــاز و

لولـه کشی زیرکار

نق

دو
ا
ق
س
ا

رختکن،جاکفشی

ط

فروشگاه اسپلیت صالحی
42338788 - 09164458335

مبـــل

میز آرایش

سرویس خواب

ک

کولرهای گـازی اسپلیت
خیابان وحید  -روبروی فروشگاه افق کوروش

میز ناهارخوری

میز جلو مبلی

پا تختی

بوفه بزرگ

مد لباسی

همگی یکجا  29/800/000 :تومان

انتهای بلـوار اصلی حجــت آبــاد

09124158001

تشک طبی فنری

جزئیات رنگ بندی
جدید کرونایی
کشور

رنگبندی  ۱۳آذر در اپلیکیشن ماسک منتشر شد و بر این اساس تهران و  ۱۴مرکز استان دیگر در
وضعیت آبی کرونا قرار گرفتند .با عبور کشور از خیز پنجم کرونا ۲۸۴ ،شهرستان در وضعیت آبی و ۱۵۳
شهرستان در وضعیت زرد قرار گرفتند .اراک ،اردبیل ،اصفهان ،اهواز ،ایالم ،بندرعباس ،تبریز ،تهران ،رشت،
زاهدان ،ساری ،قم ،کرج ،گرگان و مشهد مرکز استانهایی هستند که در وضعیت آبی هستند .وضعیت
آبی به منزله پایان کرونا نیست .حتی افرادی که دو نوبت واکسن دریافت کردهاند میبایست کماکان
مراقبتها را ادامه دهند .در صورتی که اعالم وضعیت آبی منجر به شروع دورهمیها و مهمانی و مراسم در
محیط سربسته شود ،بازهم احتمال افزایش آمار مبتالیان و شروع یک خیز جدید وجود دارد.

سالمت
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بستری  ۲۰۱بیمار کرونا مثبت در بیمارستانهای استان کرمان

گفتارنو :سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت :در حال حاضر  ۲۰۱بیمار قطعی کرونایی در بیمارستانهای استان کرمان بستری هستند.
سعید صحبتی سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در تشریح آخرین وضعیت بیماری کرونا در استان کرمان موارد بستری قطعی در بیمارستانهای
استان را  ۲۰۱مورد اعالم و اظهار کرد :طی شبانهروز گذشته  ۴۵بیمار جدید کرونایی در بیمارستانهای استان بستری شده است.
وی تعداد کل موارد بستری مثبت کرونا در استان کرمان را  ۴۳هزار و  ۵۷۸مورد عنوان کرد و گفت :طی شبانهروز گذشته  ۵نفر بر اثر کرونا در استان
جان باختهاند و مجموع فوتیهای کرونای استان به  ۵هزار و  ۸۸نفر رسیده است.

گزارش سابق سخنتازه پیرامون نظارت بر تزریقاتیها

گروه سالمت

از زمان انتشار خبر فوت دو همشهری بعد
از تزریق دارو در یک درمانگاه خاص تاکنون
شاهد واکنشها و گفتوگوهای زیادی از
سمت مسووالن نظارتی در رسانهها بودهایم
اما همچنان برخی ابهامها حل نشده به قوت
خود باقی مانده است.
اساسیترین سوال این است که اگر مشکل
از یک داروی خاص بوده ،چرا درمانگاه به
عنوان محل تزریق پلمپ شد؟ اگر مشکل از
دارو بود که تعداد قربانیان قاعدتا میبایست
بیشتر میبود زیرا قطعا این دارو در یک
ماه گذشته از تعداد انگشتان دست بیشتر
فروخته شده است؟
واقعیت این است که سهلانگاری در امر
مهمی مثل تزریق از احتماالت جدی در
علت یابی برای وقوع اتفاقات تلخ اخیر است.
موضوعی که چندین ماه پیش از این
سخنتازه در گزارش خود به آن اشاره کرده
بود و جالب آنکه آن گزارش هم شاهدانی از
همان درمانگاه داشت .اگر آن زمان مسووالن
نظارتی آویزهی گوش کرده بودند ،شاید االن
شاهد دست و پا زدنشان به مانند نوشداروی

هشدار داده بودیم ،کو گوش شنوا؟

بعد از مرگ سهراب نبودیم.
اینکه شلوغی برخی درمانگاهها به خصوص
در بخش تزریقات باعث سرسری گرفتن کار
تزریق توسط برخی نیروها شده است .مثال
پیش از این بارها دیده شده بود که برخی
تزریقاتیها همزمان چند سرنگ آمپول را در
دست دارند و میخواهند به بیماران تزریق
کنند! در حالی که چنین کاری امکان خطا را
بسیار زیاد میکند و خطا در این شغل قابل
جبران نیست.
سخنتازه در آن گزارش نوشته بود که پیش
از این برخی بیماران خاص هم تجربهی
ناخوشایندی از تزریق دارویشان در برخی
درمانگاههای سیرجان داشتهاند.
از ابراز ترحم پرستاران به صورت گفتاری
که منجر به آسیب روانی بیمار میشود تا
اشتباهاتی از قبیل تغییر سوزن سرنگ به
میل خودشان! آیا پرسنل در زمینه داروهای
تزریقی بیماران خاص آموزش الزم را
ندیدهاند؟ یا چرا برخی تزریقاتیها رفتار و
گفتار حرفهای هنگام مواجهه با بیمار را بلد
نیستند و با ترحم بیجا بیمار را از حضور در
تزریقاتی منزجر میکنند؟!
آیا آموزش و فرهنگسازی الزم در خصوص

لالکترونیک
کنتر 

واکسننزدهها و کرونا مثبتها
محسن فرهادی ،معاون فنی مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت
دربارهی طرح محدودیت هوشمند کرونا ،بیان کرد« :مصوبهی ششم آذر ستاد
ملی مبارزه با کرونا به این طرح اشاره دارد و این طرح که از روز گذشته۱۵ ،
آذر ،آغاز شد بر مبنای واکسیناسیون و اجرای پروتکلهای بهداشتی است».
وی افزود« :با توجه به افزایش پوشش واکسیناسیون مقرر شد روش کنترلها

مهارتهای ارتباطی و رفتار شغلی حرفهای
مناسب با بیماران آموزشهای الزم داده
نشده است؟!
همین کمبود نیروی کاربلد در این زمینه
باعث میشود سوال اولم را تکرار کنم.
مشخصا اگر اتفاقات تلخ اخیر تنها به دلیل
مشکلی در دارو بوده پس چرا تعداد قربانیان
مشابه بیشتر نبوده است؟ مطمئنا این دارو
در یک ماهی که گذشت بسیار بیشتر از
دو سه تا فروش داشته .پس چرا به جای
پیگیری مسووالنهی این اتفاق ،نوک پیکان
به سمت دارو رفته؟ شاید قرار است قصور
را نزد افکار عمومی به سمت و سوی دیگری
جز خطای انسانی جهت بدهند!
این درست است که یافتن علل ریشهای
این رویداد نیاز به بررسی بیشتر و نظر
کارشناسی دارد.
از جمله عوامل دیگر میتوان به نوع دارو،
شرکت سازنده ،تداخالت دارویی ،سرعت
تزریق دارو توسط فرد ،حساسیت دارویی
و وجود بیماری زمینهای اشاره کرد .اما
پس در این صورت چرا همان اول با انتشار
مطلب دربارهی احتمال مشکل داشتن دارو،
سعی میکنند افکار عمومی را جهت دیگری

و نظارتها تغییراتی داشته باشد .این طرح پنج الزام اساسی دارد که یکی
از آنها برای کارکنان دولت و مورد دوم برای واحدهای صنفی ،صنعتی و
کارگاهی ،مورد سوم برای مراکز آموزشی ،مورد چهارم برای مناسبتهای ملی،
مذهبی و آیینی و مورد پنجم مربوط به ترددها است» .معاون فنی مرکز سالمت
محیط و کار وزارت بهداشت ادامه داد« :دستورالعمل مربوطه برای پنج مورد
ذکرشده ،خود به دو گروه خدمتدهندگان و خدمتگیرندگان تقسیم میشود
و ارائهدهندگان خدمت از  ۱۵آذر موظف هستند خدمت خود را به کسانی ارائه
دهند که اوال پروتکلهای بهداشتی را رعایت کنند و دوما واکسن زده باشند».
ل الکترونیک واکسن نزدهها و کرونا مثبتها
کنتر 
فرهادی تاکید کرد« :زمینهی اجرای طرح بر سامانه استوار است؛ یعنی
کنترلها ،سامانهای و الکترونیک است؛ به طور مثال اگر قرار است به سینما

بدهند؟
حال آنکه احتمال بروز خطای انسانی نیز
از چشم دور بماند .برای مثال در گزارش
قدیمی سخنتازه یکی از همشهریان درباره
تجربهی بستری شدن خود در یکی از
بیمارستانهای سیرجان برای کورتوندرمانی
گفته بود« :شوکه شدم وقتی پرستار به اتاقم
آمد و اول آمپولی تزریق کرد و سپس پرسید:
"خانم فالنی بودی دیگه !" خدا را شکر خانم
فالنی بودم وگرنه نمیدانم اگر نبودم ،بعدش
چه به سرم میآمد و چه میشد؟»
در همان گزارش سخنتازه از قول همشهری
دیگری دربارهی یکی از درمانگاههای شلوغ
سیرجان آمده بود« :باالخره سر خانم
تزریقاتی خلوتتر میشود و برای تزریق
آمپول دخترم به بالین او میآید.
اول اینکه انگار تا حاال آمپول بیماران خاص
را از نزدیک ندیده باشد و با تعجب نگاهش
میکند .بعد هم تاکید بیجا دارد روی این
موضوع که سوزن روی بستهبندی خود
آمپول درشت است و باید سوزن ریزتری
بیاورد .هرچه از دخترم انکار که این سوزن
مخصوص تزریق همین آمپول است و توسط
کارخانه سازنده طراحی و به بسته اضافه

انعکاس
سخن همشهریان :
ِ

باسالم ديروز رفتم بيمارستان غرضي دكت
قسمت تزريقات به اندازه اي كثيف بودكه فكر
اومدم تختا به هم ريز ،ديوارها تمام كثيف و
لطفا پيگيري كنيد

شده ،از او فقط لجبازی و اصرار است!
دست آخر کار خودش را میکند و تزریق
را برای دخترم دردآورتر میکند و همزمان
با دردکشیدن بیمار ،از او میپرسد" :از کِی
دچار این بیماری وحشتناک شدی؟"
مسووالن محترم دربارهی بیدقتی در تزریق
اشتباه پیش از این هم بارها به شما گزارش
شده است و حتا گاهی هم صدمات غیرقابل
جبرانی را برای برخی همشهریان به دنبال
داشته است اما ندید گرفتهاید! حتا چند سال
پیش به اشتباه آمپول یک بیمار خاص را به
یک دختر دانشجو در سیرجان زدند و او را
برای مدتی ویلچرنشین کرده بودند.
مسووالن محترم متاسفانه سیرجان
سالهاست که با چنین مشکالتی روبرو بود
و چنین وقایع تلخی قابل پیشبینی هم
بود .عالج واقعه قبل از وقوع نکردید و چند
خانواده داغدار شدند .هنوز اما خیلی خیلی
دیر نشده .این مشکل را بخشی از همان
مشکل کلیت ِر خدمات درمان در شهرستان
سیرجان ببینید که موجب ایجاد موج بزرگی
از توریستهای سالمت شده است .موجی که
مرتب از شهر خودمان راهی شیراز و یزد و
کرمان میشوند.

برویم باید واکسن زده باشیم و در صورتی از طریق سایت به ما بلیط فروخته
میشود که با ارائهی کد ملی یا  QRکد کارت واکسن ثابت کنیم واکسن تزریق
کردهایم .یا زمانی میتوانیم بلیط هواپیما ،قطار یا اتوبوس بخریم که سامانه،
تزریق واکسن و بیمار نبودن فرد را تایید کند».
شرایط اجازه سفر به شهر قرمز با خودروی شخصی
فرهادی با اشاره به اینکه ترددهای بین استانی هم شامل طرح محدودیت
هوشمند کرونا میشود ،اظهار کرد« :اگر شهری قرمز باشد و فردی بخواهد به
آن سفر کند باید وارد سامانهی الکترونیک پلیس راهور شود و کد ملی را ثبت
کند و اگر واکسن تزریق کرده باشند و بیمار نباشند اجازهی سفر خواهند داشت
و اگر اجازهی سفر صادر نشود و سفر کنید مانند گذشته جریمه اعمال میشود
که قابلیت دوبرابر شدن هم دارد .این قانون مشمول صاحب ماشین میشود و

بازخورد

بازتابی از گزارش مشکالت بیماران اماس در سیرجان

برخوردِ ترحمها!

هفتهی گذشته گزارش سخنتازه درباره روز جهانی اماس و مشكالت
اين بيماران در سيرجان قابل تامل بود .اما انتقادهای مطرح شده در
آن گزارش نسبت به رفتارها و گفتارهای نسنجيده در ميان بخشی از
نيروهای درمانگاهی را نمیتوان موردی و تک و توک به حساب آورد و
از كنار آن به سادگی رد شد .مشكالت آن قدر زياد است كه فقط بحث
انتقال نگاه ترحمآميز به بيمار نيست بلكه گاهی تو به عنوان بيمار به
اين ميزان از نسنجيدگی كار آنها ترحم میكنی و به عالمت تاسف
سر تكان میدهی!
همين چند شب پيش دخترم را برای تزريق آمپول هفتگی اماس به
درمانگاه ...برده بودم .تزريقاتی مرد بیكار نشسته و تنها به حكم زن
بودن بيمار كار را بر دوش همكار خانم میاندازد .میگوييم تزريق توی
دست است ،ما را توی اين پيک كرونا اينجا معطل نكن .لج میكند و
میگويد :امكان ندارد!
باالخره سر خانم تزريقاتی خلوتتر میشود و برای تزريق آمپول
دخترم به بالين او میآيد .اول اينكه انگار تا حاال آمپول بيماران خاص
را از نزديک نديده باشد و با تعجب نگاهش میكند .بعد هم تاكيد بیجا
دارد روی اين موضوع كه سوزن روی بستهبندی خود آمپول درشت
است و بايد سوزن ريزتری بياورد .هرچه از دخترم انكار كه اين سوزن
مخصوص تزريق همين آمپول است و توسط كارخانه سازنده طراحی
و به بسته اضافه شده ،از او فقط لجبازی و اصرار است! دست آخر كار
خودش را میكند و تزريق را برای دخترم دردآورتر میكند و همزمان
با دردكشيدن بيمار ،از او میپرسد« :از كِی دچار اماس شدی؟!»
متاسفانه سيرجان سالهاست كه با چنين مشكالتی روبروست و حتا
میتوان اين مشكل را بخشی از همان مشكل كلیت ِر خدمات درمان در
شهرستان سيرجان دانست كه موجب ايجاد موج بزرگی از توريستهای
سالمت شده است .موجی كه مرتب از شهر خودمان راهی شيراز و يزد
و كرمان میشوند.
يا دربارهی بیدقتی ديگر نيروهای ثابت ،تزريق اشتباه بارها گزارش
شده است كه گاهی هم صدمات غيرقابل جبرانی را برای برخی
همشهريان به دنبال داشته است و حتا چند سال پيش به اشتباه
آمپول يک بيمار خاص را به دختر يكی از پرسنل خدماتی بيمارستان
 ...زده بودند و او را برای مدتی ويلچرنشين كرده بودند.
يكی از همشهريان نيز درباره تجربهی بستری شدن خود در يكی از
بيمارستانهای سيرجان برای كورتوندرمانی میگويد« :شوكه شدم
وقتی پرستار به اتاقم آمد و اول آمپولی تزريق كرد و سپس پرسيد:
«خانم فالنی بودی ديگه؟» !
خدا را شكر خانم فالنی بودم وگرنه نمیدانم اگر نبودم ،بعدش چه به
سرم میآمد و چه میشد؟»

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 مزایده محقق سازند.

تاریخ انتشار مزایده در سامانه :تاریخ  1400/09/17می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از سایت :از تاریخ انتشار مزایده در سایت تا ساعت  12:00روز شنبـــه
تاریخ 1400/09/27

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مزایده تا ساعت  12:00روز سه شنبه تاریخ 1400/10/07

زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  17:00روز چهارشنبه تاریخ 1400/10/08

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 :

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

09135320842 -09132794372

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

مدير عامل سازمان آتش
ايمنی شهرداری سيرج
وقوع حوادث تلخ ناشی ا
استخرهای ذخيره آب كش
گرما هشدار داد.
به گزارش روابط عمومی
نشانی سيرجان،آتش پا
فيروزآبادی مدير عامل سا
گفت:با فرارسيدن فصل گر
سمت ورزش شنا به خصو
استخرهای رو باز روی می
شنا كردن در اين مكان ه
اين افراد تمام میشود.
امارها نشان میدهد گرمی
از خنكای آب از جمله م

دمرییت ارتباطات شهرداری سیرجان

راه توسعه كشور بر خواهد برداشت.
وی با بيان اينكه آنچه مهم است حضور و
مشاركت مردم در انتخابات است ،ابراز داشت:
در اين زمينه قطعاً شهرداری سيرجان همراه
با ساير ارگانها در راستای حضور حداكثری
مردم در انتخابات فعاليت میكنند ،تمهيدات
شهرداری سيرجان برای برگزاری انتخابات
باشكوه و همچنين آماده سازی فضای
تبليغاتی برای تمامی كانديداها را تشريح
كرد.
مدير روابط عمومي شهرداری سيرجان
گفت :شهرداری سيرجان تمهيدات مناسبی

مزایــده شهـرداری سیرجـان ( نوبت اول )

تالش خواهد نمود.
وی با بيان اينكه تمهيدات الزم برای
تبليغات رسمی كانديداها فراهم شده گفت:
شهرداری سيرجان اقدام به ايجاد 30تابلو
بنر تبليغاتی بزرگ براي نامزد هاي محترم
رياست جمهوري در راستاي حضور گسترده
شهروندان در انتخابات رياست جمهوري در
ميادين و معابر اصلی سطح شهر نمود.
قليچ خاني با ذكر اينكه شهرداری سيرجان
امكانات الزم برای تبليغات كانديداهاي
محترم را فراهم نموده است ابراز داشت:
از كانديداهای تاييد صالحيت شده شوراي

کارتن و کاغذ) به شماره  1000005674000003را از طریق سامانه تدارکات

جوشکـاری سیــار

معاون استاندار كرمان گفت
در مبادی ورودی استان كر
جنوبی و شرقی تا پايان هفته
محمدصادق بصيری با اشار
محدوديتهای تردد بين است
در استان كرمان تمديد ش
وضعيت شيوع كرونا در اس
هفته نسبت به هفته گذشته
و از  11شهرستان زرد 9 ،نار
به  10شهرستان زرد و  13ش
رسيدهايم.
وی با بيان اينكه دو اس
استانهای هرمزگان و سيست
وضعيت نگران كنندهای دا
از  16شهرستان قرمز در

شهـــرداري به حضور حد

شهرداری سیرجان در نظر دارد مزایده عمومی(پسماند خشک صنوف به غیر از

یک قطعه زمین بر خیابان شریعتی
8قصب تیر ریزی شده
جنب داروخانه دکتر مفیدی
با سند تک برگ و 500متر پروانه برای تمامی
مشاغل مناسب به فروش میرسد.
0 9 3 6 3 455 6 6 7

تمد

سرنشینان کنترل نمیشوند.
نحوه کنترل رستورانها و تاالرهای پذیرایی
وی در ادامه تاکید کرد« :با اجرای تدریجی سامانه ،تاالرهای پذیرایی،
رستورانها خصوصا آنهایی که پذیرش مشتری در محل دارند و ...هم به
مدير روابط عمومی شهرداری سيرجان از اسالمي شهر تقاضا می شود تا اخالق
رعايت نمايند و از نصب هرگونه
انتخاباتی را
شاغلینجهت
هاسطح شهر
نانوایبنریدر
مانند تابلو
جانمايي 30
هستند
موظف
سامانه اضافه میشوند .در واحدهایی هم
تبليغات نامزدهاي رياست جمهوري برای بنر غير از جلوی ستاد كانديداها مغاير با
محیط
سالمت
مرکز
فنی
معاون
باشند».
که بیمار نباشند و واکسن تزریق کرده
انتخابات  2٨خرداد ماه در اين شهر خبر داد .قانون تبليغات انتخابات ميباشد خودداری
به گزارش واحد خبر و امور رسانه مديريت نمايند.
قسمت
در
«جرایم
کرد:
تصریح
تخلفات،
و کار وزارت بهداشت دربارهی جرایم
ارتباطات شهرداري سيرجان مهندس قليچ خاني با اشاره به برگزاری سيزدهمين
اعالم رياست جمهوری و ششمين
بدون انتخابات
ورود دوره
شود.به اينكه
اعمال مبایاشاره
قليچ خاني
محمدرضا
شده
ترددها در صورت عدم رعایت نکات ذکر
هماهنگی های الزم برای تبليغات رسمی دوره شوراهای اسالمی شهر و روستا در 2٨
نارنجی
استشهر
تومان،
میلیون
کد ملی به سامانهی پلیس راهور به شهر
سال جاری گفت :ملت سرافراز
خرداد ماه
انجام شده
یکسيرجان
قرمزحوزه
انتخابات در
است».سيرجان با تمام توان ايران با حضور حداكثری خود در انتخابات
تومان شهرداری
اظهار داشت:
 ۵۰۰هزار تومان و شهر زرد  ۲۰۰هزار
برای هر چه بهتر برگزار شدن اين انتخابات خرداد ماه ،با عزمی جزم گامهای بلندی در

فراخـــوان مزایـــده عمومـــی
پسمانـــــد خشک صنـــوف به غیر از کارتـــن و کاغـــذ

مرکز تماس021-41934 :

خبــر

 138هزار نفر
در طرح های
مسکن کرمان
ثبت نام کردند

ایسنا :مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمان نیز در این نشست گفت :پس از ابالغ قانونجهش تولید
مسکن ،احداث چهار میلیون مسکن ظرف چهار سال در دستور کار قرار گرفت که وظایف همه دستگاه
ها متولی امر در آن تبیین شده است .علی حاجی زاده افزود :پروژه های اقدام ملی مسکن ذیل نهضت
ملی مسکن قرار گرفته و با عنایت به اینکه فعالیت خود را در این حوزه بسیار زود آغاز کردیم تاکنون در
طرح اقدام ملی و جهش تولید ثبت نام ها در حال انجام است .وی اظهار داشت :بیش از  ۱۳۸هزار و ۳۰۰
کرمانی در طرح های مسکن دولت ثبت نام کرده اند که از این میزان  ۹هزار و  ۵۰۰نفر واجد شرایط
شناخته شده و  ۶هزار و  ۵۰۰نفر واریز وجه خود را انجام داده و اجرای پروژه برای آنان آغاز شده است.

جامعه
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استاندار کرمان ابقا شد

خبــر

ایسنا :وزیر کشور گفت :دکتر زینی وند استاندار کرمان با به کار گیری جوانان انقالبی ،مجاهد و پای کار و با نوسازی در بدنه دولت فعالیت
ها را پیش ببرد.احمد وحیدی در شورای اداری استان کرمان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره سردار سلیمانی گفت :در شهادت شهید سلیمانی
راه موفقیت را یکبار دیگر بازشناسایی کردیم و ایشان شاگرد مکتب امامین انقالب بود.وی با بیان این مطلب که شهید سلیمانی هیچ گاه نمرده
است ،تصریح کرد :این استان حتما به خود می بالد که چنین فرزندی دارد .شهید سلیمانی دنیا را تکان داد.وزیر کشور با بیان این مطلب که همه
ما مسئولین باید همیشه یادمان باشد مدیون چه شهدای بزرگی هستیم ،تصریح کرد :در ابتدای کارم ،نمایندگان مجلس شورای اسالمی استان
کرمان گفتند که از کار دکتر علی زینی وند راضی هستیم و نظر ما این است که ایشان بماند.

رامین یگانه معاون عمرانی شهردار در گفتوگو با سخنتازه؛

عمران و آبادانی شهر با جدیت ادامه دارد
رامین یگانه معاون عمران شهردار را در اتاق کارش
در طبقه اول شهرداری مرکزی مالقات میکنم .نقشهی
سیرجان روی میزش پهن است و با مهندسان همکار و
مشاورش مشغول صحبت است .مشخص است که آن
قدر کار سرش ریخته که ناچار شده برای لحظه لحظهی
آن برنامهریزی کند و مدام میان جلسات تصمیمگیری
مختلف در شورا و شهرداری در رفت و آمد باشد .با او
دربارهی انتقادهای مردمی به برخی از عملیات عمرانی
صحبت میکنم و از طرحهای سازمان عمران شهرداری
سیرجان برای آیندهی نزدیک میپرسم.

آقای یگانه اخیرا هم در شورا و هم در رسانهها
این انتقاد مردم مطرح شده است که چرا در برخی
نقاط شهر بعد از حفاری برای پروژهی فاضالب،
خیابان مرمت نشده رها میشود درحالی که
مرمت بعد هم جزو قرارداد بوده است.
با نام و یاد خدا و عرض ادب و احترام خدمت همشهریان
محترم .ببینید این کار چند دلیل دارد 380 .کیلومتر
کل پروژه فاضالب است 250 .کیلومترش تا به امروز
انجام شده .از این میزان فقط  8کیلومتر مرمت نشده
است .که این یعنی عقب نیستیم.
البته بحث فنی هم در این قضیه دخیل هست .اینکه
کانال پر شده با خاک باید یک زمان مشخصی رها بشود
بعد آسفالت بشود تا دوباره دچار فرونشست نشود و
دوباره کاری نکنیم .اینها موجب میشود مردم فکر
کنند به حال خودش رها شده است .اما مشکل اصلی
این است که نوسان قیمت در کل کشور داریم که کار را
تحت شعاع قرار میدهد .درحالی که پیمانکارها قرارداد
مشخص دارند .قراردادهای بلند مدت فقط تعدیل دارند.
تعدیل هم یعنی ماتفاوت قیمت را بگیرند .همین هم

در برابر افزایش قیمتهای ناگهانی جوابگوشان نیست.
مثال سیمان یک مقطعی کال نبود .قیر در دو سال
گذشته قیمتش از یک میلیون تومان به  12میلیون
تومان رسیده است.
شرکت پیمانکار موظف است که طبق زمانبندی کار
کنند اما این مشکل گرانی یکباره مصالح باعث شده
قیمت نهایی باال برود یا حتا کارخانههای آسفالت تا
تثبیت قیمت جدید ،قیر نفروشند .این طور شد که
خود شهرداری به این نتیجه رسید که بیاید ورود کند و
خودش آسفالت بدهد به پیمانکار فاضالب.
خود شهرداری این مشکالت را ندارد؟
کار خوب شهرداری این بوده که کارخانه آسفالت
جدیدی را نصب کرده 160 .تن در ساعت تولیدش

است .خود ما میتوانیم آسفالت را راحت به آنها بدهیم
که مشکل کمبود قیر حل شود.
مشکل سنگفرش جدید پیادهرو خیابان غفاری
و تیربرقهای فرسوده چه بود که اخیرا رسانهای
شد؟
تیرهای برق فرسوده شدهتند و حتا گاه جای مناسبی
قرار ندارند و در معبر هستند .بخواهند جا به جا بشوند
تا کار عمرانی شهرداری انجام شود باید با اداره برق
هماهنگ شود .جا به جاییشان وظیفهی شهرداری
نیست .ادارهی برق بودجهای برای جا به جایی تیرها
ندارد .با توجه به اینکه معبر را درست میکنیم ،به
این نتیجه رسیدیم خودمان هزینه کنیم .در خیابان
شریعتی هم همین کار را کردیم .تیرها فرسوده بودند و
در معبر بودند .وسط جو بودند برخیشان .همین کار
را کردیم .به جای اداره برق دو میلیارد پول جا به جایی
شبکه دادیم .میتوانستیم به روی خودمان نیاوریم و
بگوییم وظیفهی ما نیست .اما میخواهیم گره از کار
مردم باز کنیم .خودمان تیربرق جدید کار کردیم .اما
برداشتن تیرهای قدیمی کار خود اداره برق است و باید
شبکه را منتقل کند به تیربرق جدید .این کار زمان بر
است و نمیتوان برای شش ماه پیاده رو را خاکی نگه
داشت و صبر کرد اداره برق باید آماده باش خاموشی
بدهد و شبکه را جا به جا کند .مردم ناراضی میشوند.
واحدهای تجاری ضرر میبینند .بعد که حدید کار شد
کابلها را جا به جا کنند.
بعدها که شبکه منتقل شد پیمانکار برمیگردد و تیر
قدیمی را از سطح میبرد و سنفگرش میکند .پروژهی
عمرانی در هر خیابانی نیاز به هماهنگی با چند اداره
دارد که شبکههایشان را قبل از مرمت خیابان نوسازی

کنند .این است که کار کمی طوالنی میشود.
پس دلیل طول کشیدن عملیات عمرانی
در خیابانهایی مثل بروجردی همین است؟
بله دقیقا .طرح فاضالب که از خیابانی میگذرد،
همزمان با اینکه جدولگذاری را شروع میکنیم،
فرصت برای نوسازی شبکهها توسط ادارههای
مربوطه مثل آب و مخابرات و ..میدهیم .در
بروجردی شهرداری خیلی سریع جدولها را
تعویض کرده است.
من نمیگویم کارمان نقص ندارد .امالی بیغلط
نداریم .اما برخی از مشکالت ناشی از عملکرد ما
نیست .پروژه عقب میافتد چون لوله آب فرسوده
است .باید صبر کنیم تا نوسازی بشود و..
از کف مطالبات بیاییم باال .برنامههای
سازمان عمران شهرداری برای آینده
چیست؟
یک سری کارهای عمرانی که کارهای روزمره
است .تعویض جداول ،سنگفرشها ،آسفالت .در
سالهای گذشته خیابانهای زیادی آسفال شده
است.
 41میلیارد تا امروز هزینه شده برای آسفالت.
دغدغهی مردم آسفالت است .کارهای زیربنایی در
همین مورد یکی این بوده که کارخانه آسفالت
شهرداری پیشرفته نبود .حاال شهرداری کارخانه
آسفالت  160تن خریداری کرده است .فقط کالنشهرها
این کارخانه را دارند .نصب شده .به زودی راه اندازی
میشود .کلی کامیون و لودر و بیل مکانیکی و ...برای
انجام عملیات عمرانی خریده شده تا تجهیز کنیم
سیستم آسفالتمان را و بتوانیم از عهدهی مطالبات به
حق مردم بربیاییم تا دیگر دو سال آینده بحث آسفالت
دغدغهی مردم سیرجان نباشد .بعد از آن دنبال این
هستیم که فضاهای سبز را احیا کنیم و امکانات رفاهی
بیشتر ایجاد کنیم .مسیرهای پیاده روی احیا بشوند .در
بلوار بهشت و خیابان گلیم پیادهراه احداث شود.
قرارداری با ارتش بستهایم برای عکسبرداری هوایی و
تهیه نقشه هوایی جدید از سیرجان.
نقشهای که سه بعدی ارتفاع و طول و عرض را میدهد.
عکسها را تبدیل به نقشه میکند .نقشه جامع سیرجان
سه بعدی میشود .نقشه طول و عرضی فعلی برای ده
سال پیش است .از کارهای دیگر اینکه قرار است با
گرفتن مشاور برای هدایت آبهای سطحی؛ طرح جامع
آبهای سطحی سیرجان تکمیل بشود.
مشاور ترافیکی پیشنهاد دو تقاطع غیرهمسطح هم
داده است .ساخت تقاطع را از سال آینده شهرداری در
میدان امام علی شروع میکند.
یکی از انتقادهای اخیر مردم تردد بیش از

اندازهی اتوبوسهای معادن در شهر است که به
جز ایجاد ترافیک و آلودگی هوا موجب تخریب
زیرساختهای عمرانی شهر هم میشود.
با همکاری شورا و مذاکره با گلگهر قرار شده یک
پارکسوار در ورودی شیراز ایجاد شود
ایستگاهی برای اتوبوسها تا برای حمل و نقل داخل
شهری ونها و سواریها نیروهای معادن را منتقل کنند.
برای مشکالت فراوان خیابان امام (ر ه) چه
برنامهای دارید؟
پشت بازار را داریم تملک میکنیم و تسطیح و آسفالت
میکنیم برای اینکه مشکل پارکینگ حل شود .با
میراث فرهنگی هم همکاری میکنیم تا راستههایی
ایجاد بشود برای یک یا چند گذر سنگفرش شدهی
فرهنگی که تجاری هم هست.
به زودی خیابان بدر هم موازی با خیابان  17شهریور
ایجاد میشد تا بار ترافیکی کاهش پیدا کند.
بودجهی عمرانی امسال چقدر بود و چقدرش
تحقق یافت؟
کل بودجه شهرداری  497میلیارد بوده که طبق قانون
حداقل 40درصد باید پروژه عمرانی باشد 270 .میلیارد
با حساب دیون عمرانی باقی مانده از پارسال برای بخش
عمران تعریف شده که بیشترش تا پایان سال محقق
میشود.

نگاهی به چرایی عدم استقبال برخی از کارتن خواب ها از سرای امید؛

هدی رضوانی پور
اواخر سال  ۹۵بود که گرمخانه یا همان سرپناه
شبانه سرای امید؛ زیر نظر بهزیستی سیرجان
کار خود را شروع کرد تا پناهگاهی باشد برای
افراد بیخانمانی که در گرما و سرمای تابستان
و زمستان ،از یک مکان امن و یک غذای گرم
برای ساعتی استراحت بیبهرهاند .این گرمخانه
با عنوان "سرپناه شبانه سرای امی" به منظور
ساماندهی و کمک به افراد بی خانمان و
کارتنخواب سطح شهر کار خود را شروع کرد
تا اقدام مناسبی باشد برای حمایت از افرادی
که آسمان سقفشان است و زمین لحافشان.
این اقدام در راستای عمل به مسوولیت های
اجتماعی و جلوگیری از ایجاد آسیب های
اجتماعی در سطح شهر با همکاری برخی از
دستگاههای مسوول همچون شهرداری انجام
شد تا توجه ویژهای به بیخانمانها و ساماندهی
آنها و همچنین نظارت بر نحوه عملکرد آنها
داشته باشد .این گرمخانه در فضایی با زیربنای
 ۱۰۰متر مربع مساحت توسط شهرداری و با
دستورالعمل وزارت کشور احداث شد تا به
واسطه آن ،اداره بهزیستی بتواند کمکی به افراد
بی خانمان و کارتنخواب کرده باشد .هرچند که
سرای امید صرف ًا آقایان بیخانمان را پذیرش می
کند و هنوز برای ساماندهی بانوان بی سرپناه
اقدامی انجام نشده.
شبانه  25تا  30نفر را پذیرش می کنیم

مهتاب حسینی رییس بهزیستی سیرجان احداث
گرمخانه سرای امید را اقدامی شایسته میداند که
موجب میشود به واسطه آن افراد بسیاری که
شبها بهصورت کارتنخواب در پارکها و معابر
عمومی؛ شب را به صبح میرسانند بتوانند در یک
فضای سرپوشیده از امنیت شبانه برخوردار باشند.
وی در این خصوص میگوید :سرپناه شبانه
سرای امید حدود  ۲۵تا  ۳۰نفر آقا را میتواند

گرمخانهای فقط برای مردان

حمایت کند .این افراد شبها پذیرش میشوند
و یک وعده شام و صبحانه را هم در این سرپناه
دریافت میکنند .همچنین این افراد میتوانند از
امکانات حمام ،شستشو ،وسایل بهداشتی مورد
نیاز و لباس فرم استفاده کنند .وی به فعالیت
شبانه این سرپناه اشاره کرده و میگوید :سرپناه
شبانه سرای امید صرفاً در شبها افراد را پذیرش
میکند و این افراد روز بعد بیرون میروند تا
برای شب بعد مجددا ً مراجعه کنند .روزها افراد
آزاد و در اختیار خودشان هستند و شبها برای
استراحت به سرپناه مراجعه میکنند.
از او میپرسم آیا برای راهاندازی سرپناه ویژه
خانمهای بیخانمان هم اقدامی شده؟ پاسخ
میدهد :متأسفانه خیر .هنوز راهاندازی نشده.
چون نتوانستیم مکان مناسبی پیدا کنیم و اعتبار
سال  ۱۴۰۰را هم از دست دادیم .حسینی به
اعتبار ازدسترفته اشاره کرده و خاطرنشان
میکند :سال  ۹۹برای این کار از سوی استان
اعتباری در نظر گرفته شد و دنبال پیدا کردن
فضای مناسب برای راهاندازی گرمخانه ویژه
بانوان بودیم ولی چون نتوانستیم فضای مناسب
را پیدا کنیم متأسفانه در بودجه سال  ۱۴۰۰برای
این امر بودجهای برای بهزیستی لحاظ نشد .با
نامهنگاریهایی که انجام دادهایم پیگیر هستیم
مجددا ً از استان اعتبار دریافت کرده و هرچه
سریعتر گرمخانه بانوان را راهاندازی کنیم.
چرا جای مناسب پیدا نمی شود؟

از او در خصوص علت پیدا نکردن مکانی
مناسب برای راهاندازی گرمخانه بانوان میپرسم؟
پاسخ میدهد :متأسفانه کسی به ما جایی را
اجاره نمیدهد و به مشکل خوردیم .به دلیل
درخواستهای زیادی که از ما میشود همچنان
پیگیر هستیم شاید بتوانیم این گرمخانه
را راهاندازی کنیم .شهرداری هم در تامین
هزینههای جاری قول همکاری داده .حسینی
مشکل تامین هزینه را مشکل اصلی نمیداند و

عکس :سید محسن فروزنده

تصریح میکند :مسأله مادی نیست .مساله این
است کسی خانه یا مکانی را به ما اجاره نمیدهد.
صاحبخانهها معموالً وقتی میفهمند خانه
را برای چه کاری میخواهیم ،حاضر نمیشوند
ملکشان را به ما اجاره بدهند .بعضیها میگویند
همسایهها اعتراض میکنند .بعضیها میگویند
اسم ملک ما بد در میرود .موقعیت ملک ما دچار
مشکل میشود .خیلیها از تبعات اجتماعی این
اجاره میترسند و خیلیها هم دوست ندارند
خانهشان در اختیار افرادی باشد که بیخانمان
یا کارتنخواب هستند و ما متأسفانه همچنان با
مشکل پیدا کردن مکان مناسب روبرو هستیم.
بسیاری از بی خانمان ها استقبال نمی کنند

در کنار اقدام شایستهای که بهزیستی انجام داده

و سرپناهی برای افراد بیخانمان فراهم آورده تا
شبی را در امنیت به صبح برسانند ،اما بعضاً شاهد
هستیم برخی از افراد بیخانمان و کارتنخواب
مایل نیستند از این فضا استفاده کرده و همچنان
به کارتن خوابی و دورهگردی در شبها ادامه
میدهند .این سوالی است که شاید برای بسیاری
از مخاطبان نیز پیشآمده باشد.
رییس بهزیستی سیرجان در پاسخ به این
سوال میگوید :افرادی که در سرپناه پذیرش
میشوند اجازه مصرف مواد در سرپناه را ندارند
و باید خارج از این مکان مواد مصرف کنند.
ی که معموالً اکثر افراد بیخانمان و
از آنجای 
کارتنخوابها معتاد به مصرف مواد هستند شاید
برخی از افرادی که میخواهند طول شب را مواد

مصرف کنند چندان مایل نیستند که به سرپناه
بیایند .چرا که با ورود به سرپناه تا صبح روز بعد
نمیتوانند مواد مصرف کنند .وگرنه این افراد در
طول روز آزاد هستند و اتفاقاً برایشان خوب است
که شب جای خواب و غذای گرم داشته باشند.
وی به دالیل دیگری هم اشاره کرده و میگوید:
ممکن است دالیل بسیاری به این عامل دامن
بزند .برخی از آنها ممکن است معامالتی در
طول شب داشته باشند یا کار خالف انجام بدهند.
یا حتی ممکن است عدهای به این سبک زندگی
عادت کرده باشند و مایل نباشند شبها را در
ن حال سرپناه شبانه
سرپناه به صبح برسانند .با ای 
سرای امید آمادگی پذیرش بین  ۲۵تا  ۳۰نفر از
آقایان بیخانمان را در هر شب دارد تا به آنها

خدمات جای خواب و غذای گرم بدهد .این روش
در بسیاری از کشورهای دنیا نیز در حال انجام
است و افرادی که به سرپناه میآیند از یکسری
آزادیهای نسبی هم برخوردارند .مثل زندان
نیست که محدود باشند .روز بعد هم میتوانند
به دنبال کارشان بروند .امیدواریم بتوانیم بهزودی
سرپناه ویژه بانوان را هم راهاندازی کنیم و به
خانمهایی که به دلیل نداشتن سرپناه مناسب
مجبورند در خیابانها شب را به صبح برسانند
خدمات ارائه کنیم.
طبق آنچه گفته شد راهاندازی سرپناه شبانه
سرای امید کار بسیار مثبتی است که باعث
میشود بسیاری از افرادی که بیخانمان و فاقد
سرپناه هستند ،شبها حس خانه را تجربه
کرده و در فضایی امن از استراحت و غذای گرم
برخوردار شوند.
هرچند شاید در بین افراد بیخانمان کسانی
باشند که از این طرح استقبال نمیکنند اما بعد
از گذشت سالها از راهاندازی این سرپناه؛ بسیاری
از کارتنخوابها هر شب با امید به سرای امید
آمده و از یک مکان امن برخوردار میشوند .اما
نباید این مساله را فراموش کرد که رسیدگی و
ساماندهی به وضعیت خانمهای کارتنخواب
مساله بسیار مهمی است که نباید فراموش شود.
چراکه تجربه ثابت کرده آقایان در محیطهای
ناامن بهتر از خانمها میتوانند از خود دفاع و
مراقبت کنند.
بنابراین میطلبد با همت مضاعف ،اداره بهزیستی
سیرجان و با کمک گرفتن از سایر نهادهای
مربوطه؛ در راهاندازی سرپناه ویژه خانمها و یافتن
مکان مناسب برای این امراقدام نماید تا خانم
های بی خانمان که از داشتن یک سرپناه امن در
شبها بیبهره هستند نیز بتوانند به چنین مکانی
مراجعه کرده و شب را با امنیت به صبح رسانده
و از غذای گرم و فرصتهای استفاده از امکانات
بهداشتی برخوردار شوند.
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گوناگون
ایسنا :میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمانهای بین المللی در وین
در واکنش به اظهارات حسین امیر عبداللهیان ،وزیر امور خارجه کشورمان درباره
مذاک رات وین ،مبنی بر این که «ما توافق موقت را یک توافق خوب ب رای کشور
نمی دانیم ،توافق باید جامع باشد» ،نوشت :البته منافاتی میان توافقی موقت و
توافقی جامع وجود ندارد .احتماال ته ران انتظار دارد راهکاری جامع ،بدون هیچ
معطلی ،پیدا شود .و حق مسلم ای ران است که مواضعش را تشریح کند.

تصویب قطعنامه استرداد اموال فرهنگی به کشورهای مبدا
ایسنا :با هم راهی ای ران ،قطعنامه استرداد اموال فرهنگی به کشورهای مبدا
در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به صورت اجماع تصویب شد .بر اساس
گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،نکته منفی این قطعنامه ،عطف به ما سبق
نشدن آن است .نماینده ای ران در سازمان ملل ،طی سخنانی در این نشست
خواستار آن شد که آثار تاریخی کشورها از جمله ای ران که در گذشته منتقل یا
به سرقت رفته اند نیز مشمول این قطعنامه شود.

ن در مذاکرات وین
موضع چین نسبت به درخواستهای ایرا 
ایسنا به نقل از وزارت امور خارجه چین ،ژائو لیجیان ،سخنگوی وزارت امور
خارجه این کشور در یک کنف رانس خبری در پاسخ به سوالی درباره دیدگاه آمریکا و
کشورهای اروپایی نسبت به درخواست های مطرح شده ای ران در این دور از مذاک رات
احیای توافق هسته ای در وین ضمن تاکید بر ضرورت لغو تحریمهای غیرقانونی
ای ران ،خواستار نشان دادن اراده سیاسی و انعطاف از سوی تمامی طرفین مذاک رات
وین ب رای به نتیجه رسیدن آن شد.

واكنش جديد كاخ سفيد به نتايج مذاكرات وين

ایرنا :جن ساکی سخنگوی کاخ سفید روز دوشنبه در نشستی با خبرنگاران در پاسخ
به سوال خبرنگاری بار دیگر مدعی شد که دور پیشین مذاکرات ناامید کننده بود و ایران
با آمادگی برای پیشرفت از شش دور پیشین مذاکرات به میز مذاکره نیامده بود .وی در
عین حال گفت که همه مذاکره کنندگان برای مشورت به کشورهای خود بازگشته اند و
ما باید به آنها فضای الزم برای این مشورت ها را بدهیم.

مردم فعال به سفر نروند

ایسنا :نماینده مردم رشت در مجلس با اشاره به خطر احتمالی سویه جدید
ویروس کرونا از مردم خواست که فعال از شرکت در تجمع ها و سفرهای غیرضروری
پرهیز کنند .محمدرضا احمدی عنوان کرد :اکنون با آمدن سویه جدید کرونا می زان
س رایت پذیری این سویه از سویه های قبلی ویروس بیشتر بوده و بر همین اساس
ب رای جلوگیری از خط رات احتمالی از مردم عزیز درخواست م یکنم که ضمن رعایت
همه پروتکل ها و توصیه ها فعال به سفر نروند.

ایلنا :یک فعال سیاسی اصالحطلب درباره صحبتهای
اخیر رئیس مجلس مبنی بر اینکه «مردم سختی اقتصادی
را تحمل میکنند» و واکنشهای این سخنان در جامعه
با توجه به شرایطی که این روزها وجود دارد ،گفت :یک
ایرادی در سیستم کشور ما وجود دارد آن هم این است
که افراد زمانی که پستشان تغییر میکند ،نظرشان هم
عوض میشود .در صورتی که در هر جامعه و حکومتی یک
اصولی وجود دارد ،افراد مسوولیت و پستشان تغییر کند
اصول تغییر نمیکند و پابرجاست.
علی محمد نمازی افزود :جای تعجب است که چرا در
کشور ما اینگونه نیست و رفتارها و کردارها در دورههای
مختلف تغییر میکند .سوال این است چرا زمانی که
آقای روحانی در رأس کار بود بیان میکردند که مردم
تحملشان تمام شده است و چرا برای آنان و رفع گرانی
کاری نمیکنید؟ چرا برای بیکاری فکری نمیکنید؟ چرا
برای معیشت و اقتصاد برنامهای وجود ندارد؟ اما هنگامی
که خودشان مانند آقای قالیباف مسوولیت میگیرند و
رئیس مجلس میشوند ،راحت بیان میکنند که مردم
تنگناها و مشکالت را تحمل کنند.
این عضو حزب کارگزاران سازندگی با بیان اینکه به
اعتقاد من تحمل مردم تمام شده است ،اظهار داشت :آمارها
نشان میدهد درصد بسیار زیادی به افراد و خانوارهای زیر
خط فقر اضافه شده است و میانگین برخورداری خانوادهها
از شرایط اقتصادی مطلوب ،رو به کاهش است و هرچه
جلوتر هم آمدیم شرایط به گونهای شد که خانوارها بیشتر
به زیر خط فقر سوق داده شدهاند که این امر نشان میدهد
اوضاع اقتصادی کشور نابسامان است و به جمعیت زیر خط
فقر کشور اضافهتر میشود.
وی ادامه داد :از سوی دیگر اختالفات طبقاتی در حال
رشد است و ضریب جینی در حال افزایش است و امروز یک
اقلیتی بسیار برخوردار و یک اکثریتی محروم ناوبرخودار
هستند .این عضو حزب کارگزاران سازندگی تاکید کرد:
این که فکر کنیم با این صحبتها به مردم روحیه خواهیم
داد ،اصال درست نیست .ما در میان مردم هستیم اتفاقا
آنان از این سخنان برداشت معکوس میکنند .به طوری
که در این چند روز از مردم شنیدم آقای قالیباف چرا
چنین حرفهایی زده است؟ آیا ایشان حواسش نیست؟ در
این کشور زندگی نمیکند؟ وی خاطرنشان کرد :معتقدم
بیان کردن چنین صحبتهایی در این شرایط بسیار سخت
نمک بر روی زخم مردم است.

عکس :سید محسن فروزنده

واکنش دیپلمات روس به موضع ایران نسبت به توافق هستهای

مسووالن روی زخم مردم
نمکنپاشند

درخت و سایه اش!

صبر مردم نیاز به انگیزه دارد
بهارنیوز :تنگناهای معیشتی مردم و
نبود چشم انداز برای فعاالن اقتصادی
دالیل فراوانی دارد .تردیدی نیست
که شاخصهای کالن اقتصادی طی
سالهای گذشته آسیبهای فراوانی
دیده است که جبران آن نیازمند زمان
است .اما صرف زمان به تنهایی میتواند
وضعیت را تغییر دهد؟ برای تشریح
پاسخ منفی این سوال باید گفت که
درخواست از مردم برای همراهی و
حتی صبر نیازمند ترسیم چشم انداز
منطقی است.
همواره رسانههای حامی دولت
سیزدهم یکی از دستاوردهای  ۱۰۰روزه
دولت را ارتباط رودررو با مردم میدانند
که البته این کار لزوماً وجه پوپولیستی
صرف ندارد و در پارهای موارد این
اقدام روحیه بخش نیز خواهد بود ،اما
سوال اساسی این است که بازدیدها و
دستورها به تنهایی میتوانند چشم انداز
روشنی برای صبر مردم جهت بهبود
وضعیت ترسیم کنند؟ واقعیت آن است
که اقتصاد کشور طی سالهای گذشته
همواره از نداشتن یک خط مشی
مشخص فکری و علمی رنج برده که
البته عامل اصلی این رنج ،سیاستزدگی
اقتصاد بوده است .هرچقدر هم که
بخواهیم تاثیر متغیرهایی مانند نتیجه
مذاکرات در اقتصاد را نادیده گرفته
یا انکار کنیم باز هم واکنشهای بازار
حرف دیگری خواهند زد؛ بنابراین آنچه
که اقتصاد این روزها به آن احتیاج دارد
در صدر قرار گرفتن باالتر از پله سیاست
ورزی است .در واقع آنچه که سیاست
ورزان باید برای هر عمل و حتی سخن

خود انتخاب کنند حرکت در یک
چارچوب اقتصادی تعیین شده از سوی
سیاستگذاران است .اگر بخش نامه،
تصمیم و حتی اظهار نظری به آن خط
مشی آسیب بزند از آن پرهیز کنند.
در این بین موضوع به نتیجه رسیدن
مذاکرات در جای خود و به صورت
تخصصی قابل بررسی است ،اما حداقل
امروز جایی برای انکار تاثیر تحریمها بر
معیشت و زندگی اقتصادی مردم باقی
نمانده است.
با این تفاسیر به نظر میرسد به
موازات پیشبرد مذاکرات و روابط بین
المللی و همچنین بازدیدهای سرزده
و ...در صد روز دوم به معنای واقعی
از متخصصان امر بخواهیم تا برای
اقتصاد کشور چشم انداز ترسیم کنند.
چنانکه در دورهای این چشم انداز در
کشور ترکیه توسط شخصی به نام کمال
درویش ترسیم شد و همه ارکان تصمیم
گیری بر اساس آن حرکت کردند که
نتیجه آن رشد اقتصادی ترکیه شد.
(شاید افت دوباره اقتصاد این
کشور اتفاقا عدول سیاست ورزان از
اصول علمی و منطقی بود) از سوی
دیگر هرچند اقدامات مجلس فعلی
چندان برای کمک به این وضعیت
امیدوارکننده نبوده است ،اماای کاش
مجلس هم با قبول این ناکارآمدی
از کمک متخصصان بهره ببرد چرا
که نقش این نهاد برای اصالح قوانین
ناکارآمد بسیار مهم است.
برای این منظور البته الزم است تا
تغییرهای اساسی هم در ساختارهای
اداری کشور نیز ایجاد شود .ساختارهایی

که به شدت از حضور افراد غیر متخصص
رنج میبرد و هیچ خروجی خاصی برای
کشور نداشته است.
این تغییر نه به حرف که باید در
عمل صورت گیرد.ای کاش این بار
فارغ از سیاسیکاری فکری برای عبور
از بحران شود.ای کاش همانطور که با
تغییر دولت برای عدهای که مذاکره را
بد میدانستند و حاال خوب میدانند،
این تغییرات را هم به عنوان یک مطالبه
قبول کنند و حضور افراد متخصص
فارغ از گرایشهای سیاسی زیر چتر
همین دولت و مجلس را بپذیرند .به
نظر میرسد وضعیت کشور چارهای
جز بهره جستن از همه متخصصها و
ظرفیتهای آنان ندارد.
حضور این افراد میتواند مردم را
به داشتن چشم انداز مثبت برای
صبر کردن امیدوارتر کند .هرچند
که ارکان دولتی از دروغ بودن برخی
انتصابهای فامیلی سخن گفتهاند که
البته در جای خود درست است ،اما این
سوال به قوت خود باقی است که آیا
این انتصابها همه بر مبنای تخصص
افراد بوده است؟ پاسخ به این پرسش
هرچند به گذر زمان و نتیجه عملکرد
این افراد وابسته است ،اما از سوی دیگر
زمان برای آزمون و خطای این مدیران
کمی دیر است .وضعیت معیشتی مردم
و مشکالت آنها زیاد است.
جست و جو برای مقصران وضع فعلی
به تنهایی مشکلی را برطرف نمیکند
بلکه ترسیم یک چشم انداز توسط
متخصصان میتواند به صبر مردم برای
عبور از بحران انگیزه دهد.

آگهی فراخوان عمومی «شناسایی شرکت های سازنده در زمینه بومی سازی
ممبران فیلتر پرس با عرض بیش از دو متر « به شماره /400/10ف (نوبت دوم)
شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد پروژه « بومی سازی ممبران فیلتر پرس با
عرض بیش از دو متر » خود را از طريق برگزاري مناقصه به شرکت سازنده واجد شرایط واگذار نمايد .لذا

كليه متقاضيان ميتوانند جهت اخذ اسناد فراخوان شناسایی و ارزیابی شرکت ها و سازندگان به آدرس
الكترونيكي  WWW.GEG.IRمراجعه و اسناد مذکور را به همراه نقشه های مربوطه از قسمت  -مناقصه
و مزايده دانلود نمايند  .مهلت تحويل پاكات ساعت  9الي  14روز سه شنبه مــورخ  1400/09/23در
محــل دفتركميسيون معـامالت مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد .الزم به ذكر است شركت
معدني و صنعتي گل گهر در تایید و یا رد صالحیت شرکت ها بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت
مختار مي باشد و ارسال پاکت هیچگونه حقی جهت دعوت به مناقصه ایجاد نمی نماید.

کمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر

آگهي تمدید مهلت تحویل پاکات و اصالحیه اسناد
مناقصه عمومي شماره/1400/57ع

پیرو درج آگهی و انتشار اسناد مناقصه با موضوع اجرای« عملیات احداث و ساماندهی معابر و محوطه اطراف کارخانه

خط چهارم کنسانتره شرکت معدنی و صنعتی گل گهر» به آگاهی می رساند ،این شرکت در نظر دارد اجرای موضوع
مناقصه مذکور را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط و دارای گواهینامه صالحیت پیمانکاری
با رتبه حداقل  3در رشته راه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور واگذار نمايد .لذا اسناد مناقصه به همراه
نقشه های مربوطه از طریق وبسایت شرکت به نشانی  www.geg.irبخش مناقصه و مزایده قابل دریافت می باشد.
الزم به ذکر است ،مهلت تحویل پاکات مناقصه به روز چهارشنبه مورخ  1400/9/24در محــل دفتركميسيون
معـامالت مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران موکول گردید .ضمنا ً بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه روز
شنبه مورخ  1400/09/20مقرر شده است .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

