سخن همشهریان:
ِ
سالم روز بخیر درد دل یه کشاورز که صداش به هیچ گوش شنوایی نمیرسه یعنی گوش شنوایی که درد دل گوش کنه وجود ندارد نمیدونم بعضی ظلمها که صورت میگیره رو چطور
بهش رنگ قانونی میدن ولی اخیرا با توجه به کمبود برقی که در کشور وجود داره میان برق موتور چاه های کشاورزی رو سر خود به بهانه اینکه مصرف برق شما فراتر از دیماند هست
قطع میکنن و حاال باید بری دنبالش از اداره آبیاری و اداره برق مجوز بگیری و کلی پول خرج کنی و بعد از یکی دو روز دوندگی دوباره بیان برقت رو وصل کنن و دوباره همین بازی رو سال
دیگه تکرار کنند در صورتی که میتونن با یه بررسی توی قبض های برق آنهایی که دارن به اسم مجوز صنعتی  ،تولیدی،کشاورزی ارز دیجیتال تولید میکنن رو قطع کنند ولی نمیکنن
چون مظلوم تر از کشاورز بیچاره که پسته دو سالش رو سرما زده و از اون ور هر چی سم و کود قالبی که هست رو میبندن به این کشاورز فلک زده
حال شما بگید واقعا این ظلم ها رو چطور باید تحمل کرد واقعا که به غیر از اینکه به خدا واگذار کنیم چاره دیگه ای نیست .
انتقادحق مردم است و پاسخگوییوظیفه مسئوالن

انعکاس

گزارشی از کیفیت نامطلوب نان در شهر

خبر

ورود موج سهمگین کرونا به استان کرمان

سحر لشکری

کیفیت نان ،قوت غالب مردم ،همیشه و به خصوص در
سالهای گذشته مورد بحث و ایرادات زیادی بوده است
با وجود این که ادعای دولتهای گذشته در خصوص
خودکفایی در تولید گندم این توقع را به وجود آورده
مناسب مصرف کنندگان
بود که قیمت و کیفیت نان
ِ
شود اما عم ً
ال نه تنها قیمتنان ثابت نماند بلکه با رشد
بسیار زیادی روبرو شد قیمت باالی نان بسیاری از
خانوادههایی که از لحاظ مالی با مشکل مواجه بودند را
تحت فشار قرار داد.

با افزایش قیمت نان بحث باال رفتن کیفیت و جلوگیری
از دور ریز آن بود که اگر کیفیت نان در مقایسه با
افزایش قیمت ،رشد داشت بحثی درست و منطقی بود
اما با وجود وعدههای زیاد در مورد باال رفتن کیفیت نان
و آرد عم ً
ال دیده شده است که این وعدهها هیچ کدام
محقق نشده است روال کار بر این است که معموالً
تا وقتی شکایتی از نانواییها نشود نظارتی هم وجود
ندارد در صورتی که نانواییها به عنوان منبع تامین
غذای عمده مردم باید تحت نظارت دایمی و مستمر
مسوولین مربوطه باشند به خصوص از زمان شیوع کرونا
و ممنوعیت اخذ وجه نقد از مشتریان ،با این حال دیده
می شود اغلب نانواییها این موارد را رعایت نکرده و با
دریافت وجه نقد بدون رعایت بهداشت به توزیع نان
میپردازند.
حتی میتوان با گذر کردن از بعضی از نانواییها
مشاهده کرد که از کودکان برای توزیع نان استفاده
میکنند که با توجه به عدم صدور مجوز بهداشتی برای
این گونه افراد تخلف محسوب میشود .بحث استفاده
از مواد ممنوعه که سالمتی افراد را به مخاطره میاندازد
که باید مورد بررسی دایمی مسووالن قرار گیرد.
همچنین میزهایی که نان بر روی آنها قرار میگیرد
به علت بیرون بودن از نانواییها مورد هجوم حیوانات
ولگرد گرسنه قرار گرفته که این موضوع میتواند برای
سالمتی مردم بسیار مضر باشد با باال رفتن و افزایش
قیمت نان ،مردم حق دارند نان با کیفیت و با سالمت

عکس :سید محسن فروزنده

مـردم حـق دارند نان بـا کیفیت و با
سلامت کامل از نانواییهـا مطالبه کنند
کـه اغلب اعتـراض مردمی در مـورد این
موضـوع با پاسـخ تنـد صاحبـان نانوایی
مواجـه میشـود نانواییهـا علـت بـی
کیفتی نـان را در چیز دیگـری می دانند
و بزرگترین مشـکل را کیفیـت پایین ارد
عنوان مـی کنند

کامل از نانواییها مطالبه کنند که اغلب اعتراض مردمی
در مورد این موضوع با پاسخ تند صاحبان نانوایی مواجه
میشود نانواییها علت بی کیفتی نان را در چیز دیگری

لولـه کشی زیرکار

نق

دو
ا
ق
س
ا

آگهی مناقصه عملیات کاشت و داشت

گلخاهن  20هکتاری واحد ارباهیم آباد و گلخاهن  5هکتاری واحد سیدان

ط

کولرهای گـازی اسپلیت
خیابان وحید  -روبروی فروشگاه افق کوروش

می دانند و بزرگترین مشکل را کیفیت پایین ارد عنوان
می کنند گزارشها و اعتراضهای بسیاری به دفتر هفته
نامه ارسال می شود که به همین دلیل به سراغ رییس
اتحادیه نانوایان رفتیم و با ایشان صحبتی داشتیم.
افشاردوست می گوید :از طرف هر کدام از ادارههای
بهداشت ،صمت ،اصناف یک بازرس ویژه وجود دارد و
همچنین بنده به عنوان رییس اتحادیه نانواییها بازرس
هستم که هفته ای چهار بار نانواییهای شهر و اطراف
رصد و بازرسی می شود هر کدام از همشهریان هرگونه
اعتراض و یا گزارشی در رابطه با نانواییها دارند به
اطالع بنده برسانند همان لحظه رسیدگی و ناتوایی
خاطی جریمه میشود اما در مورد کیفیت نانها باید
بگویم که نه نانواییها و نه اتحادیه و نه کارخانه آرد
هیچکدام تقصیری ندارند مشکل اصلی آردی است که
به کارخانه فرستاده میشود این موضوع را فرماندار باید
پیگیری کنند بنده بارها در جلسات گفتم که گندمی

که به کارخانه آورده میشود ،گندم بیکیفیت است.
پیشنهاد من این است که گندم باکیفیت و بی کیفیت
و متوسط بیاورید تا این سه قاطی شود و کیفیت نان
باال رود .
در این فصل سال ما همیشه با این مشکل مواجه
میشویم کیفیت گندم در این فصل مناسب نیست
سیرجان دارای سیلو با گنجایش زیاد است و باید از
این پناسیل در مواقعی که گندم با کیفیت موجود است
استفاده بهینه شود اگر در طول سال گندم با کیفیت
باال وارد شود دیگر در این فصل با این مشکل مواجه
نمی شویم از لحاظ کیفیت همیشه گندم کارخانه
رفسنجان جزو عالی ترین گندمها بوده است چه فرقی
میان سیرجان و رفسنجان وجود دارد که اینقدر تفاوت
کیفیت است
به سراغ یکی از نانواییهای سطح شهر رفتیم و با
ایشان هم صحبتی داشتیم
وی در رابطه با بحث کیفیت نان باید گفت آرد را
دولت پخش می کند که فاقد کیفیت مرغوب است نانوا
موظف است در ساعات مقرر در نانوایی حضور داشته
باشد و خمیر را به موقع آماده کرده و نان را به دست
مردم بدهد بارها اعتراض کرده ایم که کیفیت ارد پایین
است اما کسی جوابگو نیست مسئول رسیدگی به این
مشکل اتحادیه و فرمانداری و تعزیرات است از دست
ما کاری بر نمی آید مگر اینکه دولت آرد را آزمایش
کرده و با توجه به کیفیت پایین دستور دهند از این
آرد نان تهیه نشود فرماندار و تعزیرات سالی یک بار هم
سر نزده و پیگیری نمی کند قبال بازرسیها بیشتر بود
و به شکایتها رسیدگی می شد اما االن فقط بازرس
بهداشت به ما سر میزند برای مثال آرد رفسنجان
توسط کارخانههایی با دستگاههای پیشرفته و به روز
تهیه می شود و به همین خاطر دارای کیفیت است
 .از صحبتهای مسئول مربوطه و نانواییهای سطح
شهر چنین بر می آید که کیفیت نان مصرفی منوط به
پیگیری فرماندار و تهیه گندم مرغوب در زمان مناسب
و همچنین پیگیری و بازرسی مداوم از نانواییها است

شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد در نظر دارد عملیات کاشت و داشت گلخانه  20هکتاری واحد
ابراهیم آباد واقع در استان کرمان ،شهرستان ارزوئیه ،روستای وکیل آباد و گلخانه  5هکتاری واحد
سیدان واقع در استان فارس ،شهرستان مرودشت را از طریق مناقصه عمومی به متقاضیان واجد
شرایط واگذار نماید.
لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که توانایی انجام موضوع مناقصه مذکور را دارند جههت

فروشگاه اسپلیت صالحی

شرک در مناقصه دعوت به عمل می آید .متقاضیان محترم می توانند جهت دریافت اسناد شرکت
در مناقصه به وب سایت  www.pistachio-Tooka.irو یا به آدرس :سیرجان ،بلوار سید جمال

42338788 - 09164458335

الدین اسدآبادی ،حدفاصل چهارراه قاآنی و سه راهی کرمان ،شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد

شرکت مهندسی برتــر رهــا

مراجعه نمایند.

جهت تکمیل منابع انسانی خود از افراد واجد شرایط
دعوت به همکاری می نماید (محل فعالیت استان کرمان می باشد)

عنوان شغلی

تخصص

جنسیت

تعداد

کارشناس فروش

آشنا به مباحث فروش

خانم

 2نفر

کارشناس حسابداری

آشنا به نرم افزار حسابداری
سپیدار و محک

خانم

 2نفر

کارشناس فنی

آشنا به  -شبکه -دوربین
مداربسته

آقا

 2نفر

ساعت مراجعــه  16:30 :الی  ( 19:30بجز پنج شنبه ها )
آدرس  :میدان امام حسین(ع) – ابتدای طالقانی جنوبی – نبش کوچه اول – پالک 214

حداکثـــر مهلت تحویـل پیشنهــادات :به دبیرخانــــه شرکـــــت واقع در سیرجـــان،
بلوار سید جمال الدین اسدآبادی ،حدفاصل چهارراه قاآنی و سه راهی کرمان شرکت کشاورزی
سیرجان بنیاد ساعت  11صبح روز دوشنبه 1400/04/14
زمان برگزاری مناقصه :ساعت  11صبح روز سه شنبه مورخ  1400/04/15می باشد.

جهت کسب اطالعات بیشتـــر:

با شماره )034( 4230 4403 :واحد بازرگانی و یا

شماره همراه  0912 760 7822 :کارشناس بازرگانی شرکت تماس حاصل نمائید.
ضمنا برگ شرایط شرکت در مناقصه در تاریخ  1400/04/09در سایت شرکت درج می گردد.

رشکت کشاورزی سیرجان بنیاد

آگهی مناقصـه شرکت سیرجـان بنیــاد

فروش ،نصب ،سرویـس،شــارژ گـــاز و

شماره واتساپ جهت ارسال رزومه 09901042090 :

شماره 652
 9تیر 1400

«قوت غالب» یا زور قالب ؟!

استاندار کرمان هشدار داد؛

علی زینیوند در جلسه ستاد استانی مدیریت کرونا گفت:
در وضعیت بی سابقهای از شیوع کرونا قرار گرفتهایم و
شاهد ورود موج سهمگین کرونا از استانهای همجوار به
کرمان هستیم و شرایط بسیار شکننده است .وی ادامه
داد :درست است که واکسن کرونا باعث کاهش جزئی
در آمار مرگ و میر شده است ولی باعث جلوگیری از
ابتالء نمیشود .واکسیناسیون نباید باعث شود که مردم
پروتکلهای بهداشتی را رعایت نکنند.
استاندار کرمان با بیان اینکه هیچ چیز واجب تر و مهمتر
از حفظ جان مردم نداریم ،گفت :نیروی انتظامی باید
سختگیرانه ورودیهای استان را کنترل کند و حتی یک
خودرو هم از استانهای سیستان و بلوچستان و استان
هرمزگان وارد استان کرمان نشوند و در صورت مشاهده
با آنها برخورد کنند.زینیوند با تاکید بر تعطیلی تاالرها
و مراسمات گفت :اینکه بگوییم با تعطیلی تاالرها مردم
مراسم ازدواج خود را در منزل برگزار میکنند دلیل
موجهی نیست و نیروهای انتظامی باید در صورت مشاهده
داماد و پدر داماد را به مراجع قضائی معرفی کند.
استاندار کرمان همچنین در مورد جریمه عدم رعایت
ممنوعیتهای تردد شبانه افزود :در صورت عدم رعایت
پروتکلهای بهداشتی افراد باید جریمه شوند و هیچ
جریمه ای بخشیده نمیشود تا بعد از گذر از این شرایط
بحرانی جلسهای گذاشته و در موردش تصمیم گیری شود.
وی با اشاره به تجمعات زیاد در نمازهای جمعه گفت :از
ستاد اقامه نماز خواهشمندم که نمازهای جماعت را در
فضای باز و مشجر اقامه کنند و در صورت مناسب نبودن
شرایط در مناطق نارنجی و قرمز آن را تعطیل کنند.
زینیوند افزود :طبق مصوبات در نمازهای جماعت در
مناطق قرمز حداکثر  ۷۰نفر و در مناطق نارنجی حداکثر
 ۱۰۰نفر میتوانند حضور پیدا کنند اما طبق گزارشها
خیلی بیشتر از این تعداد در نمازهای استان کرمان
شرکت میکنند.
زینیوند افزود :از گروههای بسیج و هالل احمر تقاضا
دارم در کنار فرمانداران به اجرای هر چه سختگیرانه تر
پروتکلهای بهداشتی کمک کنند و همه اصناف را مورد
بازرسی قرار دهند و در صورت تجمعات حتماً بازارها و
مغازهها را تعطیل کنند تا شاهد بدتر شدن اوضاع نباشیم.
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