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سخِن همشهریان: انعکاس
با سالم خدمت شما، لطفا درخواست من رو حتما به اشتراک بذارید،،چراغ 
خواستیم  که  طریق  هر  سوخته،به  که  هست  ماه   یک  ما   خیابون  عابر 
پیگیری کنیم نشده، شبها خیابون خیلی تاریکه احتمال اینکه از ماشین ها 
 دزدی بشه هست آدرس شهرک بعثت آخر خیابان یاسمن روبروی نانوایی

# انتقادحق مردم است
# پاسخگویی وظیفه مسئوالن

پاسخگویی مسئوالن:
چند روز پیش انتقادی در مورد تاریکی و مشکل روشنایی معابر خیابان یاسمن 
در شهرک بعثت منتشر کردیم  که بالفاصله مهندس تدین مسئول روشنایی 
معابر شهرستان در پیامی اظهار داشت مشکل روشنایی فوق در اولین فرصت 
مرتفع خواهد شد. حاال دیشب همشهری منتقد عکسی به سخن تازه ارسال کرد 

و از بابت حل مشکل روشنایی خیابان محل سکونت شان تشکر کردند.
# مدیران پاسخگو #کارمندوظیفه شناس # شهروندمسئولیت پذیر

 #رسانه مطالبه گر#مدیریت برق سیرجان

       اخبار

آتش سوزی منزل مسکونی واقع در شهرک امام علی)ع(
 آتش سوزی منزل مسکونی واقع در شهرک امام علی )ع(،با حضور به موقع آتش نشانان مهار و از گسترش آن جلوگیری شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی سیرجان در پی تماس تلفنی شهروندان با سامانه ۱۲۵ مبنی بر آتش سوزی 
منزل مسکونی واقع شهرک امام علی )ع(،ستاد فرماندهی بالفاصله در ساعت ۰۹:۱۴مورخ۱۴۰۰/۰۶/۰۲بالفاصله آتش 

نشانان ایستگاه شماره ۲ را به محل حادثه اعزام کرد.
کیوان احمدی فرمانده عملیات آتش نشانان اعزامی در این باره گفت: هنگام رسیدن آتش نشانان به محل حادثه 
مشاهده شد که قسمت هال یک منزل مسکونی،به دلیل نامعلومی دچار آتش سوزی شده که حجم زیادی دود از داخل 
منزل به بیرون خارج میشد. وی ادامه داد:آتش نشانان ابتدا با قطع جریان برق و گاز و پس از مجهز کردن خود به دستگاه 
تنفسی و با استفاده از یک رشته لوله آب دهی حریق را مهار کردند و از گسترش آتش جلوگیری کردند. وی در پایان 
افزود:آتش نشانان با جداسازی وسایل سوخته شده و سپس لکه گیری کامل، و با دادن تذکرات ایمنی الزم محل را تحویل 

مالک و پایان ماموریت خود را اعالم کردند.

یک فوق تخصص بیماری های عفونی گفت: 
فرد  که  دانیم  نمی  عالئمی  جزو  را  کهیر 
بخواهد دوز دوم واکسن کرونا را تغییر داده 
و یا واکسن نزند. وضعیتی که معتقدیم نباید 
شدید  های  آلرژی  بزند  کرونا  واکسن  فرد 
خون  فشار  شدید  افت  حنجره،  اسپاسم  با 
این  در  که  است  کردن  پیدا  مرگ  حالت  و 

موارد می گوییم نباید واکسن بزند.
از  بیش  کرد:  اظهار  ابوسعیدی  دکترحمید 
یک ماه و نیم است که در وضعیت بدی در 
را  سیاه  وضعیت  و  بریم  می  سر  به  استان 

داریم و کشور اینگونه است.
بسیار  سویه  و  گونه  یک  با  ما  افزود:  وی 
خطرناک از کرونا سر و کار داریم که نسبت 
تری  سریع  انتقال  از  قبلی  های  سوش  به 
برخوردار و افراد بیشتری را درگیر و بیماری 

شدیدتری ایجاد می کند.
بین  سوش  این  کرد:  تصریح  ابوسعیدی 
افراد کم سن و سال به ویژه کودکان با تب 
پیچه های شدیدتر  های طوالنی مدت، دل 
و عالئم اسهال و استفراغ نیز دیده می شود 
و کرونای دلتا در افراد زیر ۲۰، ۱۸ و هفت 

سال دیده شده است.
پزشکی  علوم  دانشگاه  علمی  هیئت  عضو 
کرمان بیان کرد: عالئم کلی کرونا یکی است 
از جمله سردرد، بدن درد و شروع سرفه ها 
در همه  عالئم  آغاز  از  روز  دو سه  از  بعد  را 
انواع کرونا داریم.وی ادامه داد: در سویه های 
قبلی گلودرد شدید یا آبریزش بینی نداشتیم 
عالئم  و  بینی  آبریزش  دلتا  کرونای  در  اما 
سردرد  همراه  به  گلودرد  و  سرماخوردگی 
را بیشتر می بینیم. بنابراین نباید این موارد 
کرونا  حساب  به  باید  و  گرفت  کم  دست  را 
خوابیدن  به  را  عالئم  این  اگر  زیرا  گذاشت. 
جلوی کولر، خوردن آب سرد و ... ربط بدهیم 
نمی  ماسک  و  کنیم  نمی  قرنطینه  را  خود 

زنیم و این موجب ابتالی دیگران می شود.
سخنانش  از  دیگری  بخش  در  ابوسعیدی 
درباره کرونای طوالنی مدت اظهار کرد: بین 
سه تا پنج درصد بیماران، بیماری شان طول 
می کشد و سه تا چهار هفته شب ها تب می 
کنند، کمی سرفه و بدن درد دارند و عالئم 
اشتهایی  بی  کوفتگی،  خستگی،  مانند  کلی 
بعد از کووید می بینیم و آنچه نگرانی ایجاد 

می کند فاز التهابی بیماری است که ریه را 
از هفته  درگیر می کند و عالئمی است که 
دوم آغاز می شود و اگر بیمار بتواند این عالم 
را رد بکند، عالئمی مثل بدن درد، بی حالی 
و .. را به راحتی پشت سر می گذارد و اینکه 
فکر کنیم ۱۰ روز خوب شدم و دوباره عالئم 
که  است  اولی  بیماری  همان  شده،  شروع 

طول کشیده است.
مانند  کرونا  بیماری  عالئم  اوج  افزود:  وی 
و  است  اول  ماه  دو  در  نفس  تنگی  و  سرفه 
مواردی  بیشتر  بکشد،  طول  عالئم  این  اگر 
از جمله آلرژی، حساسیت، آسم و ... را باید 
اینکه  به  اشاره  با  ابوسعیدی  گرفت.  نظر  در 
بیماری در دو هفته اوج خود را می گذراند، 
بعد دوره ترمیم و بعد به طور کامل از بدن 
کرونا  به  شدن  ایمن  درباره  شود،  می  پاک 
وقت  هیچ  عنوان  هیچ  به  اینکه  بر  تاکید  با 
نسبت به کرونا ایمنی کامل پیدا نمی کنیم 
نه با واکسن نه با ابتال، اظهار کرد: کسانی که 
به کرونا مبتال می شوند، حداکثر بین شش 
تا هشت ماه مجددا مستعد ابتال به کرونا می 
موارد درگیری دوم  برخی  در  و حتی  شوند 

نسبت به دفعه اول شدیدتر است.
این فوق تخصص بیماری های عفونی درباره 
تزریق واکسن کرونا گفت: نباید به بهانه های 
واهی و حرف های عامیانه از زیر بار واکسن 
زدن شانه خالی کنیم. اکنون می بینیم همه 
که  افرادی  توسط  بیمارستان  های  تخت 
درگیر  همه  و  شده  اشغال  اند  نزده  واکسن 

نوع شدید بیماری شده اند.
ابوسعیدی با تاکید بر اینکه خارش بدن، تب 
کردن و ... دلیلی برای نزدن واکسن نیست، 
تصریح کرد: ضعف، بدن درد، بی حسی و بی 
حالی عالئمی است که بعد از تزریق واکسن 
کرونا به وجود می آید و باید مصرف مایعات 
را بعد از تزریق واکسن افزایش بدهیم. عضو 
هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در 
بخش پایانی سخنانش گفت: احتمال انتقال 
بسیار  بسته  های  مکان  در  کرونا  ویروس 
ها  پنجره  حتما  است  این  توصیه  و  باالست 
باز و کولر روشن باشد که میزان انتقال را به 
شدت کم می کند هرچند به صفر نمی رسد. 
ضمن اینکه باید حتما فاصله را رعایت نموده 

و ماسک بزنیم.

در چه وضعیتی نباید واکسن کرونا بزنیم؟

 

مناسب  فضاسازی  کرد:  بیان  سیرجان  شهرداری  عمومی  روابط  مدیر 
ای  ویژه  اهمیت  از  محرم  ماه  دهه  رسیدن  فرا  به  توجه  با  شهری 
برخوردار است. انجام تبلیغات محیطی باعث می شود تا همگان فضای 

ماتم و عزا را درک کنند.
شهرداری  ارتباطات  مدیریت  رسانه  امور  و  خبر  واحد  گزارش  به 
سیرجان، وی با اشاره به اهمیت فضاسازی مناسب شهری با توجه به 
پرچم های  نصب  محیطی،  تبلیغات  انجام  گفت:  محرم  ماه  فرارسیدن 
عزاداری و سیاه پوش کردن شهر باعث می شود تا همگان فضای ماتم 

و عزا را درک کنند و آمدن ماه محرم را احساس کنند.
  وی افزود: ما باید در پاسداشت خون اباعبداهلل الحسین)ع( و شهدای 
کربال سهیم باشیم. قلیج خانی از همکاری خوب شهرداری با هییت های 
ابراز کرد:  عزاداری در روزهای سوگواری ساالر شهیدان عنوان کرد  و 
شهرداری سیرجان امسال نیز بیش از پیش در راستای تبیین فرهنگ 

عاشورا و پاسداشت ایام سوگواری اباعبداهلل الحسین)ع( برنامه هایی 
را جهت زنده نگهداشتن شور حسینی به انجام می رساند.

تبلیغی سطح شهر  افزود سازمان  سیمای بصری و فضاسازی  وی 
مانند  موجود  ظرفیت های  از  استفاده  با  بال  محرم  اول  دهه  در 
ایام  گرامي داشت  موضوع  با  استند  پالکارد،  بنر،  نصب  بیلبوردها، 
امام  الحسین)ع(،  اباعبداهلل  پیام های  محوریت  با  و  محرم  ماه 
با  هماهنگی  العالی(،  رهبری)مدظله  معظم  مقام  و  خمینی)ره( 
گرامیداشت  جهت  عزاداری  دسته های  و  مذهبی  هیأت  مساجد، 
محرم  با بهره گیری از ظرفیت های مدیریت شهری، پخش تصاویر 
در  صوتی  سیستم  از  مداحی  پخش  شهری،  تلویزیون  از  عزاداری 
این  از  پاره ای  را   ... و  شهر  کردن  سیاه پوش  شهر،  اصلی  میدان 

اقدامات برشمرد.

فضاسازی مناسب شهری توسط شهرداری در دهه ماه محرم

فروش، نصب، سرویـس،شــارژ گـــاز و 

نقد و اقساطلولـه کشی زیرکار

کولرهای گـازی اسپلیت
خیابان وحید - روبروی فروشگاه  افق  کوروش

فروشگاه اسپلیت صالحی
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آ آگهي مناقصه عمومی دو مرحله ای 
همراه با ارزیابی کیفی )به صورت فشرده( - نوبت چاپ اول

احداث واحد خردایش و پیش فرآوری سنگ آهن
1-نوع فراخوان: مناقصه عمومی دو مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی

2-کارفرما: شرکت توسعه فرآوری صنایع و معادن ماهان سیرجان )سهامی خاص(
EPC 3-موضوع مناقصه: احداث واحد خردایش و پیش فرآوری )کوبینگ خشک( سنگ آهن به ظرفیت خوراک ورودی 500 تن در ساعت به صورت

4-محل اجرای پروژه: استان کرمان، شهرستان سیرجان        5-مدت اجرای پروژه: 6 ماه شمسی
6-نحوه دریافت اسناد مناقصه: کلیه اشخاص حقوقی ایرانی که دارای توان فنی و اجرایی جهت انجام موضوع مناقصه می باشند و 
تمایل به شرکت در مناقصه را دارند، جهت دریافت اسناد مناقصه می توانند پس از واریز مبلغ 1.000.000 ریال به حساب شماره 

1341.9967.182137.1 در وجه شرکت توسعه فرآوری صنایع و معادن ماهان سیرجان نزد بانک گردشگری و با ارائه اصل فیش بانکی که 
الزاماً نام پروژه در فیش قید شده باشد، معرفی نامه کتبی معتبر و کارت ملی نماینده معرفی شده، در یکی از روزهای اداری تعیین شده به 

دبیرخانه شرکت واقع در دفتر مرکزی کارفرما به نشانی مندرج در بند 9 مراجعه نمایند.
7-مهلت خرید اسناد: از تاریخ  1400/06/06 حداکثر تا پایان وقت اداری )ساعت 16( روز 1400/06/13 

8-مهلت تحویل اسناد: متقاضیان مکلفند مدارک خود را حداکثر تا پایان وقت اداری )ساعت 16( روز 1400/06/20 به نشانی مندرج در بند 
9 تحویل و رسید دریافت نمایند.

9-نشانی دفتر مرکزی کارفرما: تهران-سعادت آباد-بلوار مدیریت-بلوار فرهنگ-ابتدای کوچه نور-ساختمان مرکزی بانک گردشگری-طبقه 
سوم-دفتر توسعه و برنامه ریزی شرکت گسترش صنایع و معادن ماهان – جناب آقای خسروی تلفن: 09122458067 

10-مشاور کارفرما: شرکت مهندسین مشاور آسه صنعت.
11-سایر موارد:

1.11- حداقل امتیاز الزم در مرحله ارزیابی کیفی جهت بازگشایی سایر پاکت های پیشنهاد، 60 امتیاز می باشد. تنها پیشنهاد شرکت هایی که 
دارای شرایط مندرج در اسناد ارزیابی کیفی بوده و حائز حداقل امتیاز الزم باشند، با تشخیص دستگاه مناقصه گزار بررسی خواهد شد.

2.11-  ارائه گواهینامه صالحیت ایمنی معتبر پیمانکاران الزامی می باشد.

شرکت توسعه فرآوری صنایع و معادن ماهان سیرجان


