کنترل ورود
و خروج
شهرهای نارنجی
کرمان

مهر :معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان عنوان کرد :ورود و خروج به شهرهای نارنجی کنترل
میشود و ورود پالکهای غیربومی به شهر کرمان ،سیرجان ،رفسنجان و شهربابک ممنوع است و متخلفان
شامل جریمه  ۵۰۰هزار تومانی در هر  ۲۴ساعت میشوند .بصیری گفت :تردد شبانه از ساعت  ۲۲تا  ۳بامداد در
تمام شهرهای استان ممنوع است و کاهش حضور تا یک سوم (یک سوم دورکاری و یک سوم حضور) کارکنان
دستگاههای ارائه دهنده خدمات ضروری و مرتبط با خدمات اساسی در محل کار با تشخیص باالترین مقام
مسئول دستگاه و کاهش حضور کارکنان سایر دستگاهها به میزان یک دوم باید صورت گیرد.

خبر
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ابتالی قطعی دو نفر دیگر به کرونای انگلیسی در سیرجان

شماره 641
18فروردین1400

سخنگوی ستاد مقابله با کرونای سیرجان از ابتالی دو نفر دیگر در سیرجان به ویروس جهش یافته کرونای انگلیسی خبر داد.دکتر محمد
موقری پور با اشاره به اینکه یکی از این بیماران سابقه سفر به استان فارس در چند روز اخیر را داشته و دیگری پذیرای میهمانانی از استان
هرمزگان در چند روز اخیر بوده است ،گفت :نتیجه ماده ژنتیکی ویروس دو نفر دیگر در سیرجان که مشکوک به نمونه جهش یافته کرونای
انگلیسی بودند قطعی شد که این افراد به ویروس موسوم به کرونای انگلیسی مبتال شده است .وی ادامه داد :افرد مبتال دو نفر خانم ۲۵
و  ۴۷سالهای هستند که در قرنطینه خانگی به سر می برد و حال عمومی ایشان خوب است .اقدامات اولیه انجام شده ،اطرافیان وی مورد
رهگیری قرار گرفته و نمونههای اخذ شده از خانواده و اطرافیان در حال بررسی است.

استقبال کم زنان از ثبت نام برای کاندیداتوری انتخابات شورا:

زنان یک ششم مردان

فعالیت مشاغل گروه  3و  4ممنوع شد

رئیس کمیته اطالعرسانی ستاد پیشگیری و مقابله کروناویروس در استان کرمان گفت
که بنا به اعالم وزارت بهداشت در حال حاضر شهرستانهای کرمان ،سیرجان ،شهربابک
و رفسنجان در وضعیت نارنجی کرونایی قرار دارند و محدودیتهای کرونایی در این
مناطق اعمال میشود.
به گفتهی وی ،مشاغل گروههای  3و  ،4شامل تاالرهای پذیرایی ،استخرهای سرپوشیده،
باشگاههای ورزشی ،چایخانهها و قهوهخانهها ،آموزشگاههای موسیقی و زبان ،موزهها،
سینماها ،تئاترها و مهدهای کودک ،گیمنتها ،باغ وحش ،شهرهای بازی و مراکز
تفریحی آبی در شهرهای نارنجی تعطیل میشوند .همچنین ورود خودروهای شخصی
با پالک بومی شهرهای نارنجی به سایر شهرها و ورود خودروهای شخصی با پالک
غیربومی به شهرهای نارنجی ممنوع است و جریمهی  500هزار تومانی در هر  24ساعت
برای متخلف اعمال میشود.
تقیزاده از مردم خواست رعایت پروتکلهای بهداشتی ،استفادهی مستمر از ماسک،
رعایت ضوابط فاصلهگذاری اجتماعی ،ممنوعیت تردد شبانه و عدم حضور در
دورهمیهای خانوادگی را رعایت کنند.
به نقل از پایگاه اطالعرسانی استانداری کرمان ،عباس تقیزاده بیان کرد« :با توجه به
اعالم وضعیت جدید شهرهای کشور توسط وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی،
شهرستانهای کرمان و سیرجان از امروز  16فروردینماه در وضعیت هشدار نارنجی
قرار گرفتند» .وی افزود« :شهرستانهای رفسنجان و شهربابک پیش از این در وضعیت
هشدار نارنجی قرار داشتند» .رئیس کمیته اطالعرسانی ستاد پیشگیری و مقابله
کروناویروس در استان کرمان ادامه داد« :بر این اساس و متناسب با وضعیت نارنجی
بیماری کووید 19 -الزامات طرح جامع مدیریت هوشمند محدودیتها در مناطق
نارنجی اعمال میشود» .وی اظهار کرد« :از عموم مردم درخواست میشود پروتکلهای
بهداشتی ،استفادهی مستمر از ماسک ،رعایت ضوابط فاصلهگذاری اجتماعی ،ممنوعیت
تردد شبانه و عدم حضور در دورهمیهای خانوادگی را رعایت کنند» .تقیزاده افزود« :بر
اساس طرح جامع مدیریت هوشمند محدودیتها در شهرهای نارنجی مشاغل گروههای
 3و  4باید تعطیل باشند و از طرفی این محدودیت با تغییر شرایط و تشخیص وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی قابل تسهیل و تشدید است».
وی خاطرنشان کرد« :کاهش حضور تا یکسوم (یکسوم دورکاری و یکسوم حضور)
کارکنان دستگاههای ارائهدهندهی خدمات ضروری و مرتبط با خدمات اساسی در محل
کار با تشخیص باالترین مقام مسئول دستگاه و کاهش حضور کارکنان سایر دستگاهها
به میزان یکدوم باید صورت گیرد» .رئیس کمیته اطالعرسانی ستاد پیشگیری و
مقابله کروناویروس در استان کرمان اضافه کرد« :همچنین تمامی ماموریتهای اداری
غیرضروری باید لغو شود و برگزاری جلسات در فضای سربسته با رعایت الزامات و
با حضور حداکثر  20نفر امکانپذیر است» .وی ادامه داد« :بر اساس محدودیتهای
شهرهای نارنجی ،فعالیتهای آموزش حضوری مدارس ،دانشگاهها و موسسات آموزش
عالی ،آموزشگاهها و حوزههای علمیه باید به طور کامل تعطیل شود» .تقیزاده اظهار
کرد« :همچنین فعالیتهای فرهنگی اجتماعی مانند نمازهای جمعه ،مساجد ،نمازهای
جماعات یومیه و مراسمهای آیینی و مذهبی نیز باید تعطیل شود» .به گزارش روابط
عمومی استانداری کرمان ،مشاغل گروه سه شامل تاالرهای پذیرایی ،استخرهای
سرپوشیده ،باشگاههای ورزشی ،چایخانهها و قهوهخانهها ،آموزشگاههای موسیقی و
زبان ،موزهها ،سینماها ،تئاترها و مهدهای کودک است.

در جلسات شورا مطرح نشده و یک موضوع بی
اهمیت تلقی شده است.

سمیرا سرچمی
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هشتاد و چهار نفر برای انتخابات شورای
شهر سیرجان نامنویسی کردهاند که تنها چهارده
نفرشان زن هستند .خبر به این معناست که حضور
زنان در انتخابات شورا نسبت به سالهای پیش از
نصف هم کمتر شده و پارلمان محلی بیش از پیش
در سیطرهی مردان خواهد بود ،اگر چه در این
سالها حضور زنان در شورا گاه یک حضور نمایشی
بوده و برخی از آنها فقط منفعالنه بر روی
صندلییشان در شورا نشستهاند و برای دستیابی
به آنچه که زنان سیرجانی طلب کرده بودند
چانهزنی نکردند و صرفا وعده دادند و وعده .چه
بسا اگربرای مسائلی که نیاز زنان هست صدایشان
را باالتر برده بودند و از مردان شورا حقخواهی
کرده بودند و به حاشیه رانده نمیشدند ،عزت نفس
را به بقیهی زنان سیرجانی هم تزریق میکردند و
امروز ما شاهد حضور حداقلی زنان برای شرکت در
انتخابات نبودیم.
سقف شیشهای حضور زنان در سیرجان روز به روز
محکمتر و گستردهتر میشود به گونهای که ریاست
بسیاری از ادارات به جز بهزیستی در اختیار مردان
هست و زنان نقش رییس یا معاونت هیچ کدام از
نهادها و ادارههای شهر سیرجان را بر عهده ندارند.
حتی شهرداری و فرمانداری هم برای حوزههای
مربوط به زنان مشاور ندارند و این یک نقطه ضعف
مهم برای سیرجان است که در سایر شهرستانهای
استان کرمان کمتر شاهدش هستیم .در تمام این
سالها در کنار حضور پررنگ مردان در هربار
حضور زنان کمرنگتر از پیش شده و همهی
سمتهای مدیریت از زنان دریغ گشته و اعتماد
به نفس از زنان گرفته شده .زیرا زنان از یک
پست مشخص نتوانستهاند جلوتر بروند و گاه با
سنگاندازی روبرو شدهاند .برقراری خدمات شهری

زنان معتاد و متجاهر در سیرجان به
تکدیگری در سطح شهر مشغول هستند .روزها
عالفی میکنند و شبها را در سکوی پارکها
سپری میکنند در حالی که مردان معتاد با
همین شرابط مشابه ،برای اسکان گرمخانه دارند و
حداقلش این است که از سرما و خطرات احتمالی
در امانند ،ساخت گرمخانه برای زنان معتاد هم
سالهاست که بالتکلیف مانده و موضوعی با این
شورانشین
اهمیت از حمایت موثر هیچ یک زنان
ِ
تاریخ شوراها در سیرجان برخوردار نبوده است.
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توسـعهی پایـدار یک شـهر نیازمنـد حضور
زنـان و مـردان آن شـهر در کنـار هـم اسـت اما
یـک پـای این توسـعه سالهاسـت کـه میلنگد
و بـرای درمانـش چـارهای پیـدا نشـده اسـت.
آگهیهـا بـه دنبال یـک زن آراسـته ،خـوش بر
و رو و خـوش صحبتانـد بـرای جـذب مشـتری
تـا اجناس مغازهشـان را بفروشـند .منشـیگری
و فروشـندگی شـغل مـورد نیـاز بسـیاری از
کارفرمایان سـیرجانی اسـت.

برای زنان سیرجانی نیازمند حضور چند زن فعال،
روشنفکر ،قوی و صاحب نظر در شوراست تا بتواند
بستر الزم برای دستیابی به این مهم را فراهم کند
و با پیگیری و تالش ،موانع را از مسیر بردارد تا
شاهد یک تحول بزرگ شویم .مسالهای که در

این سالها ندیدیم و تنها وعدهی عملی نشدهی
زنان شورا ساخت پارک بانوان در گوشهای دیگر از
شهر و کشیدن حصار دورشان بودیم به جای آنکه
بگویند فرهنگسازی میکنیم تا زنان و مردان با
امنیت و آسایش و احترام در سطح شهر رفت و آمد
بکنند ،بی آنکه الزم باشد از ترس مردان ،زنان را به
گوشهی پارک بانوان هدایت کنیم.
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شاید با حضور زنان فعال در شورا ،زنان
سرپرست خانوار به واسطهی زن عضو شورا
بتوانند از طریق دریافت وامهای کم بهره و ساخت
کارگاههای متناسب با تواناییهایشان ،از پس
خرج و مخارج زندگیشان بر بیایند .هنرمندان
عرصهی صنایع دستی سالهاست که برای نمایش
آثار و فروش آنها نیازمند یک فضا و بازارچهای
شبیه به جمعه بازار تهرانند اما این مطالبه هیچگاه

توسعهی پایدار یک شهر نیازمند حضور
زنان و مردان آن شهر در کنار هم است اما یک
پای این توسعه سالهاست که میلنگد و برای
درمانش چارهای پیدا نشده است .آگهیها به
دنبال یک زن آراسته ،خوش بر و رو و خوش
صحبتاند برای جذب مشتری تا اجناس مغازهشان
را بفروشند .منشیگری و فروشندگی شغل مورد
نیاز بسیاری از کارفرمایان سیرجانی است .مشاغلی
که از زن استعداد و تحصیالت نمیخواهند .به نظر
میرسد با وجود تنها چهارده زن برای انتخابات
شورای شهر این دوره هم شاهد حضور حداقلی
زنان یا حتا شاید صفر در شورا باشیم و این
بدینمعناست که سرخوردگی اجتماعی زنان در
سیرجان افرایش یافته و آگاهیسازی جامعه برای
آشنایی زنها از تواناییهایشان آنقدر ضعیف عمل
کرده و سطح دغدغهی آنها را آن قدر سطحی
کرده که به انتخابات شورا به عنوان یک موضوع
جزئی و بیاهمیت نگاه کردهاند ،حاال که کار از کار
گذشته است اما کاش مردان که دست باال را دارند
و پستها را تصاحب کرداهاند ،آنجا که نشستهاند از
جانب ما زنان هم حرف بزنند و برای مطالباتمان
گمانهزنی کنند.

فروش ،نصب ،سرویـس،شــارژ گـــاز و

لولـه کشی زیرکار

شرکت توسعه ،عمران و مدیریت منطقه گل گهر در نظر دارد ؛

« انجام مطالعات ژئوتکنیک در طراحی پروژه های منطقه گل گهر»

را به شرکت های مشاور دارای حداقل پایه  3تخصص ژئوتکنیک در گروه تخصص های مشترک می باشند ،واگذار
نماید .لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت اخذ اسناد مناقصه از تاریخ  1400/01/17به سایت این شرکت

به آدرس www.ggz.ir

مراجعه نمایند.
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کولرهای گـازی اسپلیت
خیابان وحید  -روبروی فروشگاه افق کوروش

فروشگاه اسپلیت صالحی

شرایط شرکت در مناقصه:

42338788 - 09164458335

 _1آخرین زمان ارائه پاکت ها و پیشنهادات :ساعت  13:30مورخ 1400/01/28
_2شركت در قبول يا رد پيشنهادات مختار است.
_3سپرده شرکت در مناقصه  150،000 ،000 :ریال

آگهی دعوت مجمع عمومی( عادی سالیانه نوبت اول)
بدینوسیله به اطالع کلیه اعضاء شرکت تعاونی کشاورزی تولید کنندگان پسته سیرجان می رساند جلسه

_4هزينه درج آگهي به عهده ي برنده مناقصه مي باشد.

مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول شرکت در ساعت  5عصر شنبــه  ،مورخ  1400/01/21در محل

_5كليه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذكر گرديده است.

شرکت تشکیل می گردد .خواهشمند است راس ساعت تعیین شده در جلسه حضور بهم رسانید.

_6محل تحويل اسناد و پيشنهادات :سيرجــــــــان_كيلومتر  50محور سيرجــان _شيــــــــراز

دستـور جلســـه :

(شركت توسعه ،عمران و مديريت منطقه گل گهر)

 -2تایید و تصویب اوراق ترازنامه و سود و زیان شرکت در سال 98-99

شركت معدني وصنعتـــــي گل گهر _ساختمـــــان هاي هلدينگ مستقـــر بر تپـــه ،بلـــوك 5

_7تلفن جهت هر نوع هماهنگي  - 0913 142 0642 :آقای بلوردی(به غیر از ایام تعطیل)

دمرییت امور حقوقی و رقار داداه

 -1استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسان شرکت مبنی بر فعالیتهای انجام شده در طول سال 98-99
-3انتخاب بازرس

 -4تعیین خط مشی شرکت
 -5سایر موارد

هیئت دمریه و دمریعامل رشکت تعاونی کشاورزی تولید کنندگان پسته سیرجان

