هفتهنامه
خبــری ،تحلیلــی ،فرهنگــی
اجتماعــی ،ادبــی ،ورزشــی

در هیاهوی انتخاب شهردار برای سیرجان:

شـورا درآستانه تصمیمی بزرگ

سال شانزدهم
چهارشنبه 17شهریور1400
 6صفحه
شماره 661
 2000تومان

کاندیداهای تصدیگری پست شهرداری سیرجان برنامه هایشان را به اعضای شورای شهر ارائه دادند
S O K H A N
T A A Z E H

حسن خدامی پور ،رییس شورای شهر :انتخاب نهایی شهردار بسته به قوت و ضعف برنامه  5نفرکاندیدا دارد
صفحه3

برگ سبز به عنوان

سندمالکیتخودرو
صفحه2

حال کوفتن خال
ِ
صفحه5

شهرداری راه تیم های

لیگ برتر استان را برود
صفحه4

عکس :سید محسن فروزنده

طرح ضربتي جمع آوري
نخالههايساختماني
صفحه5

صفحه3

دعوت به همکاری از یک فرد خالق
برای پشتیبانی پـــروژه ها
کشت و صنعت ایزد یاران سیرجان از یک فرد خالق برای انجام امور
پشتیبانی پروژه ها به صورت تمام و یا نیمه وقت دعوت به عمل می آورد.
شرایط:
مسلط به کامپیوتر و زبان انگلیسی ( ترجیحا َ رشته های فن آوری اطالعات و مدیریت)
متقاضیان رزومه خود را به ایمیل rd@izadyaran.com :ارسال نمایند.
کشت و صنعت ازید یاران سیرجان

بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران
کز سنگ ناله خیزد روز وداع یاران
بازنشستــه محترم شرکت مس

جناب آاقی مهندس

حاج غالمعباس اسدی زیدآبادی
رحلت جانگداز و مظلومانه فرزند رشیدتان

شــادروان مهندس فرج اهلل اسـدی زیدآبادی

دل ما دوستان و همفکرانش را همچون شما سوزاند .به شما و خانواده محترمتان
تسلیت ویژه عرض می کنم .ما را هم در این داغ کبیر شریک بدانید.
انشاءاهلل روح آن عزیز با ارواح طیبه شهدای دشت کربال محشور گردد و مسئولین
در اجرای تعهدات خود مبنی بر واکسینه کردن هرچه سریعتر جامعه کوشا باشند.

محمدعلی اریان ژناد اپرزیی  -دبیر ارجائی زحب اسالمی کار استان رکمان

انعکاس

سخنهمشهریان:
ِ

سالم این هنر دست یکی از صدها زن سیرجانی است که شاید
کسی آنها را نمیشناسد ومجبورند هنر دست خود را به قیمت ناچیز
برای امرار معاش به واسطه ها و دالل ها بفروشند .کاش یه مسئول
دلسوز پیدا میشد و حاصل ماه ها تالش این بافندگان را مستقیم به
دست خریدار نهایی می رساند.
#انتقادحق مردم است
#پاسخگویی وظیفه مسئوالن

بازگشایی مدارس مشروط به واکسیناسیون معلمان است
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت:
بازگشایی مدارس و دانشگاهها مشروط
به واکسیناسیون معلمان ،اساتید و
دانشجویان است.
حمیدرضا رشیدینژاد با اشاره به روند
کاهشی مبتالیان به کرونا در استان
کرمان گفت :حدود  ۲۰درصد از بیماران
بستری در بیمارستانها و بیماران سرپایی
در استان کرمان نسبت به هفته گذشته
کاهش یافته است.
رشیدی نژاد رابطه با افزایش تعداد
واکسنهای موجود اظهار کرد :روز گذشته
تعداد قابل توجهی واکسن وارد استان شد
و با افزایش تعداد مراکز واکسیناسیون
امیدواریم که وزارت کشور باز هم بر
سهمیه استان بیافزاید .وی با بیان اینکه
بازگشایی مدارس و دانشگاهها مشروط به
واکسیناسیون معلمها ،اساتید و دانشجویان

است گفت :تقریباً بیش از  ۸۰درصد
فرهنگیان واکسینه شدهاند و تا پایان این
هفته این واکسیناسیون را تکمیل خواهیم
کرد تا به نزدیکی  ۱۰۰درصد برسیم.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان با
تاکید بر افزایش سرعت واکسیناسیون در
استان گفت :با افزودن یک مرکز دیگر به
مراکز واکسیناسیون و همچنین افزایش
ساعت کاری این مراکز در حال افزایش
سرعت واکسیناسیون هستیم چون هرچه
سرعت ما بیشتر باشد واکسن بیشتری به
ما اختصاص خواهند داد .معاون آموزش
متوسطه وزارت آموزش و پرورش درباره
واکسیناسیون معلمان و کادر مدرسه
گفت :دز اول واکسیناسیون معلمان با
همکاری وزارت بهداشت تمام و تزریق دز
دوم هم آغاز شده است .با افزایش سرعت
واکسیناسیون امیدواریم در بسیاری از

 ۹شهرستان استان کرمان
در وضعیت قرمز قرار دارند

مناطق تا پایان شهریورماه به نتیجه قابل
قبولی دست یابیم .وی بیان کرد :با توجه
به فاصله دز اول و دوم برخی از واکسنها
و رعایت این زمانبندی و عملکرد واکسن
و تولید پادتن به مرور زمان نیاز است ،اما
پیش بینی میشود که تا آبان ماه تعداد
بسیاری از معلمان واکسیناسیون را انجام
دادهاند.
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش
و پرورش اظهار داشت :عالوه بر معلمان
عواملی که با دانش آموزان برخورد دارند
مانند رانندگان در سرویس ایاب و ذهاب
و سایر اعضای مدرسه باید واکسینه شوند.
کمرئی افزود :با توجه به اینکه دانش
آموزان کمتر از کرونا آسیب میبینند و
امکان دارد که ناقل کرونا برای والدین
باشند ،پیش بینی شده که تا زمان
بازگشایی والدین هم واکسینه شدهاند.

۳

۳

۳

42338788 - 09164458335

سرپرست فرماندهی انتظامی سیرجان از انهدام باند سارقان اماکن دولتی و کشف  ۲فقره سرقت در این شهرستان
خبر داد .سرهنگ منصور رمضان نژاد افزود :در پی وقوع چندین فقره سرقت از ادارات و اماکن دولتی در شهر سیرجان،
ماموران پلیس آگاهی وارد عمل شدند و با بررسی صحنه های وقوع سرقت به سرنخ های خوبی دست پیدا کردند .وی ادامه
داد :در ادامه ماموران با انجام اقدامات اطالعاتی پلیسی متهم دخیل در این سرقت ها که سابقه دار هم بودند را دستگیر
کردند که پس از تکمیل تحقیقات مشخص شد به صورت باندی اقدام به سرقت از ادارات و اماکن دولتی می کرده اند.
رمضان نژاد با اشاره به اعتراف این نفر به انجام  ۲فقره سرقت خاطرنشان کرد :در بازرسی از منزل سارقان یک دستگاه
خودرو سرقتی متعلق به اداره اوقاف ،تعدادی دوربین مداربسته متعلق به مدارس ،تعدادی کولر آبی متعلق به چند واحد
درمانی و تعدادی شیرآالت به ارزش تقریبی  ۴میلیارد ریال کشف و سارقان با تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شدند.

توقف فعالیت  39دستگاه ماینر غیر مجاز در سیرجان

سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان سیرجان از کشف  3دستگاه استخراج ارز دیجیتال غیرمجاز و راه اندازی شده در
یک کارگاه متروکه خبر داد .وی اظهار داشت :ماموران پلیس آگاهی سیرجان در پی کسب خبری مبنی بر نصب و استفاده
غیرمجاز از تعداد زیادی دستگاه استخراج ارز دیجیتال در یکی از شهرک های صنعتی ،بررسی موضوع را در دستور کار قرار
دادند.وی افزود :در این رابطه ماموران پس از بررسی و اطمینان از موضوع ،ضمن هماهنگی قضائی و به همراه نماینده اداره
برق در بازرسی از یک کارگاه متروکه در یکی از شهرک های صنعتی اطراف شهر  3دستگاه ماینر غیرمجاز کشف کردند.
سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان سیرجان با بیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی این دستگاه ها را میلیارد ریال
برآورد کردند گفت :در ادامه اتصال این دستگاه ها به برق کارگاه توسط نماینده اداره برق قطع و در این رابطه یک متهم
دستگیر و با تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی شد.
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فروشگاه اسپلیت صالحی

باند سارقان اماکن دولتی در سیرجان منهدم شد

( آگهی مناقصه آسفالت شهرداری نجف شهر)  -نوبت اول

شهرداری نجف شهر در نظر دارد به استناد مجوز شماره  313/00/49مورخ  1400/6/7شورای محترم اسالمی

ط

کولرهای گـازی اسپلیت

خیابان وحید  -روبروی فروشگاه افق کوروش

بعد از کش و قوسهای فراوان ،سخنگوی نیروی انتظامی پس از مکاتبه با مجلس
شورای اسالمی برای تعیین و تکلیف نهایی این مشکل چند ساله از قول مجلس
اعالم کرد« :براساس ماده  ۲۲قانون حمل و نقل و عبور کاالهای خارجی از قلمرو
جمهوری اسالمی ایران مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی ،اسناد مالکیت و پالک
خودرو برعهده نیروی انتظامی است.
بنابراین سند مالکیت خودرو صادر شده از طرف پلیس راهنمایی و رانندگی رسمیت
قانونی دارد و دیگر نیاز به ثبت سند در دفترخانه نیست» .سخنگوی نیروی انتظامی در سخنرانی خود به این نکته هم اشاره
کرد که طبق ماده  ۱۲۸۷قانون مدنی ،سند خودرو صادره از طرف پلیس راهنمایی و رانندگی رسمیت دارد.
در همین رابطه با رییس اتحادیه صنف مشاورین امالک و نمایشگاه داران اتوموبیل سیرجان تماس گرفتیم؛ احمد قلیچ
خانی؛ رئیس اتحادیه صنف مشاورین امالک و نمایشگاداران اتومبیل سيرجان با توجه به اینکه خیلی از سوالت مردم در
رابطه با قطعی شدن سند خودرو زیاد هست گفت :نهایتا بعد از چند سال طبق قانون کارت سبز خودور سند خود و
محسوب میشود همین طور که دادستان کل کشور هم به صراحت اعالم کرد کارت سبزی که با تعویض پالک ازطریق
راهنمایی و رانندگی صادر میشود حکم سندیت دارد هیچ اجباری برای انتقال سند در محضر نیست والزامی هم نیست.
وی گفت :از متصدیان نمایشگاه داران خودرو تقاضا دارم که مردم را در جریان این بخشنامه قراردهند و به متعاملین
یادآوری کنند که هزینه های اضافی را پرداخت نکنند در صورتی کهمحضرها از زدن وکالت خوداری کنند مردم میتوانند
به دادسرا شاکی شده و با فرد خاطی برخوود خواهد شد .قلیچ خانی افزود :همشهریان در صورت مشاهده هر گونه تخلف
از این قانون توسط بنگاه داران یا معامله کنندگان مراتب را به اتحادیه صنف بنگاه داران گزارش دهند تا با برخورد الزم
صورت گیرد.

9

لولـه کشی زیرکار
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برگ سبز به عنوان سند مالکیت خودرو

تهیه  ،حمل و پخش قیر  mc2و تهیه  ،حمل  ،پخش و اجرای آسفالت معابر سطح شهر از نوع بیندر 0-19
به شماره  2000090657000002را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به پیمانکار واجد شرایط
واگذار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشائی پاکت
ها از طریق درگاه سامانه 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 جهت شرکت در مناقصه را محقق سازند .

تاریخ انتشار مناقصه :در سامانه  1400/06/17می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت  19روز شنبه مورخ 1400/06/27
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  12روز چهارشنبه تاریخ 1400/07/07

زمان بازگشائی پاکات :روز شنبه مورخ  1400/07/10ساعت 09:00

ضمنا در صورت کسب اطالعات بیشتر متقاضیان می توانند با شماره تلفن  03442397380تماس حاصل نمایند

شهرداری نجف شهر

مناقصه شهرداری نجف شهر (نوبت اول)

فروش ،نصب ،سرویـس،شــارژ گـــاز و

اخبار

17شهریور1400

۳

دانشگاه
فردایکرمان:سخنگوی
علومپزشکی کرمان گفت« :پیشبینی
شده که به دلیل رفتوآمدها احتماال بعد
از مهرماه این ویروس به ایران هم میرسد
اما باید تالش کنیم به گونهی غالب تبدیل
نشود؛ در غیر اینصورت ،با پیکهای بزرگ
و چالشهای بیشتری مواجه خواهیم شد».
دکتر شفیعی همچنین اظهار کرد:
«تئوریهای مختلفی دربارهی جهشهای
ویروس کرونا مطرح است اما دانشمندان
خوشبین هستند از آنجا که این ویروس
جهشهای فراوانی دارد ،در یک تغییر ژنی،
ژن اصلی خود را حذف کند و دیگر کوویدی
نباشد» .وی یادآور شد« :اما تاکنون هرچه
که این ویروس تغییر کرده واگیری و سرعت
انتشار بیشتر و دورهی کمون کمتری داشته
است» .به گزارش خبرنگار فردایکرمان،
دکتر مهدی شفیعی ،ظهار کرد« :ویروس
کرونا جهشهای زیادی داشته و دربارهی
آن تئوریهای مختلفی وجود دارد؛ از جمله

شفیعی در بخش دیگری از سخنان خود،
دربارهی بیماری قارچ سیاه نیز توضیح داد:
«قارچ سیاه مستقیما با کووید  ۱۹ارتباط
ندارد بلکه یک بیماری قارچی است .قارچ
در فضای خارج از بدن انسان به وفور وجود
دارد و یک عفونت فرصتطلب است و انسان
روزانه با آن مواجه است اما سیستم ایمنی
بدن اجازهی رشد به آن را نمیدهد منتها
هر فردی که سیستم ایمنی بدنش ضعیف
شده باشد این قارچ به عنوان یک عفونت
فرصتطلب در بدنش رشد پیدا میکند».
وی افزود« :در مکانهایی که گردش هوا
در آنجا کمتر و رطوبت زیاد است شرایط
رشد قارچ سیاه فراهم میشود که عمدتا
در سینوسها و مجاری گوش انسان است».
وی یادآور شد« :قبل از کرونا ،بیماری قارچ
سیاه در افرادی که دارای ضعف سیستم
ایمنی بدن به دلیل ابتال به دیابت کنترل
نشده یا شیمی درمان ،مبتال به ایدز و ...
بودند ،دیده میشد».

خبر

شماره 661
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معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان با بیان اینکه ۹
شهرستان استان کرمان در وضعیت قرمز هستند ،گفت :نباید به
علت روند کاهشی کرونا اجرای پروتکلهای بهداشتی کمرنگ شود.
به گزارش خبرنگار مهر ،محمدصادق بصیری ظهر شنبه در جلسه
ستاد استانی مدیریت کرونا با بیان اینکه اکنون کشور دارای ۲۴۰
شهرستان با وضعیت قرمز ۱۴۴ ،شهرستان با وضعیت نارنجی و ۵۸
شهرستان با وضعیت زرد است ،گفت :استان کرمان هم در رنگبندی
جدید دارای  ۹شهرستان (قلعه گنج ،منوجان ،بم ،بافت ،کرمان،
بردسیر ،سیرجان ،زرند و شهربابک) در وضعیت پرخطر قرمز و
 ۹شهرستان (ریگان ،نرماشیر ،عنبرآباد ،کهنوج ،فاریاب ،جیرفت،
ارزوئیه ،رفسنجان و کوهبنان) در وضعیت نارنجی و  ۵شهرستان
(رودبار ،فهرج ،رابر ،راور و انار) در وضعیت زرد است.
بصیری با ابراز خرسندی از اینکه شاهد روند نزولی کرونا در استان
هستیم ،اظهار کرد :باید از تمام مسئولین در شهرستانهایی که
وارد وضعیت زرد شدهاند تشکر کنیم و تغییر وضعیت سیرجان از
نارنجی به قرمز نشان دهنده شکننده بودن شرایط است که الزمه
آن مراقبت بیشتر است و نباید باعث عادی انگاری شود.
وی در مورد فرمهای تردد بین شهری گفت :فرمهای جدید در ستاد
ملی برای مجوز تردد بین شهری طراحی شده است که از این به
بعد فرمانداریها طبق فرمهای جدید باید مجوز تردد صادر کنند.
معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان در رابطه با
بازگشایی مدارس و دانشگاهها گفت :امسال حتماً بازگشایی داریم
ولی باید دستورالعملها و بستر ایمن سازی آن طبق شرایط موجود
توسط آموزش عالی و وزارت آموزش و پرورش بررسی و نوشته شود
سپس ستاد ملی آن را اعالم و ابالغ کند و تاریخ دقیق این بازگشایی
هنوز مشخص نشده است.
بصیری همچنین در رابطه با مراسم روز اربعین اظهار کرد :برگزاری
مراسم اربعین هم دستورالعملهای خاص خودش را دارد و هر
شخصی که بخواهد در این مراسم شرکت کند باید حتماً دو دوز
واکسن را دریافت کرده باشد و از دوز دوم مدتی گذشته باشد تا در
بدنش تأثیر گذاشته باشد.
وی ادامه داد :دریافت هر دو دوز واکسن برای همه افراد شرکت
کننده در مراسم اربعین شامل افراد عادی ،خدام و حتی موکب
داران الزامی است.
وی همچنین با اشاره به اهمیت واکسیناسیون اتباع خارجی گفت:
اتباع خارجی چه دارای تابعیت و چه آنهایی که تابعیت ندارند باید
واکسن بزنند و برای آنهایی که تابعیت ندارند به خاطر حفاظت از
سالمت مردم در حال مکاتبه هستیم تا اجازه واکسیناسیون آنها
را بگیریم.

«المبدا» احتماال بعد از مهرماه به ایران میرسد
اینکه ویروس در تکثیر و تغییر ژنها قویتر
میشود که عمدتا اینطور است .انگار ویروس
و بشر در حال مبارزه برای بقا هستند».
وی افزود« :اما دانشمندان خوشبین هستند
با توجه به اینکه ویروس آنقدر جهشهایش
فراوان است ،این احتمال وجود دارد که در
یک تغییر ژنی ،ژن اصلی خود را حذف کند
و دیگر کووید نباشد .اما االن هرچه تغییر
کرده واگیری و سرعت انتشار بیشتر و
دورهی کمون کمتر شده است» .وی با اشاره
به گونهی جدید ویروس کرونا گفت« :شیوع
المبدا که از آمریکای جنوبی شروع شده،
در حال گسترش در برخی کشورهای دیگر
است» .شفیعی بیان کرد« :المبدا نسبت به
دلتا واگیری و سرایتپذیری بیشتری دارد
و پیشبینی شده که به دلیل رفتوآمدها
احتماال این ویروس بعد از مهرماه ،به ایران
هم میرسد».
وی تصریح کرد« :المبدا پیکهای بزرگ و
چالشهای بیشتری ایجاد میکند».
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سخنهمشهریان:
ِ

درموردوضعیتبدجوابدهیبعضیازدکترهامزاحمتونشدملطفانشردهیدکهشایدمسئولیبفکرباشهدیروز
دخترم تب داشت از سایت دکتر دکتر ساعت  ۱۸برای دکتر .......نوبت گرفتم نوبت ثبت شد و شماره پیگیری
هم بهمون داد بعد که اومدیم مطب منشی میگه که سایت هنوز راه اندازی نشده و نوبت ندارید حاال اگه دوست
داشتیدبشینیدبینمریضمیفرستمداخلشاید یکساعتمعطلبشید!سوالمناینهآیاسایتیکهراهاندازی
نشده میتونه شماره پیگیری بده ؟یا اینکه قضیه ی دیگه ای هست لطفا پیگیری کنید ممنون از پیج خوبتون
#انتقاد حق مردم است #پاسخگویی وظیفه مسئوالن
️#نام پزشک مذکور جهت پیگیری مسئوالن نزد سخن تازه محفوظ است

با بی اعتنایی و
غرور شهر

آباد نمی شود

عصر روز گذشته محمد معتمدی زاده دومین کاندیدایی بود که به صحن علنی شورا آمد .این چهرهی مردمی که سابقه
تصدی گری شهرداری هماشهر ،قائم مقام مالی اداری شهرداری سیرجان و مشاورشهردار را در کارنامه خود دارد با دارا
بودن چندین مدرک تحصیلی می باشد برنامه های خود را اعالم کرد وی که از نقاط قوت و ضعف شهرداری آگاه بوده و
به خوبی نیازهای فعلی سیرجان را در حوزه های عمرانی و فضای سبز و ...می شناسد عنوان کرد :برنامه های فرهنگی
و توسعه شهری از اهم برنامه های کاری بنده در شهرداری خواهد بود دارد وی ادامه داد :شهرداری موفق خواهد بود
که پاسخگوی مردم و اعضای شورا باشد با بی اعتنایی و غرور شهر آباد نمی شود  .بنده ایدهای زیادی برای پیشرفت و
تغییر وضعیت اسفناک فعلی شهر دارم که به لطف خدا ،همکاری و همیاری تمامی همکارانم در شهرداری ،مساعدت
اعضای محترم شورای شهر و مشارکت شهروندان محترم سیرجان اجرایی خواهند شد.

شهر
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صبح روز گذشته نسرین امینیزاده نخستین کاندیدایی بود که بر اساس نوبتدهی حروف الفبا برای ارائه برنامه به صحن علنی شورا آمد .این
چهرهی دانشگاهی که سابقه عضویت در شورای چهارم را نیز در کارنامه دارد ،ابتدا از لزوم تعریف یک شاخصه برای معرفی سیرجان در کشور و
بهره گرفت از آن در راستای منافع شهر گفت .فرهنگ غالب مازندران و شهرتش به کشتی یا معروف بودن تبریز به عنوان شهر بدون گدا از مثال
های امینی زاده بود و اینکه باید از زیاد بودن تعداد هیئت های مذهبی سیرجان به عنوان یک مزیت استفاده کرد و شهر را به این عنوان در کشور
جا انداخت .برنامه ریزی کالن برای سیرجان و توسعه متوازن از دیگر موارد مورد تاکید امینی زاده بود .وی تاکید داشت که تنها فقط روی آسفالت
متمرکز نخواهد شد و بخش فرهنگی،فضای سبز ،محیط زیست از اهمیت برابری برخوردار خواهند شد .ایجاد کمربند سبز سیرجان در ورودی
شیراز برای جلوگیری از ریزگردهای معدنی ضرورت دیگر در برنامه های امینی زاده بود.

در هیاهوی انتخاب شهردار برای سیرجان

حسام الدین اسالملو

خبر

شـورا درآستانه تصمیمی بزرگ

فیلم قدیمی صمد به مدرسه میرود و دیگر فیلمهای
مجموعهی سینمایی صمد را تقریبا همهی ما دیدهایم.
شخصیتهایی شبیه خود صمد یا عینا ...باقرزاده که
نماد جامعهی در حال توسعهی ما هستند .مردمی که
میان سنت و تجدد گیر افتادهاند و با نگاهی سادهانگارانه
و قدیمی در موقعیت استفاده از ابزاری نو یا نهادی جدید
قرار میگیرند و هم خود را در رنج و عذاب میاندازند و
هم دور و بریهایشان را .دور و بریهایی که بسته به
جایگاه فر ِد در موقعیت قرار گرفته میتواند از چند نفر تا
چندصدهزار نفر در نوسان باشد.
رنج و عذابی که نمیدانی باید به خاطرش گریه کنی یا
بخندی و در بیشتر مواقع میخندی درحالی که در درون
با مخلوطی از خشم و غم دست به گریبانی .خندهای که
شانه به شانهی رعشه و تیک عصبی میزند.
نهادی مثل شورای شهر به منظور خودگردان کردن امور
جاری زندگی شهری ایجاد شده است تا مردم یک شهر
خود تصمیمگیر امور خود برای حل مشکالت روزمرهشان
باشند .اما همین نهاد را وقتی در اختیار جامعهای بگذاری
که هنوز در عصر قبیله و عشیره مانده ،نتیجهاش چیزی
جز شورای شهر سیرجان نیست.
در نتیجه نهادی که باید برای یک شهر تصمیم بگیرد
تبدیل به جایی برای زورآزمایی طایفهای شده است و
افرادی عضو میشوند که وقتی با آنان همکالم میشوی
احساس میکنی اصال در این باغ نیستند و در دنیای
کوچک خودشان سیر و سلوک میکنند!
از وقتی که ویدیوی تبلیغاتی یکی از نامزدهای تصدی
کرسی شهرداری سیرجان را دیدهام به حال شهر و
مردمش خندیده و افسوس خوردهام .مگر میشود کسی
که یک دور دیگر هم تجربه عضویت در شورا را داشته

اهم وظایف شهردار

آبروی مومن دقیقا چه ربطی به شفافیت پیرامون نحوهی
پیشنهاد دادن گزینههای مدیریت بر شهرداری دارد؟
در نشست پرسش و پاسخ رییس شورای شهر با خبرنگاران
از حسن خدامی میپرسیم مالکهای شورا در رسیدن به
لیست پنج نفرهی نهایی شده چه بوده؟ او که پیش از این
نقش البی مسووالن عالی رتبه شهر را در موضوع انتخاب
شهردار منکر شده بود ،این بار نیز از یک سری مالکهای
کلی پیرامون آسفالت و تامین اعتبار و بودجه حرف زد که
انگار مد نظر شوراییان برای رسیدن به اسامی پیشنهادی
در پشت درهای بسته بوده است .مالکهایی که بررسی
آنها نیاز به غیرعلنی کردن جلسات تصمیمگیری نداشت.

گاهی «کمیک شدن موقعیت تراژیک» یکی از
واقعیاتهای روزمرهی زندگی ما انسانهاست .مضحک
شدن شرایط غمبار و در این موقعیت قرار گرفتن ،بارها در
صنعت پول ساز سینما نیز بهرهبرداری شده و حاال همین
موقعیت برای شورا و شهرداری سیرجان مصداق عینی
پیدا کرده است .میپرسید چگونه؟
صمد به شورا میرود

دم خروس و قسم حضرت عباس

عکس :سید محسن فروزنده

و حتا دورهای نایب رییس شورا بوده است ،این قدر از
مناسبات حاکم بر شورا و شهرداری پرت باشد و بیاید از
تهراننشینی و مدیریت سیرجان از تهران به عنوان وعده
به افکار عمومی مایه بگذارد؟! گو آنکه فلسفهی ایجاد
شوراها تمرکز زدایی بوده و آن وقت یک عضو شورا به
طمع پایتختنشینی قصد داشته مدیریت را دوباره دو
دستی تقدیم مرکز کند!
گرچه بعد از انتشار آن ویدیوی کذایی ،انگار توسط
اطرافیان تفهیم شده باشد .عصر روز دوشنبه حرفش را
پس گرفت و مدعی شد که منظورش ایجاد یک دفتر
نمایندگی برای گلیم سیرجان در تهران بوده است.

فرستادن پی نخود سیاه

با همهی این اوصاف جالب است بدانید عصر دوشنبه در
نشست رسانهای رییس شورای شهر سیرجان در حالی که
رییس شورا از انصراف قطعی ایشان برای شهردار شدن
خبر داد اما وی در میانهی نشست حضور پیدا کرد و
حرفهای متناقضی زد .مشارالیه ضمن انتقاد از فرایندی
که شورا برای رسیدن به فهرست نهایی پنج نفره طی
کرده است ،گفت« :من تا همین امروز صبح چهار تا رای
داشتم .من انصراف ندادم .گفتند باید انصراف بدهی».

لیکن توضیحی نمیدهد که چه کسانی او را مجبور به
انصراف کردهاند؟
با توجه به فیلم منتشرشده در خصوص اعالم کاندیداتوری
و ارائه برنامهی کذایی ،اگر شورا نامبرده را گزینهی
جدیئی فرض گرفته بوده که باید گفت اوضاع این شورا
خیلی خیط است .اوضاع خیطی که با انتشار فیلم تبلیغاتی
رونمایی شد اما پس از بازتابهای منفی از سوی افکار
عمومی ،موجب هوشیاری موقتی شورا و عقب نشینیاش
گشت .آیا واقعا این آقا به خیال داشتن  4رای در میان
شوراییان برای رسیدن به صندلی شهردار دورخیز برداشته
بود و یا اعضای شورا او را دست انداخته بودهاند؟
یا شاید هم برنامه این بوده که وی دو سر سوخت شود و او
را به طمع شهردار شدن به استعفا از عضویت شورا تشویق
کنند تا جا برای اعضای علی البدل باز شود .فقط باید در
جریان پشت پرده شورا باشیم تا بدانیم کدام یک از این
تحلیلها درست است.
نقش رییس شورا

رییس شورای شهر در واکنش به اینکه چرا شورا در
موضوع مهم انتخاب شهردار تالش دارد پنهانکاری کند،
آبروی مومن را بهانه میکند و مشخص هم نیست که

خبــر

خدامی مدعیست که انتخاب نهایی شهردار برای سیرجان
بسته به قوت و ضعف برنامهی پنج نفری است که به
عنوان گزینههای اصلی معرفی شدهاند .نسرین امینیزاده،
یو
محمدرضا خواجویی ،علی شهسواری ،علیاکبر کریم 
محمد معتمدیزاده گزینههای معرفی شده هستند .پنج
نفر که قرار است به ترتیب حروف الفبا در شورا برنامه ارائه
بدهند و شورا را قانع کنند .اما آیا شورا قرار است فقط به
برنامه رای بدهد یا مهم است که در پشت پرده نظر کدام
قدرتمند بر بقیهی صاحبان نفوذ در شورا بچربد؟
تا همین جای کار آشکار است که قرار گرفتن امینیزاده
با سابقهی دانشگاهی و عضو فعال سابق ستاد انتخاباتی
نماینده ،خواجویی با سابقهی مدیریت سوال برانگیزش در
اداره صمت و حضور همزمانش در سمتهای مدیریتی
معادن و و معتمدیزاده با کارنامه معاونت شهرداری
سیرجان و شهردار سابق یکی از شهرهای اقماری و رقیب
سرسخت نماینده فعلی در لیست شورا برای انتخاب
شهردار ،ناشی از غلبهی سیاستزدگی و سفارشپذیری
علنی شایستهساالری بوده است.
بر شورا و حذف کامل و
ِ
این یعنی که شورای ششم در همان ابتدای کارش یک
سکتهی نه چندان کشنده کرده .سکتهای خفیف که در
ادامهی عمر چهارسالهی این شورا موجب فلج شدن این
شوراست و گویی قرار است؛ مسیر رعایت اصل شور و
مشورت در راستای منافع جمعی یک شهر را با ویلچر
برود .در میان دو گزینهی دیگر هم غیربومی بودن
یکیشان و چهره نبودن آن دیگری موجب ناامیدیست
از اینکه شاید شورا بتواند این سکته را به سالمت رد بدهد.

اجرای تصمیات شورای شهر به عهدۀ ادارۀ شهرداری است که در راس آن
شهردار قرار دارد .شهردار ،عامل و مجری تصمیمات شورای شهر است و
بهوسیله شورای شهر انتخاب ،و در صورت تشکیل نشدن شورا ،توسط وزیر
کشور انتخاب میشود .انتخاب شهردار بهمدت  4سال و معرفی او به وزیر
کشور و همچنین عزل شهردار از اختیارات شورای شهر است .شهردار نباید
صاحب مؤسساتی باشد که تمام یا بخشی از نیازهای عمومی حوزۀ عمل
شهرداری را تامین میکند و همچنین شهردار در زمان تصدی شهرداری،
نباید عضو هیأت مدیره یا مدیر عامل مؤسسات مذکور باشد.
وظایف عمرانی :همچون اعالم نظر در خصوص نقشه های تفکیکی ،الزام
به رعایت مقررات ملی ساختمان ،احداث خیابانها معابر میادین ،اعالم نظر
نسبت به طرح های جامع و هادی شهری ،الزام به پذیرش نقشه ساختمانی
از اعضاء سازمان نظام مهندسی.
وظایف خدماتی :تعیین محل هایی مخصوص تخلیه زباله (مخزن زباله)
نخاله فضوالت ساختمانی ،احداث آرامستان (قبرستان) ،ایجاد تاسیسات
عمومی ،نظافت و نگهداری و تسطیح معابر و مجاری آب ،پیشگیری از
حوادث ،پیشگیری از آلودگی محیط زیست ،نگهداری و تعمیر تونل های
شهری.
وظایف نظارتی و حفاظتی :نظارت بر کلیه ساختمان ها و سازه هایی
که در شهر احداث می شوند ،جلوگیری از بروز تخلفات ساختمانی ،حفظ
اموال و دارائی شهر ،اجراء آراء کمیسیون ماده  ،100صدور پروانه ساختمان،
اقامه دعوا علیه اشخاص و دفاع از دعاوی اشخاص علیه شهرداری ،حفظ
فضای سبز.
وظایف رفاهی :جلوگیری از سد معابر عمومی ،احداث بناها و ساختمانهای
مورد نیاز شهر از قبیل سرویس های بهداشتی ،کشتارگاه ،بوستان ها پارک
ها انواع فضاهای سبز شهری.
مدیریت منابع :مدیریت منابعی همچون عوارض ساختمان ،بودجه
شهرداری ،ترتیب ممیزی و وصول آن ،عوارض شهرداری .و همچنین کمک
به بهره وری خدمات شهری و شهرداری ها.
توجه به منابع انسانی و تامین بودجه شهرداری
وظایف فعلی شهرداری ها در ایران
طبق ماده  55قانون شهرداری ها که مصوب سال  1344است ،وظایف
شهرداری به شرح زیر طبقه بندی شده اند :
طراحی و احداث باغ های عمومی ،خیابان ها ،کوچه ها ،میدان ها ،مجاری
آب و توسعه معابر ،طرح های احداث و توسعه شهری در شهرداری ها،
نظافت و نگاهداری و تسطیح معابر ،مجاری آب و فاضالب ،تأمین آب و
روشنائی ،نگهداری و نظافت شهری توسط پرسنل شهرداری ،نظارت بر امور
بهداشتی ساکنین شهر و همکاری با بهداری در اجرای واکسیناسیون.
ممانعت از تکدی گری و توسعه آموزش عمومی ،تاسیس مؤسسات فرهنگی
و بهداشتی و تعاونی همچون تاسیس بنگاه حمایت از مادران .تاسیس
نوانخانه ،پرورشگاه ،درمانگاه  ،بیمارستان ،شیرخوارگاه ،تیمارستان ،کتابخانه،
موزه ها و غیره.

همکار و دوست گرانقدر

جناب آاقی
حج
ّ
ت الل اسدی زیدآبادی

با نهایت تأسف ضایعه غمبار درگذشت برادر گرامیتان

زنده یاد
فرج اهلل اسدی زیدآبادی

را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت و تعزیت عرض مینمایم.
از خداوند متعال برای روح پاک آن مرحوم علو درجات و مغفرت الهی و برای
خانواده محترم صبر جمیل را آرزومندم.
بی شک رفتن عزیزترینها یادآور ناپایداری های دنیا و تعلقات آن برای همه
ماست و آنچه از برادر میماند ،تنها خاطره چشمان مهربان ،دستهای گشاده و
قلبی مملوء از مهری برادرانه است.

روحشان شاد و یادشان گرامی باد

امین اریان ژناد اپرزیی

گل محمدی
در برابر

قلعه نویی؛

تیم فوتبال پرسپولیس این روزها برای نبرد با استقالل تاجیکستان آماده می شود .شاگردان یحیی
گلمحمدی چند روزی است تمرینات خود را آغاز کردهاند و در  ۲بازی به مصاف تیم ملی دانشجویان و
تیم امید خود رفته اند .پرسپولیس برای شبیه سازی شرایط بازی با استقالل تاجیکستان و مسابقه در زمین
چمن مصنوعی به گل گهر سیرجان پیشنهاد داد تا دیداری دوستانه در مجموعه اختصاصی این باشگاه انجام
شود و این درخواست از سوی سیرجانیها پذیرفته شد .با این حساب سرخپوشان چهارشنبه هفته جاری به
مصاف گلگهر سیرجان و شاگردان امیر قلعه نویی میروند.

گزارش

شماره 661
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هاشمی :نظر ما برگزاری لیگ بسکتبال با  ۱۴تیم و رفت و برگشت بود /انتخاب سرمربی تیم ملی هوشمندانه و منطقی بود
امیر هاشمی درخصوص برگزاری لیگ برتر بسکتبال با  ۱۶تیم و به صورت متمرکز اظهار داشت :در جلسهای که برای تعیین و تکلیف نحوه
برگزاری لیگ برگزار شد ،نمایندگان باشگاهها حضور داشتند و این تصمیم جمعی بوده است ،اما ما به عنوان باشگاه مس رفسنجان پیشنهاد
برگزاری لیگ برتر با حضور  ۱۴تیم در قالب یک گروه را داده بودیم که در این روش بازیها به صورت رفت و برگشت انجام میشد ،اما در نهایت
نظر جمعی و نهایی این شد که لیگ در این فصل همانند فصل قبل با  ۱۶تیم و به صورت متمرکز برگزار شود .این در حالی بود که باشگاه مس
کرمان و نظم آوران سیرجان هم با پیشنهاد ما موافق بودند ،اما تصمیم نهایی چیز دیگری شد.

به بهانه آسیای شدن تیم فوتبال بانوان شهرداری سیرجان

حضور محمودی نیا در کادر فنی مس
و چندین نکته مثبت به تبع آن

سعید قرایی :پس از انتخاب فرزاد حسین خانی به عنوان سرمربی مس
کرمان در این فصل ،روز گذشته اتفاق مهم و قابل توجهی دیگر در کادر
فنی این فصل تیم روی داد و محمود محمودی نیا یکی از چهره های
شناخته شده ورزش و فوتبال استان کرمان به جمع کادر فنی مس کرمان
اضافه شد تا در کنار فرزاد حسین خانی قرار بگیرد.
هرچند پس از سال ها حضور در عرصه مدیریت ورزش و باشگاه های مس
رفسنجان و مس کرمان ،درآمدن محمودی نیا از لباس رسمی و کت و
شلوار و پوشیدن لباس ورزشی و تمرین شاید برای خیلی ها ثقیل و عجیب
به نظر برسد ،اما جامعه فوتبال کرمان به خوبی می داند که اتفاقی بسیار
مثبت و مفید در عرصه جامعه مربیان فوتبال استان رخ داده است.
محمودی نیا که در سال های گذشته موفق به کسب باالترین مدرک
مربیگری بین المللی در ایران شده است ،بیگانه با نیمکت مربیگری نیست
و شروع فعالیت های جدی او در فوتبال استان با نشستن برروی نیمکت
مس رفسنجان در رقابت های لیگ دو و یک آغاز شد.
او که به عنوان یک تئوریسین و مدرس فوتبال در کشور فعالیت می کرد،
به طور قطع با دور ماندن طوالنی مدت از نیمکت مربیان ،جامعه مربیگری
فوتبال استان را از دانش کسب شده خود در این بخش بی نصیب می
گذاشت و حاال با بازگشت خود به این عرصه می توان امیدوار بود که بر وزن
نیمکت مربیان استان کرمان بیش از پیش افزوده شده باشد.
همچنین حضور او برروی نیمکت مس کرمان می تواند نکات مثبت
بسیاری برای تیم فوتبال مس کرمان و شخص فرزاد حسین خانی به
عنوان سرمربی تیم داشته باشد...بهرشکل حضور طوالنی مدت محمودی
نیا در عرصه مدیریت سبب می شود که حاال تجربه گرانبهای او در
زمینه مدیریت روانی و فنی بازیکنان بیشتر مددرسان تیم باشد و قطعا
یکی از نقیصه های بزرگ مس کرمان در سال های اخیر که موجب می
شد تیم در حساس ترین شرایط ،دچار تنش روانی و روحی شود و به
نوعی شاکله فکری تیم تحت تاثیر مسائل مختلف قرار بگیرد تا بحث
فنی تیم نیز با مشکل روبرو شود ،حاال با تجربه گرانبهای حسین خانی
و محمودی نیا و سایر همکاران آن ها برروی نیمکت مس امید بیشتری
برای دوری خود از تیم در این فصل ببیند ...موضوعی که بیشترین
ضرر را به مس در مقاطع حساس سال های گذشته وارد کرده بود.
قطعا شخصیت و حضور محمودی نیا در باالترین عرصه های مدیریتی
سبب می شود که حسین خانی با خیالی آسوده بهترین مشورت های
ممکن را از جانب وی در طول بازی های فرسایشی لیگ یک دریافت
نماید .جدا از مسائل فنی ،حضور شخصی مثل محمود محمودی نیا می
تواند از نظر روانی نیز تاثیرات مثبت خود را به شدت برای تیم فوتبال مس
کرمان نشان دهد و ثابت نماید چه از نظر مدیریتی و چه از نظر مباحث
مربوط به تیم ،یک اتحاد و همدلی ورای شعارهای همیشگی پیرامون تیم
فوتبال مس کرمان در این فصل وجود دارد که موجب جذب حداکثری
برای موفقیت تیم این فصل باشد.

ورزش
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هاشمی :نظر ما برگزاری لیگ بسکتبال با  ۱۴تیم و رفت و برگشت بود

خبــر

شهرداری هم راه تیم های لیگ برتر استان را برود
رضا فتح آبادی

سال پيش بود که تيم فوتبال بانوان
سيرجان علیرغم مخالفتها و
مشکالت زيادی که پیش رو داشت،
با پافشاری بانوان عالقمند پا به
عرصه مسابقات ليگ کشور گذاشت.
در آن روزها بانوان فوتباليست
سيرجاني به همت «مريم جهان
نجاتي» و کمکهاي هيات فوتبال
شهرستان و تالش و همکاری
«علي اسدي» ،رييس سابق اداره
ورزش و جوانان شهرستان ،با
تالشهاي فراوان پا به مسابقاتی
گذاشت که همه آن روزها به
این موضوع خورده میگرفتند.
 در اين مسير دشوار نقش «جهان
نجاتي» و «بازيکنان بومي» و «علي
اسدي» بسيار پر رنگ بود تا که اين
تيم به روزهاي خوب امروز برسد.
البته ناگفته نماند حمايتهاي
«مهندس آبياري» مديريت سابق
شرکت فريکو ،مردي از جنس
ورزش را هم نبايد فراموش کرد و
در کنار اين بزرگ مردان بي ادعاي
سيرجان همچون «علي گوييني»
در روزهای سختي در کنار اين تيم
بودند را نبايد فراموش كرد.

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

0 9 1 3 5 3 2 0 8 4 2 -09132794372

از یک نفر نیروی خانم
برای کار در رستوران و
یک نفر نیروی آقا
برای گارسونی
با حقوق و مزایای مناسب
دعوت به عمل می آید.
0933 178 4093
0913 178 9552

مشکالت زیرساختی باید برطرف شوند

حاال که تيم شهرداري آسيايي شده،
بايد شهرداري سيرجان بداند در
اين سالها کمبود زير ساختهاي
ورزشي بوده و مديران ورزشي در
رأس باشگاه شهرداري بايد به فکر
حداقلهاي نياز در ورزش داشتن
چمن تمرين ،ورزشگاه اختصاصي

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای

خرید دو دستگاه خودروی وانت بار مزدا

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

خودروی وانت بار مزدا ) به شماره  2 0 0 0 0 0 5 6 7 4 0 0 0 0 7 7را 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  1400/06/17می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :از تاریخ انتشار مناقصه در سایت تا ساعت  18:00روز پنج شنبـــه
تاریخ 1400/06/25

از یک نفر شاگرد آقا
ترجیحأ مجرد برای
تاسیسات ساختمان
(لوله کشی آب و فاضالب و)...

دعوت به عمل می آید.

0913 760 4849

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز یک شنبه تاریخ 1400/07/04

زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  18:00روز سه شنبه تاریخ 1400/07/06

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

دفتر ثبت نام85193768-88969737 :

تجدید مناقصـه شهرداری سیرجان ( نوبت اول )

جوشکـاری سیــار

فوتبال بانوان لیگ برتری شد

در نهايت فوتبال بانوان پس از سالها
ليگ برتري شد ،در اين پروسه بلند
مدت و مشقت بار باالخره باشگاه
شهرداري سيرجان احداث شد و
باز هم استارت اين باشگاه با «علي
اسدي» رقم خورد و پس از آن باز
هم «اسدي» از تيم بانوان حمايت
کرد و اين کشتي متالطم را به

ساحلی آرام رساند تا بانوان ورزشکار
سيرجان به آرامش برسند و در ليگ
برتر کشور خودنمايي کنند.
هر چند که پس از «اسدي»،
«مهدي جهانشاهي» يک مدير
فوتبالي ،روز به روز به ادامه روند
حرفهاي اين باشگاه و تيم بانوان
اعتبار بخشيد تا در کشور فوتبال
بانوان هم خود نمایی کند و حاال
تيم بانوان شهرداري به يکي از
قطبهاي فوتبال ايران تبديل شده
است.

«مريم جهان نجاتي» که جزو مربیان
ملي کشور است در کنار«مهدي
جهانشاهي» مدير فوتبالي و کار بلد
اين تيم را يک تيم کامال حرفهاي
را چيدند.
حاال ميتوان گفت که بانوان
سيرجان در کشور و در تمامي
ردههاي سني حرفهاي زيادي
براي گفتن دارد ،حضور ملی
پوشان سیرجانی در تمامی ردههای
سنی خود گواه این امر است.
نکته جالب اين موضوع اين

است که در کادر فني «جهان
نجاتي» مربيان کامال بومي ديده
ميشوند که در کنار مربي خود
براي کسب تجربه در زمينه
مربيگري خود به نسل مربيگري
هم به فوتبال سيرجان کمک کند.
روند موفق یک مربی در پروسه
مربیگری ضمن بازیکن سازی
مربی سازی هم هست و باید دید
که جهانجاتی آیا در این زمینه با
اقداماتی که انجام داده است گوی
سبقت در امر مربیسازی هم

میرباید یا اینکه راه و پای مربیان
یر بومی به سیرجان باز میشود و
مانند دیگر تیم لیگ برتری سیرجان
میشود.

است با توجه به شرايط ويژه و
شرايط خاص بانوان باشند.
مديران اين باشگاه بايد به فکر زير
ساختها ورزشی باشند و در کنار
بازیکن سازی و کسب افتخار در
زمينههاي داشتن امکانات هم خود
کفا شوند و شهرداری با حمایت از
بانوان به نسل آینده مادران این شهر
کمک شایانی می کند.
گفتنی است در همين راستا تيم
فوتبال شهرداري قرارداد دروازه
بان خود «عارفه سید کاظمی» و
مهاجم تیم خود «زهرا علیزاده» را
براي ليگ برتر امسال تمديد کرد.
الزم به ذکر است که تیم فوتبال
بانوان شهرداری سیرجان تمرینات
خود از هم اکنون شروع کرده
است و ضمن یارگیری در فصل
جدید از بازیکنان جوان ملی هم
در حال تست گیری میباشد
تا حضوری قدرتمند در آسیا و
لیگ جدید برتر داشته باشد.
اميدواريم که در اين روند رو به
رشد و با حمايت هاي مسؤولين
شهرستان سيرجان از ورزش بانوان
سيرجاني بيشتر ببينيم .
زهرا علیزاده مهاجم این تیم هم
برای فصل جاری لیگ در این تیم
ماندنی شد.
شهرداری سیرجان قهرمان فصل
گذشته لیگ برتر فوتبال بانوان
ایران است که سهمیه حضور در
جام باشگاههای آسیا را نیز دارد.
همچنین در روزهای گذشته غزاله
صالحیپور بازیکن فصل پیش وچان
کردستان ،با انتشار تصاویری از عقد
قرارداد خود با تیم خوونتود حاضر
در لیگ دسته سوم اسپانیا خبر داد.

دمرییت ارتباطات شهرداری سیرجان

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

بستریهای کرونا
در استان کرمان
از مرز  ۳۷۰۰۰نفر
گذشت

تسنیم :با فوت  ۳۱کرمانی دیگر ،جانباختگان کرونا در استان به مرز  ۴هزار و  ۴۰۰نفر
رسید که دو کودک در میان آخرین جانبختگان کرونا هستند .شیوع کرونا در استان کرمان به
روند نزولی خود در شرایطی ادامه میدهد که به گفته مسئوالن خطر شیوع سوش المبدا دور
از انتظار نیست؛ در این روزها آمار موارد بستری قطعی کرونا در استان به صورت محسوسی
کاهش داشته و از بیش از هزار و  200بیماری به رقم  851مورد رسیده است با این وجود با
بستری  176بیمار جدید قطعی کرونا مجموع موارد بستری از مرز  37هزار مورد گذشته است.

جامعه
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امکان واکسیناسیون روزانه  ۵۰هزار نفر در کرمان وجود دارد

شماره 661
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مهر :استاندار کرمان گفت :اکنون ظرفیت تزریق واکسن در استان کرمان روزانه  ۳۰هزار دوز است که میتوانیم ظرف یک الی دو روز آینده
آن را به  ۵۰هزار دوز در روز افزایش دهیم .علی زینیوند گفت :با روند نزولی که مبتالیان در استان کرمان در پیش گرفتهاند میتوانیم نتایج
جلسات ستاد مدیریت کرونا و همکاری مسئولین را خوب ارزیابی کنیم و امیدواریم که شاهد ادامه این روند باشیم.زینی وند با بیان اینکه
واکسیناسیون جلوی شیوع بیماری را نمیگیرد و فقط باعث کاهش مرگ و میر شده است ،اظهار کرد :روند کاهشی در آمار مبتالیان نباید
باعث عادی انگاری در بین مردم شود و اتفاقاً باید بیشتر مراقبت کنیم تا کنترل از دستمان خارج نشود.وی ادامه داد :اکنون ظرفیت تزریق
واکسن در استان روزانه  ۳۰هزار دوز است که میتوانیم ظرف یک الی دو روز آینده آن را به  ۵۰هزار دوز در روز افزایش دهیم.

گزارش

نگاهی به پدیده تتو و خالکوبی در سیرجان و الزامات بهداشتیاش؛

حـال کوفتـن خـال
ِ

گروه جامعه

میگوید به تتو معتاد شده است .حتا از
انگشتان دست و پایش هم نگذشته و بر
روی هر کدامشان یک حرف انگلیسی را
تتو کرده .میگوید از کارش هیچ هدف و
منظور خاصی ندارد  .فقط کیف میکند
وقتی نقاشیها ،کلمات و عدد رقمها را
میبیند .میخندد و میگوید« :اینجوری
آدم دخترکش میشه!» و این نشان
میدهد که او چندان هم بی هدف نیست و
بیمنظور ،درد سوزن سوزن شدن را تحمل
نکرده .ولی رفیقش فقط کلمهی «عشق»
را بر روی دستش تتو کرده .عشق اول و
آخری که گویا در جوانی از دست داده و
میخواهد تا ابد داغدارش باشد.
در میان دختران هم تتو یک استایل و
یا مد محسوب میشود که مثل افراد باال
چندان هدف مشخصی را دنبال نمیکند.
هستند مادری که حک اسم فرزندشان را
روی دستشان سفارش دادهاند .دخترانی
که شکل گلی را تتو کردهاند و پسران
جوانی که روی بازوشان بزرگ خال
کوفتهاند :هرگز نمیر...
همانندسازی ،عضو شدن در گروههای
همتا یا همان پیروی از مد یکی از این
عوامل گرایش به تتو محسوب میشود.
از طرفی گاهی انجام کاری در میان افراد
و چهرههای خاصی از جامعه که در میان
مردم سرشناس هستند ،مانند هنرمندان،
ورزشکاران و دیگر چهرههای مطرح،
زمینهای را فراهم می آورد تا دیگر افراد
جامعه و به خصوص جوانان به نوعی از
این افراد الگوبرداری کرده و از آنها تبعیت
کنند.
در کنار این گرایش به تتو میتواند ریشه

در نوعی اختالالت شخصیتی
نیز داشته باشد و از نوعی
خودکامگی و تمایل به
نمایش دادن و دیده شدن
سرچشمه بگیرد.
در گذشته خالکوبی بیشتر
میان پسران به چشم
میخورد و معموال جمالت
مرامی و معرفتی را روی
خود حک میکردند یا در
میان دو انگشت خود اول
اسم معشوقهای را .اما در
سالهای اخیر این پدیده در
بین دختران جوان نیز روند
رو به رشدی داشته است.
البته هرچند تصاویر تاتوی
دختران کمتر حاوی پیامهای
مرام التی است و بیشتر جنبه زیبایی آن
برایشان مدنظر است .همین جنبهی
زیبایی در میان پسران امروزی هم رواج
یافته و جایگزین خالکوبی داش مشتیها
شده است.
خالکوبی شاید به اندازه خود تاریخ تمدن
پیشینه داشته باشد.
اگر تا دیروز شکل شمع و پروانه بر بازوی
برخی مردان نماد تمایزشان از دیگر
همجنسانشان بود ،حاال این کلمهی هیچ
است که بر بدن جوانان نقش بسته و به
گفته خودشان الیف استایلشان محسوب
میشود.
به سالن یکی از تتوکاران حرفهای سیرجان
میروم .در دانشکده هنر درس خوانده
و میگوید تتو را به خاطر هنر بودنش
دوست دارد و از اینکه بر روی زیباترین
بوم یعنی بدن نقاشی میکند لذت میبرد.
برای تتو رشته تحصیلیاش یعنی نقاشی

به کمکش آمده و او طرحها را اصولی کار
میکند .گردن و دستهای خودش پر از
خالکوبیست و بدنش به واقع هم مانند
همان بوم نقاشیست .نقش و نقوشی مملو
از اصطالحات و عالمتها و کلمات متفاوت
که البد خودش معنیشان را میفهمد.
به گفتهی او حرفهی تتو از ایران باستان در
بین ایرانیان رواج داشته و تا ایران معاصر
ماندگار بوده است .تا چند سال بیش
عدهای که جزو گروه خاصی بودند برای
معرفی خود به دیگران بر بدنشان کلمات
و جمالت خاصی را خالکوبی میکردند.
جمالت و عالمتهایی که البته در بسیاری
از موارد بار معنایی منفی زیادی داشت و
نشان از عضویتشان در گروههای خاص
بود.
او فکر میکند که همین موضوع باعث به
وجود آمدن یک دیدگاه منفی نسبت به
خالکوبی و شغل ما شد که البته االن آن

خبــر

ظهور فرهنگ بد تعصب قومی در سیرجان

فقط ما «ها» و بقیه همه بد

ذهنیت خیلی کمرنگتر شده است.
طبق روایت او در سیرجان قدیم هم پیرزن
و پیرمردها بر روی چانه ،زانو و پیشانیشان
نقشهای کوچک زدهاند .آنها از خالکوبی
به صورت درمانی استفاده میکردند .یعنی
داروی مورد نظر را با استفاده از سوزن در
محلی که درد داشته تزریق میکردند و
تصور میشد زودتر دردشان درمان شود و
اغلب این کار را در گذشتههای خیلی دور
کولیهایی که به سیرجان میآمدند ،انجام
میدادند.
او از قیمت باالی برخی تتوهایی را که تا
کنون برای مشتری زده نیز میگوید16« :
میلیون یک نقاشی کامل بروی گردن و
کمر زدم که سه چهار روز هم کشیدنش
زمان برد».
از الزامات بهداشتی کارش میپرسم ،جواب
میدهد« :خیلیها به دلیل استفاده از مواد
ارزون و رعایت نکردن اصول بهداشتی و زیر

ِ
فرهنگ ب ِد گذاشتن نایلون زباله روی کاپوت ماشین نقدی
میخواهی به
بنویسی اما به محض اینکه عکس زبالههای پخش شده در خیابان را در فضای
مجازی منتشر میکنی ،زیرش کامنت میگذارند« :سیرجونیهای اصیل این
کار رو نمیکنن و این بی شعوری که این کار رو کرده حتما سیرجونی اصیل
نبوده».
خبر شورا را بازتاب میدهی ،دوباره زیر آن کامنت میگذارند« :فالن عضو که
سیرجونی اصیل نیست .مال فالن جاست .بره گم شه همون جا .کی گفته
بیاد سیرجون عضو شورا بشه!»
همهی ما ساکنان سیرجان ،روزانه در فضای مجازی یا با این طور کامنتها
روبرو شدهایم و یا خودمان مشغول بازتولید آن هستیم .بازتولید یک خرده
ِ
فرهنگ نا به جا که بوی تعفن تعصب قومی و قبیلهای از آن بلند میشود و
معموال برای گریز از مسوولیت اجتماعی کاربرد دارد و از کی بود کی بود ما
نبودیم حکایت میکند.
اهل جایی بودن یعنی به محض اینکه شما تصمیم به ماندن و زندگی در
یک شهر یا روستا گرفتهاید ،شهروند آنجا هستید و دیگر روا داشتن تبعیض
علیه شما معنا ندارد .خودتان را بگذارید در موقعیت اینکه شاید روزگاری
بخواهید برای زندگی به یک شهر دیگر از ایران یا حتا کشور دیگری بروید.
آیا دوست دارید کسی سیرجانی بودن یا ایرانی بودن شما را بهانهای برای
تمسخر گویش شما بکند؟ یا فرهنگ جنوبی و کویریتان را سرکوفتی کند و
بر سرتان بکوبد؟ بله .نه شایسته است و نه اخالقی.
«سیرجانی اصیل» بودن
از
از طرف دیگر آیا تا کنون کسی تعریف مشخصی
ِ
ارائه داده؟ اگر مالک این است که طرف جد و آبادش همه سیرجانی بوده
باشند ،نیز گمان نکنم در سیرجان به عنوان یک شه ِر در چهارراه قرار گرفته
که محل تالقی قومیتهاست ،کسی بتواند به جرات چنین ادعایی بکند .حتا
بسیاری از بازاریان قدیم سیرجان نیز با توجه به نام خانوادگیشان مهاجرانی
از روستاهای اطراف یزد یا خود یزد بودهاند و برای توسعهی کسب و کار
ساکن سعیدآباد قدیم شدهاند.
ولی به فرض پذیرش اینکه عدهای تا  7پشت ساکن این شهر به حساب بیایند
و اصال خان و خانزاده هم باشند ،آیا خود به تنهایی بار ارزشی و اخالقی
مثبت یا منفیئی برای سبک زندگی مدرن امروزی به همراهش دارد؟ آیا
این ویژگی موجب میشود که کسی فرهنگ آپارتماننشینی یا زبالهریزی
و رانندگیاش در شهرهای امروزی بهتر از کسانی باشد که مثال اجدادش
روستایی ،عشایر و یا اهل شهر دیگری بودهاند؟
تمام الزامات زندگی در شهرهای امروزی متعلق به جهان امروزی هستند و
برای خو گرفتن با آنها جامعه نیاز به آموزش دارد .و گرنه فرهنگ رانندگی
و آپارتماننشینی و عضویت در شورای شهر را اجداد هیچ یک از ما نداشتهاند
چون نه ناچار بودهاند در آپارتمان زندگی کنند ،نه ماشین داشتهاند و نه با
مشکل دفع زباله و آسفالت روبرو بودهاند.

پا گذاشتن قوانین عرفی این شغل
را با عنوان بدی جا انداختهاند».
تتو یا همان خالکوبی سابق این
سالها تا به اندازهای رایج شده
است که بخش غیرقابل انکاری از
جامعه به حساب میآید و دست
کم میتوان گفت تبدیل به یک
خرده فرهنگ شده است .فرهنگی
که در میان جامعهی هدفی مثل
جوانان رواج یافته و جذاب است.
بنابراین بد نیست که به جای انکار
آن ،قانونگذار و مسووالن بهداشتی
برای پیشگیری از آلودگیها و
بیماریهای ناشی از سوزن تتوکاری
که شاید به صورت مشترکاستفاده شود -قوانینی وضع و اجرا
کنند تا در آگاهی بخشی برای
سالمت تتو شوندگان ثمربخش باشد و
در توجه دادن مشتریان به لزوم مراجعه
به تتوکاران رسمی دارای پروانه بهداشتی
موثر واقع شود.
دغدغهای که امروز پزشکان ایرانی هم
با آن درگیرند .یعنی نظارت بر اصول
بهداشتی عمل تتو .پزشکان معتقدند
که رعایت نکردن اصول بهداشتی مانند
استفاده نکردن از وسایل یک بار مصرف
تتو میتواند منجر به بیماریهای خطرناکی
هم چون ایدز ،هپاتیت بی و سی شود.
بنابراین سالنهای تتوی زنانه و مردانه باید
محل مراجعه بازرسان بهداشت باشد .زیرا
هم اکنون گرایش به تتو در میان جوانان
و رفتن احتمالی آنان به مراکز بدون مجوز
و محلهای غیر بهداشتی در کنار اعتیاد
و تزریق در خط اول رفتار پرخطر برای
بیماری ایدز و هپاتیت است.

با هدف پاکسازی محالت سیرجان در حال اجرا می باشد؛

طرح ضربتي جمعآوري نخالههاي ساختماني

در جلسه ای که با حضور مهندی عسکری ،سرپرست
شهرداری ،مهندس افصحی ،مهندس رضایی؛ مدیرعامل
سازمان مدیریت پسماند شهرداری سیرجان برگزار شد .در این
جلسه مقرر گردید با متخلفین ریختن نخاله های ساختمانی
در سطح شهر برخورد شود مدیر عامل سازمان مدیریت
پسماند شهرداری سیرجان از اجرای طرح ضربتی جمع آوری
نخاله های ساختمانی با هدف پاکسازی محالت خبر داد.
به گزارش امور رسانه مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان،
علی رضایی مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند در گفتگو با
واحد خبر شهرداری بیان داشت :سازمان مدیریت پسماند
شهرداری مجری این طرح هستند.
رضایی گفت :مصالح و ضایعات ساختمانی ،نمونه بارز سد
معبر و آلودگی زیست محیطی است و در این طرح ،ضایعات
و نخاله های ساختمانی ،جمع آوری و به مکانی در خارج از
شهر منتقل می شوند.

علی رضایی با بیان اینکه ایجاد سد معبر و آلودگی مهمترین
عامل اجرای طرح ضربتی جمع آوری نخاله های ساختمانی
است ،اظهار داشت :یکی از مشکالت شهر سیرجان عدم
همکاری برخی از همشهریان برای جمع آوری نخاله های
ساختمانی است که در طرح یاد شده شهرداری با اقدامی
ضربتی و فوری ،نخاله های ساختمانی سطح شهر ،حاشیه
خیابانها و معابر و مکان های غیر مجاز را جمع آوری می کند.
به گفته مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری ،
نخاله های ساختمانی ،عامل بر هم زدن زیبایی شهر و فضای
دیداری است و به رغم تالشهای شهرداری در این زمینه ،به
دلیل تخلف بعضی از شهروندان ،این معضل همچنان باقی
است که امید می رود با راه اندازی کارگروه ساماندهی نخاله
های شهری ،بخش عمده ای از مشکالت موجود برطرف شود.
رضایی تصریح کرد :شهروندان برای ساماندهی و جمع آوری
نخاله های ساختمانی خود با سازمان مدیریت پسماند
شهرداری هماهنگی و همکاری نمایند .

برپايه ي اين گزارش :از آنجا که این نخاله ها به مرور زمان و
در زمینهای خالی تخلیه گریده اند ،به صورت دپو و پراکنده
در سطح شهر موجب بروز نازیبایی شده اند.
در همین راستا با برنامه ریزی های صورت گرفته و ابالغ به
همه ی مناطق طی این طرح کلیه نخاله های ساختمانی
سطح مناطق جمع آوری خواهند شد.
الزم بذكر است در خصوص روند اجرای طرح ضربتی در
برخی مناطق سطح شهر به دلیل حجم کار  ،عملیات به
اتمام رسیده و در برخی دیگر از مناطق کماکان در حال
اجرا میباشد.
رضایی گفت :طبق تعرفه مورد تصویب شورای اسالمی
شهر سیرجان در صورت مشاهده چنین مسئلهای،
فرد یا افراد خاطی مشمول جریمه نقدی خواهند شد.
علی رضایی گفت :رها سازی نخاله ساختمانی در محوطه
بیرونی ساختمانهای مسکونی و تجاری (پیادهرو ،جوی آب و
خیابان) خالف مقررات و حقوق شهروندی می باشد .

وی اظهار کرد :این کار در سطح شهر باعث به خطر انداختن  -2مرکز تخلیه خاک و نخاله واقع در کیلومتر  13جاده شیراز
سمت راست .
بهداشت محیط و نازیبایی منظر شهری میشود.
وی تصریح کرد :شهروندان میتوانند در صورت مشاهده شایان ذکر است هر دو محل مجاز تخلیه نخاله داراي تابلو
چنین تخلفی ،پس از ثبت شماره پالک خودرو با شماره  137راهنما مي باشند.
تماس و موضوع را اطالع دهند.
مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند
شهرداری با اشاره به اینکه مردم باید نسبت
به محیط زیست و فضای اطراف خود
حساس و مسئولیت پذیر باشند ،خاطرنشان
کرد :خودروهای حمل پسماند ساختمانی
مجاز به تخلیه ضایعات در زمینهای خالی
داخل یا خارج شهر نیستند و چند نقطه
از شهر جهت تخلیه نخاله ساختمانی تعبیه
شده است که به شرح ذیل اعالم می گردد :
 -1مرکز تخلیه خاک و نخاله در شهرک
صنعتی بعد از پل هوایی محل دپوی نخاله

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 :

هفتهنامه سیاسی ،اجتماعی
صاحب امتیاز :بتولهاشمیمعصومی
مدیرمسوول :ابوالقاسم محمودآبادی
پ :مهدوی کرمان
چا 
نشانی :سیرجان ،چهارراه موحدی ،روبروی داروخانه آریا کدپستی7813713599 :
تلفکس42231335 :سامانه پیام کوتاه3000990061 :
تلفن سفارش آگهی09133475191 :
سایت اینترنتی www.sokhanetazeh.com :پست الکترونیکیsokhan.tazeh@Gmail.com :

زوم

اینستاگرامSokhan_Tazeh :

ویترینآخر

گوناگون
ای رنا :سامانه ثب تنام تزریق واکسن کرونا  salamat.gov.irب رای اف راد  ۴۵سال
به باال (متولدین  ۱۳۵۵و قبل) باز شد .همچنین اف راد  ۳۵تا  ۴۴سال (متولدین
 ۱۳۵۶تا  )۱۳۶۵ساکن استانهای آذربایجان غ ربی ،ایالم ،بوشه ر ،خ راسان جنوبی،
خوزستان ،سیستان و بلوچستان ،کردستان ،کرمان ،کرمانشاه ،قم و هرمزگان که در
پایگاههای بهداشت پرونده سالمت دارند م یتوانند از ط ریق همین سامانه ثب تنام
و نوبت تزریق واکسن دریافت کنند .به زودی این سامانه ب رای دانشجویان و طالب
س راسر کشور باز خواهد شد.

اهدای یک میلیون دوز واکسن آست رازنکا
توسط ات ریش به ای ران

ایسنا :وزیر امور خارجه ات ریش اعالم کرد که این کشور یک میلیون دوز واکسن
کرونا ب رای مبارزه با این بیماری همه گیر به ای ران اهدا م یکند .صفحه توییتر وزارت
امور خارجه ات ریش به نقل از الکساندر شالنبرگ ،وزیر خارجه این کشور نوشت:
خوشحالم که ات ریش با یک میلیون دوز واکسن آست رازنکا علیه کووید -۱۹از مردم
ای ران حمایت م یکند .نمی توانیم شاهد هیچ نقطه خالی در نقشه واکسیناسیون
جهانی باشیم.

آغاز واکسیناسیون دانشجویان از هفته آینده

ایلنا :حسینعلی شه ریاری نماینده مجلس یازدهم درباره وضعیت واکسیناسیون
کشور اظهار داشت :هم واکسن سینوفارم و هم برکت رسیده است و در چند روزی
که اعالم شده کسی به خاطر نبودن دوز دوم واکسن معطل نشده و به خوبی تزریق
انجام م یشود .وی افزود :همچنین مسووالن قول دادهاند  ۴۰میلیون دوز واکسن وارد
شود و از هفته آینده ق رار شده که واکسیناسیون دانشجویان نیز آغاز شود؛ چ راکه
م یخواهند دانشگاهها را بازگشایی کنند.

امیر عبداللهیان :به هیچ وجه از مذاکره فاصله نخواهیم گرفت

ایسنا :وزیر امور خارجه کشورمان درخصوص مذاکرات هسته ای اظهار داشت:
دولت سیزدهم مذاکره را یک ابزار موثر دیپلماسی می داند و ما به هیچ وجه از
مذاکره فاصله نخواهیم گرفت .همانطور که در دیدار با آقای اریکه مورا تاکید کرم،
ما مذاکره را با نگاه مثبت و فرصت به دیپلماسی باور داریم ،اما معتقدیم مذاکره
برای مذاکره نفعی برای ملت ایران و هیچ یک از طرفها نخواهد داشت.

تهیه مصالح و اجرای پروژه بهسازی فاز  2زورخانـه پوریـای ولی

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (شرح مختصر :تهیه مصالح و اجرای
پروژه بهسازی فاز  2زورخانه پوریای ولی) به شماره  2 0 0 0 0 0 5 6 7 4 0 0 0 0 7 6را از

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

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

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  1400/06/17می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :از تاریخ انتشار مناقصه در سایت تا ساعت  18:00روز شنبـــه
تاریخ 1400/06/27

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز سه شنبه تاریخ 1400/07/06

زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  17:00روز چهارشنبه تاریخ 1400/07/07

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

دفتر ثبت نام85193768-88969737 :

تجدید مناقصـه شهرداری سیرجان ( نوبت اول )

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای

دمرییت ارتباطات شهرداری سیرجان

آگهي استعالم عمومـــي
شمـــاره /400/18س

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد «اجرای شبکه پسیو ساختمان های ویال و اداری

جدید» خود را از طريق برگزاري استعالم عمومي به شركت پیمانکار واجد شرايط واگذار نمايد .لذا

كليه متقاضيان ميتوانند جهت اخذ اسناد استعالم به آدرس الكترونيكي  WWW.GEG.IRمراجعه و
اسناد مذکور و دستورالعمل ارزيابي كيفي و فني را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان
از قسمت  -مناقصه و مزايده دانلود نمايند  .مهلت تحويل پاكات ساعت  9الي  14روز یکشنبه مــورخ
 1400/06/28در محــل دفتركميسيون معـامالت مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد.
ضمنا ً بمنظور بازدید از محل پروژه و پاسخ به سواالت احتمالی روز دوشنبه مورخ  1400/06/22براي
متقاضيان پیش بینی گردیده است  ،الزم به ذكر است شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول و یا
رد هر یک یا تمام پيشنهادات واصله بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد.

کمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر

صدای پنجشیر باالخره به گوش اصولگرایان رسید

بهارنیوز :باالخره گویا خبر مقاومت
دره پنجشیر به رسانههای اصولگ را هم
رسی د! اصولگ رایان که در چند وقت اخیر
در ب رابر رخدادهای طالبان واکنشهای
مقطعی رفت و برگشتی دارند ،بهجای
یک است راتژی واحد مدام تاکتیک عوض
م یکنند.
یک بار م یگویند طالبان تغییر کرده،
شیعیان را نم یکشد و جنبش اصیل
منطقه است .اما بعدا پشیمان م یشوند
و آنها را تروریست و جنایتکار م ینامند.
یا به بهانه اینکه سیاست ما عدم دخالت
در سیاست داخلی افغانستان است ،اخبار
دره پنجشیر و مقاومت احمد مسعود،
فرزند احمدشاه مسعود را بایکوت خبری
م یکنند .اما حاال آش آنقدر شور شد که
گویا باالخره سکوتشان را شکستند.
صداوسیمایی که جشن بدرقه تابوت
آم ریکای یها از سوی طالبان را شادی مردم
افغانستان از خروج آم ریکای یها ترجمه
م یکرد ،درباره احمد مسعود سکوت پیشه
کرده یا حتی در ب رنامههای کارشناسی
به انتقاد تلویحی از او پرداخته بود ،حاال
نگاه خبری محتاطانهای به احمد مسعود
داشته است .کیهان که همواره در دفاع از
یزند،
جنب شهای اسالمی منطقه قلم م 
اینجا وقتی م یخواهد به ماج رای مقاومت
فرزند احمد شاه مسعود اشاره کند ،بدون
جانب داری که مدل یادداشتهای مرسوم
این روزنامه است ،صرفا به ارائه گزارش از
اوضاع افغانستان به نقل از خبرگزاریهای
رسمی و حسابهای کاربری اف راد
م یپردازد.این روزنامه نوشته است« :طبق
اخبار تأیی دنشده کشمکش میان طالبان

بر سر سهمگیری از قدرت آغاز شده است.
برخی منابع نیز اعالم کردهاند گروه حقانی
علیه «مالهب تاهلل» کودتا کرده است....
گزارشها از والیت پنجشیر هم حاکی
است نبردها بهشدت بین نیروهای طالبان
و نیروهای «احمد مسعود» ادامه دارد».
این روزنامه از قول حساب کاربری «احمد
مسعود» نوشت« :مقاومت ادامه دارد و
ادامه خواهد یافت .من اینجا ب رای خاکم
هستم و از عزت آن دفاع م یکنم ...کودکان
در کابل از تی راندازی هوایی م یترسند،
وقتی پنجشیر هنوز فتح نشده چه لزومی
به تی راندازی هوایی است؟».در روزهای اول
قدرتگرفتن طالبان کیهان نوشته بود
که طالبان تغییر رویه داده و با طالبانی
که روزگاری سر م یب رید ،فرق کرده ،اما
بعد از باالگرفتن موج اعت راضات نوشت:
«درحال یکه ...ویدئوهای زیادی از کشتار
دوباره شیعیان به دست شب هنظامیان
طالبان منتشر شده است .این گروه در
پیامی به شیعیان ه رات مدعی شد که اگر
آنها توانایی تأمین امنیت م راسم محرم
را ندارند ،این گروه ب رای تأمین امنیت این
م راسم آمادگی دارد.»...
سایت اصولگ رای «مشرق» هم  ۱۴تیر
با سخنگوی این گروه تروریستی مصاحبه
کرده و ذبی حاهلل مجاهد در ج ریان این
گفتگو با بیان اینکه «ای ران به ما اعتماد
کند» ،از پرهیز طالبان از جنگ گفته و
تضمین داده که خاک افغانستان محلی
ب رای حمله به دیگر کشورها نشود .روزنامه
جوان نیز عکس یک شماره  ۱۵تیر خود
را به طالبان اختصاص داد و به نقل از آنان
نوشت که «اصالح شدهایم».در روزهای

گذشته هم از صداوسیما انتقاد شده بود
که چ را درباره مقاومت در پنجشیر در قبال
طالبان و محاصره با ادوات برجایمانده از
ارتش آم ریکا لحن سردی دارد ،اما گویا در
اخبار ساعت  ۱۴:۰۰روز شنبه  ۱شه ریور
از تعبیر «مقاومت» استفاده و به احمد
مسعود و کشتههای طالبان هم اشاره شد.
خبرگزاری صداوسیما به نقل از شبکه
تلویزیونی العالم ،احمد مسعود ،فرمانده
جبهه مقاومت ملی افغانستان و فرزند
احمد شاه مسعود ،سقوط دره پنجشیر را
تکذیب و تأکید کرد تا او زنده است ،این
اتفاق رخ نخواهد داد.
برخی ج ریانات نزدیک به اصولگ رایان
اخی را در توییتر مدعی ارتباط احمد
مسعود با صهیونیس تها شده بودند یا
اعالم م یکنند که ،چون برخی شبکههای
تلویزیونی لندننشین از احمد مسعود
و مقاومت دره پنجشیر در ب رابر طالبان
حمایت م یکنند ،پس ما نباید از او
حمایت کنیم! این رویه با انتقاد شدید
حسین جعف ریان ،کاردار سابق سفارت
ای ران در افغانستان و از یاران احمد شاه
مسعود روبهرو شده بود .او گفته بود چ را
س راغ من نم یآیید و واقعیت را از من جویا
نم یشوید! انتظار م یرود با سخنان اخیر
رئیسی که گفته «س رنوشت افغانستان
باید توسط مردم این کشور تعیین شود
و باور داریم اگر آم ریکای یها در این زمینه
فتنهگری نکنند ،این مسئله بهسرعت
حلوفصل خواهد شد» دیگر اصولگ رایان
و رسانههایشان هم سیاست یکدستتری
در مواجهه با رخدادهای اخیر افغانستان در
پیشبگی رند.
۳

ایلنا :طالبان از ای ران در م راسم اعالم دولت افغانستان دعوت کرد .به گزارش ایلنا
به نقل از الجزیره ،یک منبع آگاه طالبان اعالم کرد که طالبان ،ترکیه ،چین ،روسیه،
ای ران ،پاکستان و قطر را به رویدادی که ب رای اعالم دولت جدید در افغانستان اختصاص
دارد ،دعوت کرد .به گفته این منبع ،طالبان تمام م راحل الزم ب رای اعالم دولت را طی
کردهاند .دولت جدید افغانستان توسط رهبر این جنبش ،کنترل خواهد شد.

وصله ناجور!!



دعوت طالبان از ای ران
ب رای حضور در م راسم اعالم دولت جدید افغانستان

عصرایران؛ مصطفی داننده -عضو شورای عالی
سازمان نظام پرستاری م یگوید« :تقاضای مهاجرت
پرستاران ای رانی  ۶ب رابر شده است» یوسف رحیمی در
این باره بیشتر توضیح م یدهد «:وقتی یک پرستار
را پس از  ۵سال گذراندن طرح به عنوان نیروی ۸۹
روزه استخدام م یکنیم و ساعتی  ۱۵هزار تومان به
او م یدهیم و آنقدر به صورت موقت نگهش م یداریم
که از سن استخدامش م یگذرد ،اگر پیشنهاد بهتری
از یک کشور دیگر دریافت کند که تمام امکانات را در
اختیار او ق رار بدهند ،حتما م یپذیرد و م یرود .قبال
ساالنه  ۲۰۰تا  ۳۰۰نفر گواهی مهاجرت از نظام پرستاری
م یگرفتند اما اکنون شاید بیش از  ۱۵۰۰نفر در سال
اقدام به مهاجرت م یکنند».
این مسئول به صورت شفاف مشکل پرستاران و
امثال آنها را بیان کرده است .بخشی از مردم تصمیم
م یگی رند از کشور مهاجرت کنند تا به زندگی بهتر
برسند .زندگی بهتر چیست؟ رسیدن به یک زندگی
عادی!
خیلی از آنهایی که عزم رفتن م یکنند ،ای ران را
دوست دارند اما مجبور هستند ب رای رسیدن به آرامش
بیشتر زندگی در سرزمین دیگر را تج ربه کنند .هیچ
کس زندگی در غ ربت و جدایی از خانواده را دوست
ندارد اما گاهی ...
وضعیت به گونهای شده است که حتی ب رنامه ریزی
ب رای فردا و پس فردا هم سخت شده است چه برسد به
اینکه مثال بگویی خوب سال بعد خانه م یخریم بعد
ازدواج م یکنم بعد ماشین و  ....اینگونه ب رنامه ریزی
تبدیل به آرزوهای محال شده است.
بعد از پایان درس ،آنها به هر دری زدند ،با در بسته و
سیستم بورک راتیک مسخره کشور برم یخوردند .البته
بخشی هم موفق شدند و توانستند ب رنامههای خود را
پیش بب رند.
جوان نخبه ای رانی آنقدر در ادارههای دولتی ،توسط
کارمندان سنگ قالب شده است که دیگر توان ادامه راه
را نداردو رفتن را به ماندن ترجیح م یدهد.
زمانی خانوادهها مخالف مهاجرت فرزندان بودند .هزار
بهانه م یآوردند که جگرگوشهشان جالی وطن نکند اما
حاال پدر و مادر حاضر هستند فرش زیر پای خود را
بفروشند و ب رای پسر یا دخترشان بلیط بخ رند و آنها را
راهی ف رنگ کنند .آنهم زمانی که فاصله ریال و دالر به
فاصله جنوب و شمال ته ران است.

عکس :سید محسن فروزنده

نوبت واکسن به  ۴۵ساله ها رسید

مهاجرت میکنیم تا ...

آگهــی تجدیــد مناقصـــه
خريد يك دستگاه كاميــون آتش نشانــي و امدادي
به همراه تجهيزات مربوطه (شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان)
شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در نظر دارد نسبت به خريد يك دستگاه كاميون آتش نشاني و
امدادي به همراه تجهيزات مربوطه از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای اقدام نماید؛ لذا از تامین
کنندگان معتبر که دارای توانایی مناسب و سوابق و تجارب مورد قبول می باشند ،دعوت بعمل می آید
حداکثـر تا تاریخ  24شهریـور مــاه  1400پاکات خود را به صندوق پستی  445-78185شرکت

مجتمع جهان فوالد سیرجان تحویل نمایند.

شرکت های متقاضی می توانند شرایط ،اسناد مناقصه و مشخصات اقالم موضوع را از طریق
مراجعه به آدرس اینترنتی  www.sjsco.irدریافت نمایند.

اسناد و مدارک:
-1درخواست رسمی با ذکر شماره و موضوع مناقصه( اعالم آدرس ایمیل ،شماره تماس تلفن ثابت و
همراه الزامی است) .
-2اساسنامه و مدارک ثبتی ( .شماره ثبت ،کد اقتصادی و شناسه ملی ،گواهی ثبت ،گواهی آخرین تغییرات و ) ...
-3گواهی نمایندگی از طرف تامین کنندگان معتبر ( .در صورت موجود بودن )
-4رزومه ،سوابق فروش و نمونه قراردادها و توافقنامه های انجام شده با موضوع تامین اقالم موضوع
-5مدارک و مستندات توان مالی با اسناد و مدارک مثبته.

شرایـط:

-1تضمین شرکت در مناقصه؛ ضمانت نامه بانکی معتبر و بدون قید و شرط و به نفع کارفرما و دارای اعتبار حداقل
سه ماهه به نام شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان به مبلغ پنج میلیــارد ریال ( 5.000.000.000ریال) می باشد.

-2ارائه اسناد و مستندات مذکور هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نمی کند.
-3شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.

-4جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره  09901458288تماس حاصل نمایید ( .پاسخگویی در ساعات اداری )
-5هزینه چاپ آگهی ،بر عهده برنده مناقصه می باشد.
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واحد تدارکات و رخید رشکت ع جهان فوالد رجان

