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5 مهر:  طرح زمستانی پلیس با رزمایش ادوات این طرح در گردنه »خانه سرخ« محور سیرجان به کرمان آغاز شد. مدیرکل راهداری و حمل 
و نقل جاده ای شمال استان کرمان گفت: در این طرح ۳۷۰ دستگاه راهداری و۴۵۰ نفر نیروی راهداری در ۵۶ راهدار خانه استان مستقر 
شدند و یک هزار و ۲۰ کیلومتر از محورهای برف گیر استان زیر پوشش طرح راهداری زمستانی قرار می گیرد.   فرمانده انتظامی استان کرمان 
گفت: امسال هم طرح ترافیکی زمستان در استان کرمان همراه تمام نقاط کشور با همکاری تمامی سازمان ها و نهادهای مسئول برگزار شد.

سردار عبدالرضا ناظری افزود: تجهیزات ما امسال به روز شدند و ارتقا یافته اند و طرح هوشمند سازی توسط کارکنان از جمله پهباد برای 
کنترل ترفیک محورها و تسهیل در عبور و مرور انجام شد. این  طرح زمستانه  از ۲۰ آبان شروع شده و تا ۲۰ اسفند ادامه دارد.   

آغاز طرح زمستانی پلیس در جاده های استان کرمان
خبــر

بازدید فرماندار
 از روند تکمیل 

  میدان میوه و تره بار 

اما  متنوع  مشاغل  جمله  از  گلخانه  در  محصول  تولید 
دارد.  را  خودش  خاص  سختی های  که  است  حساسی 
نابودی  و  رفتن  هدر  از  جلوگیری  آفات،  انواع  با  مبارزه 
محصول و پرورش و تولید محصول در فضای گلخانه ای؛ 
مهارت خاصی را می طلبد که در کنار سختی های زیادی 
که دارد؛ تنها می تواند یک فرد عالقمند به این حوزه را 
پای کار نگه دارد. اکثر میوه ها و سبزیجاتی که این روزها 
هستند  گلخانه ای  تولیدات  می رسد،  مصرف  به  بازار  در 
که تولیدکنندگان برای به ثمر رساندن آن ها تالش چند 
ماهه ای راه انجام داده اند. شاید بسیاری از ما با مشکالتی 
که گریبانگیر گلخانه داران شده، آشنایی چندانی نداشته 
گلخانه های سطح  و هوای  با حال  گزارش  این  در  باشیم. 
شهر در گفتگو با سه نفر از گلخانه داران سیرجانی آشنا 

شده و مشکالت آن ها را مرور می کنیم.
کرونا؛ بازار تولیدات گل را به رکود رسانده

رز  گل  تهیه  در  که  است  سال   ۱۸ زاده  زینال  علی 
حوزه  در  مشکل  باالترین  و  است  فعال  سیرجان  در 
گلخانه داری را قیمت باالی سم و کود می داند و می گوید: 
بر  عالوه  و  رفته  باال  خیلی  کود  و  سم  قیمت  متاسفانه 
افزایش بی رویه قیمت، این موارد در بازار نایاب شده اند. 
طرفی  از  ندارد.  وجود  بازار  در  اصاًل  خارجی  کود  و  سم 
شرایط کرونا هم بازار را به رکود برده. مراسم های عروسی 
کرونا  به خاطر  داشتند  احتیاج  تازه  به گل  که  تاالرها  و 
تعطیل هستند و بازار فروش گل را دچار نوسان کرده اند.

 وی اضافه می کند: زمانی این کار را شروع کردم کسی در 
منطقه آن را انجام نمی داد. من سومین رزکاِر هلندی در 
ایران بودم. آن زمان در ایران زیاد گل رز تولید نمی شد و 
من با عشق و عالقه فراوان به سمت تولید گل رز جذب 
خود  محصوالت  توزیع  در خصوص  گلخانه دار  این  شدم. 
در خارج از استان می گوید: فعاًل صادرات مستقیم نداریم. 
مشتری هایی  به  آنجا  و  می فرستیم  مشهد  به  را  گل ها 
می فروشند که گل را به ترکمنستان ارسال می کنند. االن 
به سراغ  و خیلی ها  زیاد شده  استان  در  تولید گل  دیگر 

آن آمده اند. 
راز کیفیت محصوالت 

 وی می گوید: همیشه سعی کردم سیستم گلخانه را مرتب 

زیادی  خیلی  پشتکار  کنم.  تجهیز  دنیا  روز  تکنولوژی  با 
بهبود  برای  تجربیات ۱۸ ساله هم  از  دارم همچنین  هم 
کیفیت کار استفاده می کنم. کار ما تولید گل رز است که 
در رنگ های مختلف تولید و به بازار عرضه می شود. گل، 
آن  مراقب  به دقت  باید  و  است  بسیار حساسی  محصول 
نباید در گلخانه وجود داشته  بود. سرما و گرمای شدید 
باشد. همچنین باید مرتب با آفات گل مبارزه کرد. تغذیه 
و  است  مهم  در کشت های هیدروپونیک هم خیلی  گیاه 
یک  تولید  به  هم  مناسب  اقلیمی  شرایط  آوردن  فراهم 

محصول با کیفیت در گلخانه کمک می کند. 
محصوالت جیرفت در سیرجان فروش می رود؛ محصوالت 

سیرجان روی دست مان می ماند
فاطمه محسن زاده فوق لیسانس کشاورزی مدت ۹ سال 
کار  به  مشغول  گلخانه ای  خیار  تولید  حوزه  در  که  است 
است. وی در خصوص ورود خود به این حوزه می گوید: 
از آنجایی که پدرم کشاورز بود و من تحصیالت مرتبط در 
این حوزه را هم دارم اما متاسفانه چون خانم بودم کسی 
دوست نداشت وارد این حرفه شوم. کارگران گلخانه هم 
حرف  او  از  تا  باشد  آقا  کارشان  صاحب  داشتند  دوست 
شنوی داشته باشند. مجبور شدم چند تا کارگرخانم هم 
بیاورم. وی در خصوص مشکالت گلخانه داری خاطرنشان 
وجود  زیادی  مشکالت  گلخانه  کار  حوزه  در  می کند: 
دارد. بازار و تره بار با گلخانه داران هماهنگ نیستند. بذر 
خیار را دانه ای ۵۰۰ هزار تومان قبال می گرفتیم که االن 
تومان  کیسه ای ۲۰۰  را  کود  تومان.  دانه ای ۲۵۰۰  شده 
تومان.   ۲۰۰ و  میلیون  یک  شده  االن  اما  می خریدیم 
هزینه ها خیلی باال رفته اما علیرغم زحمتی که می کشیم 
را به سیرجان می آورند  پایین جیرفت  با کیفیت  و خیار 
و به فروش می رسانند با قیمت خیلی کم و تمام زحمات 
و تالش ما به هدر می رود. اگر تره بار سیرجان با گلخانه 
داران سیرجانی هماهنگ بود این مشکل پیش نمی آمد. 
بار جیرفت و میناب که به سیرجان می آید هزینه باالیی 
سیرجان  خیار  کیفیت  اینکه  ضمن  ندارد؛  کشت  برای 
نمی شود. چند  ما  از  اما هیچ حمایتی  است  باالتر  خیلی 
بار هم به مسووالن گفتیم به خاطر ورود خیار جیرفت به 
شهرستان محصول ما می ماند و فروش نمی رود. اما کسی 

جوابگو نیست. 

ارگانیک  این محصول  آیا  این سوال که  به  وی در پاسخ 
تولید می شود؟ می گوید: قیمت محصوالت ارگانیک خیلی 
بابت  مردم  فعلی،  اقتصادی  شرایط  دلیل  به  و  باالست 
محصوالت ارگانیک پول نمی دهند. اگر بخواهیم در ۴۰۰۰ 
می خواهیم  که  چیزی  کارهای  به  ارگانیک  محصول  متر 
را برداشت نمی کنیم. به همین دلیل محصوالت ارگانیک 

کشت نمی کنیم. 
سود عمده به جیب دالل و مغازه دار می رود

 شهریار حافظی در گلخانه خود محصول گوجه را تولید 
می کند. او هم ورود خود به این حوزه را عالقه می داند و 
می گوید: معموالً %۹۰ به خاطر عالقه وارد این کار می شوند. 
در کنار آن پشتکار و کسب درآمد هم مطرح می شود. او 
هم مشکالت گلخانه را بازگو می کند و می گوید: متاسفانه 
که  نیست  اینطور  است.  پذیر  ریسک  بسیار  گلخانه  بازار 
مطمئن باشیم محصول ما را از اول کشت تا آخر کشت با 
یک قیمت ثابت خریداری می کنند. به همین دلیل افراد 

زیادی در این حوزه وارد شدند و ورشکسته شدند. 

بازار در کار گلخانه خیلی مهم است. تولید محصول دست 
ماست ولی قیمتی که بازار تعیین می کند بسیار تاثیرگذار 
بازار داخلی خوبی  نه  است. سیرجان نه صادراتی دارد و 
که بتواند مشکل گلخانه داران را رفع کند. میدان دارها در 
تولیدکنندگان  به  گلخانه ای  محصوالت  تقاضای  و  عرضه 

کم لطفی می کنند.
 چندین بار هم به مراجع مسئول گفتیم که از محصول 
تأمین  دیگر  از شهرهای  را  آن  و  سیرجان حمایت کنند 
نیاز  که  است  میان  در  منافع  پای یک سری  ولی  نکنند 
بازار را از جای دیگری به جز گلخانه های سیرجان تامین 
مجبور  و  می ماند  خریدار  بدون  ما  محصول  و  می کنند 
می شویم زیر قیمت بفروشیم. از بین حدود ۵۰ گلخانه ای 
به  پاسخ  در  دارند.  فعالیت  تا   ۸-۷ فقط  می شناسم  که 
این سوال که در بازه ای که قیمت گوجه خیلی باال رفت، 
گذاشت؟  اثر  هم  شما  محصول  روی  قیمت  افزایش  این 
که  آمد  پیش  زمانی  بحث  این  متاسفانه  خیر.  می گوید: 
مسئله صادرات با ارز ۳۰ هزار تومانی مطرح بود و آن زمان 

گلخانه های سیرجان کشت نداشتند.
 یعنی محصولی نبود که به بازار بدهیم. ما شهریور کشت 
داشتیم و پایان آذر به ثمر می رسد. حافظی هم از وضعیت 
با  بازار سیرجان گالیه مند است و می گوید: گوجه ای که 
هزینه زیاد گاز و کود پرورش می دهیم بازاری ندارد. کود 
االن می خریم ۶۰  تومان می خریدم،  هزار   ۷ کیسه ای  را 
هزار تومان. یک سم ۳۰۰ سی سی را دو میلیون می خریم 
باید  دوباره  و  کنیم  استفاده  می توانیم  مرحله  دو  فقط  و 
ما  محصول  اما  باالست  خیلی  تولید  هزینه  کنیم.  تهیه 
که یک گوجه مرغوب و درجه یک است را در سیرجان 
کیلویی ۴۰۰۰ تومان از ما می خرند. در حالی که مغازه آن 
را ۱۰ هزار تومان به مردم می فروشد و این وسط دالل و 

فروشنده سود می کنند. 
می کند:  خاطرنشان  گلخانه ای  گوجه  کننده  تولید  این 
ما  بار  تا  کند  توجیه  را  مغازه دار  باید  بازار  تنظیم  ستاد 

روی زمین نماند. 
آنچه مسلم است کار گلخانه یک کار حساس و ظریف و با 
دقت است که باید برای آن پشتکار زیادی صرف شود. به 
ویژه اکنون که با توجه به نوسانات اقتصادی، هزینه های 
گلخانه داران  که  همانطور  و  رفته  باال  بسیار  کشاورزی 
زیادی  هزینه های  علیرغم  کردند  اشاره  گزارش  این  در 
آن ها  از  بازار  می شوند،  متحمل  محصول  تولید  برای  که 
حمایت نمی کند و مجبورند یا محصول خود را زیر قیمت 
بفروشند و یا اصاًل خریداری برای محصول شان پیدا نشود 
از  حمایت  لزوم  و  می کنند  ضرر  صورت  دو  هر  در  که 
گلخانه داران در اینجا احساس می شود تا بتوانند با انگیزه 
بابت  از  و خیال شان  بپردازند  تولید محصول  به  بیشتری 
وجود یک بازار خریدار در سیرجان راحت باشد تا بتوانند 
اینکه  نه  برسانند.  به فروش  بازار  این  را در  محصول شان 
از شهرهای دیگر برای  محصوالتی مثل خیار و گوجه را 
بازار گلخانه داران سیرجانی  بیاورند و  فروش به سیرجان 

را به رکود برسانند. 
از  با حمایت  تا  را می طلبد  امر توجه ویژه مسووالن  این 
جوان  نیروهای  خودکفایی  به  تولیدی  کارهای  گونه  این 
شهرستان کمک کند که هم گامی است در جهت کاهش 
تولید محصوالت  برای  ایجاد فرصتی است  بیکاری و هم 

بومی تا با قیمت مناسب به دست مشتری برسد.

نگاهی به عدم حمایت از گلخانه داران در فروش محصوالت؛

تولیدات گلخانه ای در سیرجان، بازار ندارند
هدیرضوانیپور

 عکس ها: سخن تازه

به گزارش روابط عمومی فرمانداری سیرجان؛ صبح دوشنبه گذشته ۲۴ آذر ماه ۹۹، 
بهاالدینی؛ فرماندار شهرستان سیرجان به اتفاق معاون توسعه و برنامه ریزی، رییس 
شورای اسالمی شهر و جمعی از مسئوالن شهرستان از روند تکمیل محل جدید میدان 
میوه و تره بار بازدید کردند.  در این بازدید از نزدیک مشکالت میدان تره بار بررسی 
شد و در صدد رفع  آنها برآمدند و مقرر شد طبق برنامه زمانبندی شده  میدان تره بار 

به مکان جدید انتقال یابد.

ازتعدادی نیرو جهت امور نگهبانی

 با شرایط زیر 

دعوت به عمل می آید

حداقل قد ۱۸۰ سانتی متر
 وزن ۹۰ کیلوگرم
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از یك همكار خانم 

برای کار در دندانسازي 

دعوت به عمل می آید

  کوچه دکتر ادیب پور 
دندانسازي نوري 

)۰۳4( 422۰ ۱۱6۸

ـز
ری

ـا
ی پ

ار
رد

هـ
 ش

ده
یـ

زا
ی م

گه
آ گاه مینی بوس  - نوبت اول   زمایده   رفوش دو دست

شهـرداری پاریـــز در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۱۹2۰ مورخ ۱۳۹۸/۵/2۰ شورای اسالمی 

شهر پاریز مزایده 2 دستگـاه مینـی بــوس ایویكــو را به خریداران واجد شرایط واگذار نماید. 

لذا از کلیه خریداران دعوت به عمل می آید

مبلغ سپرده شرکت قیمت پایهوضعیت سندتعدادسال ساختنوع ماشین
در مزایده)ریال(

۱/۵4۵/6۰۰/۰۰۰۱۵4/۵6۰/۰۰۰دارد۱۳۸۵۱مینی بوس

۱/4۹۰/4۰۰/۰۰۰۱4۹/۰4۰/۰۰۰دارد۱۳۸۵۱مینی بوس

۱- آگهی نوبت اول :  مورخ ۱۳۹۹/۰۹/26 

2- آگهی نوبت دوم :  مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰2

 ۳- مهلت توزیع اسناد: از تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۰2لغایت ۱۳۹۹/۱۰/۰6

 4- محل توزیع اسناد: شهر پاریز-بلوار جمهوری، ساختمان شهرداری، دبیرخانه شهرداری

 ۵- محل تحویل اسناد: استان کرمان، شهرستان سیرجان، شهر پاریز، بلوار جمهوری، دبیرخانه شهرداری پاریز

 6- زمان بازگشایی پیشنهادها: ساعت ۱4 روز شنبه  ۱۳۹۹/۱۰/۱۳

7- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مندرج می باشد.

۸- هزینه درج آگهی در دو نوبت به عهده برنده مزایده است.

۹ - شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

۱۰-مبلغ شرکت در مزایده بصورت ضمانتنامه بانکی یا وجه نقد به حساب ۳۱۰۰۰۰۵24۵۰۰۳ نزد بانك ملی  به نام 

شهرداری پاریز واریز و اصل ضمانتنامه و یا فیش واریزی را در پاکت اسناد قرار دهند.

روابط عمومی شهرداری اپرزی واحد رخید خدمات رشکت مجتمع جهان فوالد سیرجان

اسناد و مدارک:
1- درخواست رسمی )ذکر شماره تماس تلفن ثابت، تلفن همراه و آدرس ایمیل الزامی است.(

2- اساسنامه و مدارک ثبتی ) شماره ثبت، کد اقتصادی و شناسه ملی، گواهی ثبت، گواهی آخرین تغییرات و...( 
موضوع  با  مشابه  یا  مطابق  شده  انجام  های  نامه  توافق  و  قراردادها  نمونه  و  اجرا  سوابق  3-رزومه، 
مناقصه)قرارداد و رزومـــه ارسالی می بایست مربوط به سال ۹۵  تاکنون و مرتبط با موضوع مناقصه باشند.(

4-مدارک و مستندات توان مالی با اسناد و مدارک مثبته.
5-  گواهی  اعالم رضایت کارفرمایان قبلی در خصوص خدمات مذکور در موضوع مناقصــه.  

شرایـط:
جاده   ۵۰ کیلومتر  سیرجان،  شهرستان  در  واقع  سیرجان  فوالد  جهان  مجتمع  شرکت  سایت  اجرا؛  1-محل 

سیرجان-شیراز، کیلومتر ۳ جاده اختصاصی گل گهر می باشد.

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

4- جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره: 4877  996  0913  تماس حاصل نمایید.) پاسخگویی در ساعات اداری(
5- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

    آگهـی تجدیــد مناقصــه عمومــی 

طراحی، اجرا و راه اندازی سیستم اطفاء حریق انبارهای 

جدید یدکی و نسوزمجتمع جهان فوالد سیرجان

دو مرحلــه ای » شمـــاره 42-99-خ «

WWW.SJSCO.IR

شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در نظر دارد نسبت به طراحی، اجرا و راه اندازی سیستم اطفاء 

حریق انبارهای جدید یدکی و نسوز مجتمع جهان فوالد سیرجان اقدام نماید؛ لذا از کلیه شرکت های 

واجد صالحیت که دارای  سابقه کار مرتبط بصورت سیستم اسپرینکلر)Sprinkler( حداقل در دو پروژه 

مشابه باشد دعوت بعمل می آورد تا ظرف مدت حداکثر هفت روز از تاریخ چاپ این آگهی، پاکات خود 

را به آدرس مندرج در اسناد مناقصه ارسال نمایند.شرکتها میتوانند جهت دریافت اسناد مناقصه و 

چگونگی آماده سازی آنها به آدرس اینترنتی                                      مراجعه نمایند.


