درمانگاههای 16
ساعته به هیچ وجه
تعطیلنشوند

فردای کرمان :وزیر بهداشت به مناسبت سالگرد شهادت سپهبد سلیمانی به کرمان سفر کرده بود
در ستاد استانی مقابله با کرونای کرمان نیز حضور پیدا کرد .او در این نشستتست را بزرگترین
راهکار مبارزه با ویروس کرونا دانست و تاکید کرد که درمانگاههای  16ساعته به هیچ وجه تعطیل
نشوند تا مردم باید به نزدیکترین محل دسترسی داشته باشند و دارو و تست رایگان به عنوان مشوق
اصلی جذب مریض استفاده شود .وی اضافه کرد« :آسیبی که اقتصاد ما در کرونا دید به مراتب کمتر
از آسیبی بود که خیلی از کشورهای مقتدر دنیا دیدند

خـبــــر

خبر
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فردای کرمان :استاندار کرمان در ستاد استانی مقابله با کرونا استان کرمان با حضور وزیر بهداشت گفت که سرانهی تختهای بیمارستانی
استان کرمان اندکی پایینتر از میانگین کشوری است و نامتوازنی هم در این حوزه در سطح استان وجود دارد .وی با اظهار امیدواری از
اینکه با اجرای طرحهای در دست اجرا و افتتاح آنها ،سرانهی استان ارتقا یابد ،تاکید کرد که البته این نقطهی مطلوب برای استان نیست.
خیران و مردم پیشتاز فعالیتهای مقابلهای بودند و هم
وی همچنین گفت« :در بیماری کرونا که میتوانست نقطهی آسیب ما باشد ،هم ّ
کمکهای دولت در بنیهی بهداشتی و ظرفیتهای بهداشتی تقویت شد که موجب افتخار است».

قیمتگذاری افسارگسیخته اجارهبها در سیرجان؛

ابتالی 4280نفر از کادر
بهداشت و درمان استان به کرونا
ایسنا :رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان با بیان
اینکه استان کرمان دو پیک کرونا را پشت سر
گذاشته که اوج پیک دوم در آبانماه بود ،گفت که
دو هزار و  350نفر در اثر ابتال به کرونا در استان
فوت کردند.
وی همچنین گفت که در استان کرمان تاکنون
چهار هزار و  280نفر از پرسنل حوزهی بهداشت و
درمان استان کرمان به کرونا مبتال شدهاند و شش
شهید مدافع سالمت را تقدیم کردهایم.
به گزارش فردای کرمان به نقل از ایسنا کرمان،
حمیدرضا رشیدینژاد  15دیماه در ستاد استانی
مقابله با کرونا با حضور وزیر بهداشت در کرمان
اظهار کرد« :در استان کرمان در واقع دو پیک
بیماری کرونا را تجربه کردیم و اوج پیک دوم در
آبان ماه بود».
وی افزود« :در پیک اولیه در حوزهی دانشگاه علوم
پزشکی کرمان متوسط بستری هفتگی  86مورد بود
و در اوج پیک دوم به بیش از  100مورد رسیدیم و
مرگومیر ناشی از کرونا در پیک اول روزانه حدود
 25مورد و در پیک دوم حدود  42مورد بود که
اکنون به شش مورد رسیدهایم».
رشیدینژاد با اشاره به اینکه از ابتدای شیوع کرونا
در استان کرمان  34هزار و  524مورد بستری در
بیمارستانها داشتهایم ،اضافه کرد« :دو هزار و 350
نفر فوتیهای ناشی از کرونا در استان هستند و
موارد قطعی  15هزار و  525مورد ثبت شده است».
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان با اشاره به
اینکه چهار هزار و  280نفر از پرسنل حوزهی
بهداشت و درمان استان کرمان تاکنون به کرونا
مبتال شدهاند ،بیان کرد« :در این مدت شش شهید
مدافع سالمت را تقدیم کردهایم که پروندهی چهار
نفر از آنها تاکنون قطعی شده است».
وی ادامه داد« :در یک سال گذشته نزدیک به 50
درصد تعداد تختهای  ICUدر استان کرمان
افزایش یافت که کار بسیار بزرگی بود و در حال
حاضر  394تخت  ICUبه بیماران کرونایی خدمات
میدهند و  140دستگاه ونتیالتور نیز به تجهیزات
بیمارستانهای استان اضافه شد که عالوه بر این
کمکهای خیران و شرکتهای اقتصادی را به
حوزهی بهداشت و درمان استان داشتیم».
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سرانۀ تختهای بیمارستانی استان از میانگین کشوری پایینتر است

خبــر

اجاره بهایی که با تهران برابری میکند
گروه گزارش

پارکینگ ندارد ،انبار ندارد ،آسانسور ندارد اما قیمتش؟!
رو که نیست ،سنگ پای قزوین است!
اینجا سیرجان است .شهری کوچک در حاشیهی کویر
که وقتی قیمت مسکن را از خرید تا رهن و اجاره در
آن دنبال میکنی یک لحظه گمان میکنی داری قیمت
خانههای پایتخت را نگاه میکنی!
این صحبت امروز و دیروز نیست .اجارهنشینها در
سیرجان چند سالی هست که با این مشکل دست به
گریباناند .مشکلی که در چند هفته اخیر دوباره خود را
نشان داده و قیمت اجاره و رهن ملک در سیرجان باز هم
جهشی ناگهانی و عجیب را تجربه کرد.
سایتهای خرید و فروش و نیازمندیها را که ورانداز
میکنی با موارد عجیب این چنینی روبرو میشوی:
آپارتمان  90متری بلوار قاآنی ،ساخت  89با  15میلیون
تومان پیش ،ماهیانه یک میلیون و  800هزار تومان! نه
آسانسور دارد ،نه پارکینگ و نه انباری!
جالب اینکه در این زمینه سیرجان زیاد تابع قواعد محله
به محله هم نیست .یعنی فرق نمیکند شما در مرکز
شهر دست روی خانه گذاشته باشید یا در حاشیهاش.
برای نمونه :واحد طبقه باال  110متری در شهرک سی
بی جی 20 ،میلیون پیش ،ماهیانه یک میلیون و 700
هزار تومان! واحد اجارهای طبقه باال در شهرک سمنگان،
 20میلیون پیش ماهیانه یک میلیون و  500هزار تومان!
جالب آنکه این قیمتهای من در آوردی و بی انصافانه
و کمرشکن برای اجارهنشینی و حق داشتن یک سرپناه
معمولی در سیرجان فقط قابل رقابت با پایتخت کشور
است و در دیگر شهرهای استان و حتا خود کرمان که
مرکز استان است ،شاهد چنین تورم افسار گسیختهای در
بخش مسکن نیستیم.
در همین باره باب سخن را با دو شهروند اجارهنشین
همشهری باز میکنم.
حسن کار آزاد دارد .او با اینکه درآمدش بد نیست و
هنوز فرزندی ندارد اما امسال برای تمدید قرارداد خانه با
قیمتی از طرف صاحبخانه روبرو شد ،که شوکهاش کرد.
پول پیش  10میلیونیاش باید دوبرابر شود و کرایهاش

هم  500هزار تومان بیشتر! چرا؟ چون صاحبخانه گفته:
«نرخ امسال اینه .نمی خوای مشکلی نیست ،زودتر تخلیه
کن».
حسن شگفت زده میپرسد« :این نرخها را چه کسانی و
بر چه مبنایی تعیین میکنند که صاحبخانهی ما میگوید
نرخش همین است ،میخوای بخواه ،نمیخوای نخواه!؟»
او میگوید با دیدن قیمتهای جدید سرسام گرفته زیرا:
«به خاطر مشکل پای همسرم باید حتماً در خانهای باشیم
که یا همکف باشد و یا آسانسور داشته باشد اما با این
قیمتهایی که برای خانههای بی پارکینگ و بی آسانسور
دادهاند ،معلوم است با بودجهی من خانهی آسانسوردار
پیدا کردنی نیست».
یاسر نیز با مشکل حسن روبروست .او و همسرش هم
فرزند ندارد و به این آپارتمان نقلی و یک خوابه قناعت
کردهاند فقط برای اینکه از عهده پرداخت اجاره بربیایند.
اما حاال با مشاهده قیمتهای جدید کرایه خانه نگران
چند ماه بعد هستند که قرار است قرارداد خانه را تمدید
کنند .یاسر از دستمزدش میگوید که در این چند سال
ثابت مانده و شرایط کار همسرش در مدرسه غیردولتی
که به خاطر کرونا معلق است« :این یعنی درامد کمتر
به اضافهی هزینهی بیشتر! جالبه که توی سیرجون ما
هزینههای زندگی توی تهران رو داریم با امکانات شعب
ابیطالب !»
او مدعیست که خودش با گوش خودش از زبان یک
امالکی شنیده که واسطهگری در اجاره خانه برای
نیروهای متخصص غیربومی شرکتهای معدنی ،درآمد
هنگفتی برای برخی از امالکیها داشته است.
حقوقهای باالی معادن هم به این که خانوادههای
غیربومی سیرجان زیر بار هر قیمتی بروند ،کمک کرده
است .این میان تاثیر این نوع قیمتگذاریهای اجاره
برای قشر متوسط و ضعیف جامعه گران تمام میشود.
به همین بهانه به سراغ رییس اتحادیه امالک سیرجان
رفتیم.
احمد قلیچخانی رییس اتحادیه امالک سیرجان در کنار
تاکیدش بر معتبر نبودن قیمتهای ارائه شده در سایتها،
معتقد است که قیمتها را دل بخواه صاحبخانهها
مشخص کرده است" :صاحب ملک خودش شرایط ملک و

قیمت اجاره را در سایتها مینویسد ،ارباب رجوع هم
نگاه میکند و نتیجه میگیرد عرف قیمتها این است.
این سایتها از نظر قیمتگذاری اعتبار ندارند و ما هم
هیچ کنترلی روی آنها نداریم".
قلیچخانی به دولت انتقاد دارد که هیچ حمایتی از
اتاق اصناف ندارد" :ما پیشنهاد کارشناسی دادیم که
سیرجان از نظر منطقه طبقه بندی شود و بر اساس
یک سری مالک قیمت رسمی برای اجارهبها ارائه شود.
بنگاه هم هماهنگ باشد با این قیمت که بتواند مالک را
در چارچوب این قیمتهای کارشناسی مهار کند .این
پیشنهاد االن کجاست؟ دارد خاک میخورد".
از قلیچخانی میپرسم چرا سیرجان در اجارهبها به نسبت
شهرهای دیگر حتا مراکز استان ،گرانتر است؟
او پاسخش همان است که همه میدانیم " :سیرجان
شهر مهاجرپذیری است .جمعیت زیادی جویای کار در

معادن و شرکتهای معدنی سیرجان به شهر ما میآیند
و طبیعیست که تقاضا برای مسکن بیشتر شود و ارزش
ملک و اجارهی آن را باال ببرد"
قلیچخانی بر نقش شهرکسازی برای نیروهای معادن
بر کاهش قیمت اجارهبها تاکید دارد .سیاستی که انگار
دوباره توسط نماینده درحال پیگیریست.
رییس صنف امالک سیرجان نقش همصنفیهای خودش
را بر افزایش بهای کرایهها ناچیز بر میشمرد و استداللش
این است که" :یک صاحبخانه برای پیدا کردن مستاجر
به سراغ ما میآید و قیمت پیشنهاد میدهد .ما برایش
مشتری پیدا میکنیم .پیدا نشود  ،خودش قیمتش را
پایینتر میآورد .در نهایت معامله را ما جوش میدهیم و
درصدمان را میگیریم"
او معترف است که قیمت خرید و اجارهبها در سیرجان
دارد با تهران برابری میکند.

به پاس گرامیداشت ایام فاطمیه و سالروز شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی انجام گرفت؛

فضاسازی بصری و آذین بندی ویژه سیرجان توسط روابط عمومی شهرداری

بصیرت افزایی و ارتقای معنویت در کشور یکی از بزرگترین و مهمترین
دستاوردهای انقالب اسالمی به شمار میرود ،این موضوع بسیار حائز اهمیت است
و باید مورد تاکید همگان قرارگیرد .هفته گذشته با توجه به تقارن اولین سالگرد
ترور ناجوانمردانه و شهادت سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی با ایام شهادت
بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا(س) روابط عمومی شهرداری سیرجان با دقت

نظر در برنامهریزی ها به گونه ای تصمیم گیری و مدیریت کرد که شأن و منزلت
این ایام به خوبی حفظ شود .و با فضا سازی های شایسته به هر دو موضوع پرداخته
شود .شهرداری سیرجان در راستای حفظ و ترویج آئین های بزرگ مذهبی و
پاسداشت مقام شهیدان گرانقدر انقالب و اسالم  ،در چنین ایامی با آذین بندی
مشکی ونصب بنر و ریسه کشی های مختص سوگواری در نقاط مختلف شهر

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

واگذاری امور طبخ وتوزیع غـذای بیمارستـان امام رضـا (ع)
دانشکده علوم پزشکی سیرجان در نظر دارد«مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور طبخ وتوزیع غذای
بیمارستان امام رضا(ع) » به شماره  2099092962000027را 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  1399/10/17می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  14:00روز چهارشنبه تاریخ 1399/10/24
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت  14روز سه شنبه تاریخ 1399/11/07
زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  9روز چهارشنبه تاریخ 1399/11/08
زمان جلسه توجیهی :ساعت  10روز چهارشنبه مورخ 1399/11/01
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

روابط  عمومی دانشکده علوم پزشکی سیرجان

فضای عزاداری و قابل احترامی بوجود می آورد که هفته گذشته این حرکت قابل
تقدیر را به نحو احسن انجام داد.الزم به ذکر است که به منظور گرامیداشت ایام
حزن و اندوه شهادت حضرت فاطمه (س) کلیه آذین بندی ها و نورپردازی های
رنگی سطح شهر سیرجان تا پایان ایام فاطمیه جمع آوری و خاموش می باشند.
الزم به توضیح است که در ایام سوگواری فوق ،بیش از  2000متر ریسه های

خاص سبز و مشکی  220 ،عدد پرچم مختص ایام عزا در میادیــن بزرگ و
ورودی شهـر و پل های روگذر -زیرگذر نصب گردید .همچنین  6موکب در نقاط
مختلف شهر توسط کمیته زیباسازی روابط عمومی شهرداری برپا شد و در بلوارها
و خیابان های اصلی شهر تعداد  30بیلبورد و  400تابلوی فکی و استند به این
کار اختصاص داده شد که نسبت به سالهای قبل افزایش چشمگیری داشته است.

فروش ،نصب ،سرویـس،شــارژ گـــاز و
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کولرهای گـازی اسپلیت
خیابان وحید  -روبروی فروشگاه  افق  کوروش

فروشگاه اسپلیت صالحی
42338788 - 09164458335

