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سخنهمشهریان:
ِ
بسیار مهم لطفا با دقت مطالعه فرمایید
خواهشی دارم یه مطلب درباره مراسمها و شلوغیها بگذارین دارن تو خونه باغها عروسی میگیرن کسی توجه نمیکنه ،مراسم عزاداری شلوغ برگزار میکنن کسی پیگیری نمیکنه!️خودم کادر درمان هستم بیایین ببینید جا نیست دیگه مریض بخوابونن
خودممریضشدمبابااینمسئولينچراحرکتینمیکنن؟!مردمدارنمیمیرنیهکاریبکنیدخواهشا،تاکیآخهبعضیازمردماصراردارنتواینوضعیتعروسیبگیرنوعزاداریکنن️،دیشبتوحجتآبادهمهبدونماسکتوهمدیگهمیرقصیدن!! چراپسکسیپیگیرنیست
چرا همه جا بازهست؟ بیمارستان دیگه جوابگو نیست️،از پرستار گرفته تا پزشک دیگه جوابگو نیستن خسته و کوفته شدیم دیگه رمقی باقی نمونده من خودم کرونا مثبت شدم ،اما استعالجی ندادن چون یک روز مرخصی نداریم ،شیفت پشت شیفت
کاشمردمحداقلبهخودشونرحممیکردنبخداازبسشیفتپشتشیفترفتیمخستهشدیم،زنوبچهامرادرستنمیبینموقتیمیرسمازشدتخستگیخوابممیبرهبیدارمیشمبایدبرومشیفت️،بعدطرفمیادتوبیمارستانبدونماسکاصالحالیشنیستبهشونتذکر
میدیم،فحشمیدن،دیگهسیرشدمازخودمواینزندگیبااینشرایطبیماریوخستگیوفشاراقتصادی صاحبخونهفشارآوردهبلندشوخونهکهگیرنمیاداصالکرایهزیر ۳میلیوننیست️والبیایینکادردرمانراببینیدبیچارههادیگهجونیبراشوننمونده،دارونیست،جاندارن
ممنون از پیج خوبتون
ساعتی ده تا مراجعه کننده کرونا میاد خیلی اوضاع خرابه ،خدا فقط بدادمون برسه با این گرونی این اوضاع مریضی ک روز به روز بدتر داره میشه ،فقط اتوبوس های معدنی را تشریف ببرید بررسی کنین.

خبر

گزارش دو نشست این هفته شورای شهر سیرجان؛

2
شماره 658
20مرداد1400

دغدغههای عمرانی سرپرست شهرداری

گروه خبر :پیش از ظهر روز دوشنبه هفته جاری
سومین نشست شورای شهر ششم به طور علنی
تشکیل شد .نشست دوم پیش از این یک روز قبل
به منظور تعیین کمیسیونهای شورا و مشخص
کردن مسئولیتها و اعضای هر کمیسیون برگزار
شده بود و طی آن کمیسیونهای عمران ،امالک،
فرهنگی ،برنامه و بودجه ،خدمات شهر و نظارت
مشخص و مسئول و دیگر اعضای هرکدام مشخص
گردید و نماینده شورا در سازمانهای شهرداری و
کمیسیونهای شهرداری نیز انتخاب شد که طی
آن :حسن خدامیپور رییس شورا به عنوان نماینده
شورا در سازمان مدیریت پسماند معرفی شد.
حجت کاظمی نماینده شورا در سازمان مدیریت
آرامستانها شد.
اعظم جوان؛ نماینده شورا در سازمان حمل
و نقل بار و مسافر .حمزه صادقی؛ نماینده شورا

در سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی ،حجت
کاظمی؛ نماینده شورا در سازمان سیما ،منظر
و فضای سبز شهری ،وحید جوان؛ نماینده شورا
در باشگاه فرهنگی ورزشی ،امین صادقی؛ نماینده
شورا در سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای
شهری ،مصطفی اسفندیارپور و اعظم جوان
نمایندگان شورا در کمیسیون ماده  ، 100حمزه
صادقی نماینده شورا در کمیسیون ماده ، 32
حجت کاظمی نماینده شورا در کمیسیون ماده 77
 ،حمزه صادقی نماینده شورا در کمیسیون ماده 7
 ،امین صادقی و حسن خدامیپور نمایندگان شورا
در کمیسیون عالی معامالت ،حمزه صادقی نماینده
شورا در کمیسیون تحویل ،وحید جوان نماینده
شورا در کمیسیون بند  20ماده  ،55وحید جوان و
حمزه صادقی نمایندگان شورا در شورای شهرستان
و امین صادقی و وحید جوان به عنوان نمایندگان

شورا در کمیسیون تقویم امالک معرفی شدند.
نشست روز دوشنبه شورای شهر اما به عنوان
سومین جلسه نیز با حضور تمامی اعضا همراه بود
و سرپرست شهرداری سیرجان برای هماندیشی
درباره مشکالت کلی عمرانی شهر میهمان
شورانشینان شد.
امیر محمد عسکری که پیش از این در نخستین
نشست علنی شورا به عنوان سرپرست شهرداری
انتخاب شده بود ،کارشناس معماری طراحی است
و اجازه نظارت و اجراء از سازمان نظام مهندسی،
کارشناسی دفتر فنی  ،قائم مقامی و معاونت فنی
شهرداری منطقه  ،2دبیری کمیسیون ماده 100
شهرداری و مدیریت منطقه  2شهرداری را در
کارنامه خود دارد.
عسکری با حضور در سومین جلسه شورا مشکالت
کلی عمرانی سیرجان را به طور خالصه برشمرد

و ریز نظرات کارشناسی خود را در هر حیطهی
مربوطه بیان کرد.
شوراییان نیز در پاسخ نظرات مشورتی خود را با
او درمیان گذاشتند.
یکی از مسائل مطرح شده توسط سرپرست
شهرداری انتقاد به برخی روندهای سابق بود .از
جمله عسکری در بحث آسفالت و لکهگیری گفت:
«سرعت عمل و زمان انجام این طور پروژههاست.
شهرهای بزرگ نیمه شب خیابان رو میبندن و
فردا صبح آسفالت رو تحویل مردم میدهند .با
کمترین مزاحمت و راه بندان و ترافیک .این کار
شدنی است ولی تا حاال جدی گرفته نشده و
موجبات گالیههای مردمی را فراهم کرده».
عسکری ضمن درخواست این که چنین
پیشنهادی را شورا و شهرداری باید در دستور
کار قرار بدهند ،به زمانبندی پروژهی فاضالب

هم اشاره کرد و خواست که این سرعت عمل به
شرکتهای حفاری کانال فاضالب هم دیکته شود
زیرا به گفتهی سرپرست شهرداری بسیاری از
خیابانها در سالهای اخیر مدت زیادی به خاطر
حفاری فاضالب بسته مانده و بر روانی حمل و نقل
شهری تاثیر منفی گذاشته بوده است.
عسکری گریزی به موضوع سیما منظر شهری
هم زد و دست روی نقطه ضعف سیرجان در

این باره گذاشت و گفت« :تصاویری که مردم در
شهر میبینند نیز مهم است .در بحث این موضوع
ضعیف عمل شده».
دغدغهی دیگر عسکری موضوع آبگرفتگیها در
سطح شهر پس از هر بارندگی بود« :در بارندگی
اخیر سیرجان ،آباده اصال باران نیامد ولی آبهای
سطحی سرازیر شده از باران در مرکز شهر از بلوار
شاهد گذشت و آباده را آب برداشت».

آغاز عزاداریهای محرم و هشدار دانشکده علوم پزشکی سیرجان؛

شرایط  کرونا حاد است ،حادتر میشود

گروه خبر :دیروز (سهشنبه) نشست خبری رئیس و معاونان
دانشکده علوم پزشکی سیرجان با اصحاب رسانه برگزار شد.
در این نشست نگرانیها و دغدغههای کرونایی مسئوالن
دانشکده بر هر موضوع دیگری سایه انداخت .نگرانیهایی که با
آغاز محرم و شروع به کار دستههای عزاداری به تنها دلواپسی
مسئوالن بهداشت و درمانی سیرجان تبدیل شده است درحالی
که دولت مسئولیت رسیدگی به این موضوع را از عهدهی شبکه
بهداشت و درمان برداشته و به عهدهی سازمان تبلیغات اسالمی
گذاشته است.
در این نشست دکتر محمدی ،رییس دانشکده علوم پزشکی
سیرجان شرایط کرونا در سیرجان را بسیار حاد اعالم کرد و
گفت« :علیرغم توصیههای بهداشتی به کمتر شدن تجمعات،
رعایت مردم نسبت به گذشته کمتر شده است که در صورت
ادامهی روند ،سیستم بهداشت و درمان در سیرجان فلج
میشود .بنابراین از شرکت در تجمعات حتا جمعهای خانودگی

خودداری کنید».
ولی نگرانی اصلی از شیوع گستردهی گونهی دلتای کرونا در
عزاداریهای محرم را دکتر جهانشاهی ابراز کرد« :ما هم دین
داریم .ما هم مسلمانیم .شیعهایم .مرتد نیستیم .کافر نیستیم
اما خود ائمه هم راضی نیستند که سالمت کل جامعه به خطر
بیفتد .متاسفانه شرایط سختی داریم .تخت خالی در بیمارستان
و اورژانس و آی سی یو نداریم .ظرفیت تختها کامال پر شده و
از طرفی کمبود نیروی انسانی داریم .تخت هم باشد ما پرستار
و بهیا ر و پزشک نداریم .حجم بیماران زیاد است ،کم میآوریم.
وضعیت بحرانیتر شود دیگر از توان ما خارج میشود».
در ادامه سوال رسانهها پیرامون تناقضات در دستورهای
بهداشتی کرونا و نوع همهگیریاش و اینکه چرا بعد از واکسینه
شدن گروههای پرخطر وضعیت سیرجان از قرمز به سیاه
گرایید و این برخالف منطق ریاضی است ،دکتر محمدی پاسخ
گفت« :این به خاطر جدید بودن نوع ویروس است و شناخت

ما از عملکرد آن کم است .بله ابتدا گمان میشد ضدعفونی
مهمتر است .دست به سطوح نمیزدیم و کل شهر را ضدعفونی
میکردیم اما االن نسبت به عملکرد ویروس آگاهتر شدهایم .این
هم که چرا بعد از واکسیناسیون گروههای پرخطر شرایط بهتر
نشد میتواند به این ربط داشته باشد که نوع دلتای ویروس وارد
شده و با نوع قبلی متفاوت است و ویروس آنفوآلنزا مرتب در
حال تغییر شکل است».
اما در واکنش به این سوال که با توجه به تغیر مرتب ویروس
شاید با این شرایط محدودیت هیچگاه به پایان نرسد و نمیتوان
از مردم خواست برای همیشه زندگی را تعطیل کنند ،دکتر
جهانشاهی با عصبانیت گفت« :ویروس کرونا پاندومی است .کل
دنیا را گرفته و درگیر کرده .بازی سیاسی نیست .جان انسانها
در خطر است .ما ضد مذهب نیستیم اما دیروز کوچه حاج
رشید و کوچه نصیری چه خبر بود؟ آیا کسی رعایت میکرد؟
جوان آمده پز بدهد ،آیا ماسک میزند و رعایت میکند که باید

در فضای باز و با فاصله و با ماسک عزاداری کنند؟ هشدار بسیار
جدی است .در انتخابات رعایت نکردیم این شد نتیجه».
دکتر جهانشاهی در ادامه از نیروی بسیج به خاطر در اختیار
گذاشتن  ۲۰نیرو به دانشکده در بحران کرونا تقدیر کرد.
همچنین دکتر موقری در خصوص روند واکسیناسیون
توضیحاتی داد و اینکه در سه مرکز در حال انجام است .موقری
با متانت خاص خود از مردم خواست به شایعات پیرامون بد
بودن واکسن زدن گوش ندهند« :عاقالنه این است که هرکسی

مح
خانواده ترم رضوی نشاط

دم دست ترین واکسن را حاال ساخت هرکشوری که باشد،
بزند».
دکتر موقری همچنین دربارهی تشکیک در درج علت مرگ
بیماران توضیح داد« :بله ممکن است کسی مثل مرحوم میناوند
بیماری دیگری داشته که باعث شده کرونا در او شدیدتر عمل
کند .ما دلیل نهایی مرگ را ذکر میکنیم .بله میناوند کورتون
مصرف میکرد اما اگر به کرونا مبتال نمیشد ،هنوز سالها
امکان زندگی داشت».

شرکت کرمان ریسه(معدن )3

درگذشت سرهنگ اکبر رضوی نشاط را خدمت

از افراد ذیل جهت همکاری

بزرگواران تسلیت عرض نموده ،از درگاه احدیت برای
آن مرحوم علو درجات و برای شما صبرمسئلت داریم.

دعوت به عمل می آورد:

خانواده رفوزنده

 6نفر راننده کامیون
تلفن:

0913 957 1904
ساعت تماس:

ضایعه درگذشت شــادروان سرهنـگ اکبـر رضوی نشــاط را

از ساعت  ۸:۰۰الی 16:00

خدمت شما بزرگواران تسلیت عرض نموده ،از درگاه ایزد متعال
برای آن فقید سعید ،رحمت واسعه الهی و برای عموم بازماندگان

جوشکـاری سیــار

صبر و شکیبایی مسئلت داریم.

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

09135320842 -09132794372

لولـه کشی زیرکار
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عملیات آبرسانی به فضای سبز با تانکر آبرسان

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (شرح مختصر :عملیات آبرسانی

ط

کولرهای گـازی اسپلیت
خیابان وحید  -روبروی فروشگاه افق کوروش

فروشگاه اسپلیت صالحی
42338788 - 09164458335

به فضای سبز با تانکر آبرسان) به شماره  2 0 0 0 0 0 5 6 7 4 0 0 0 0 7 2را 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  1400/05/13می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :از تاریخ انتشار مناقصه در سایت تا ساعت  12:00روز چهار شنبـــه
تاریخ 1400/05/20

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  12:00روز شنبه تاریخ 1400/05/30

زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  17:00روز یکشنبه تاریخ 1400/05/31

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 - 41325000
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس021-41934 :

دفتر ثبت نام85193768-88969737 :

دمرییت ارتباطات شهرداری سیرجان

مناقصـه شهرداری سیرجان ( نوبت دوم )

فروش ،نصب ،سرویـس،شــارژ گـــاز و

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

