انعکاس

سخن همشهریان؛
ِ
من دو تا خواسته از شهردار محترم و مدیر پروژه فاضالب سیرجان دارم
-1خواهشا جهت آسفالت سر چهارراه گاز پیگیری کنید که واقعا افتضاح
شده مخصوصا بعد از بارندگی که فقط شده چاله.
-2خواهشا پیگیری کنید جهت آسفالت خیابان های کوی پزشکان که
بعد از دو ماه از طرح فاضالب شهری هنوز خراب هستند
لطفا تا قبل از نوروز به فکر این مناطق باشید عکس هایی که ارسال کردم
گواه حرفهای بنده می باشند# .انتقاد#حق#مردم#است

سخن همشهریان؛
ِ
اینجا انتهای بلوار اکبر آباد دیوان بیگی به سمت جاده سیرجان -بافت هست .ما تا االن چندین مرتبه دهیار
را خطاب قرار دادیم که این  ۵۰۰متر را آسفالت کنند که نتیجه نگرفتیم و گفتن به عهده شهرداری نجف
شهر یا سیرجان هست .بدینوسیله از شهردار محترم سیرجان جناب دکتر کریمی پور و شهردار محترم نجف
شهر جناب مهندس صفورایی خواهشمنديم این تیکه راه کوتاه را به عهده هر کدام که هست آسفالت کنند.
ما روزهای بارانی درگیر باتالق هستیم و روزهای عادی هم درگیر گرد و خاکی که تمام وسایل زندگی مان
را از بین برده .باالخره ما هم جزو شهروندان همین شهر هستیم از کره ماه که نیامدیم .لطفا منتشر کرده و به
گوش هر دو شهردار برسانید#.انتقاد#حق#مردم#است

شهر
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یک سال از فاجعهی سرقت مسلحانه بازار سیرجان گذشت؛

سرقتی که خواب شهرمان را برآشفت

حسام الدین اسالملو
یک سال گذشت و خبری از بازداشت قاتالن و سارقان
مسلح طالفروشی بازار نشد .سرقت منجر به قتل جوانی
که تنها پنجاه و سه ثانیه طول کشید .کمتر از یک دقیقه
سه مرد سیاهپوش و نقابدار با تفنگ کالشینکفی که
آویزانشان بود از البهالی جمعیت بازار رد شدند ،به
طالفروشی ریاحی رفتند و برای ایجاد ترس و وحشت
تیراندازی کردند و بعد با کشتن یک جوان بیگناه با
سرعت گریختند.

سرقتی که همان موقع مسووالن؛ نافرجامش خواندند اما
کشتن یک انسان ،پایان تلخ این ماجرا را رقم زده بود.
این ثانیهها را دوربین مداربستهی یکی از مغازههای بازار
ثبت کرده بود .فیلم نشان میداد که هنگام ورود سارقان
مردم با حالتی متعجب میایستند و نگاه میکنند ،بعد با
صدای شلیک هر کس به سمتی فرار میکند .از بچهها
گرفته تا پیرهای بازار.
حادثهای که در روز روشن جلوی چشم افراد اتفاق افتاد
و تلنگری بود به ادعای داشتن امنیت .اینکه چه تبعات
روانیئی برای جامعه و خانوادههای آسیب دیده ،هم
مسالهی دیگریست.

شوخیئی به نام
وام بدون ضامن
چاقو به چاقوییاش ضامندار است ،وام
که دیگر جای خود دارد .رسانههای دولتی
چندیست گوش فلک را کر کرده و امید واهی

نداشتن احساس امنیت از سوی مردم یک شهر ،چه
پیامدهایی خواهد داشت؟
دقیقاً راس ساعت شش و ربع عصر بود .سه نفر بودند دو
نفر اول مسلح و نفر سوم گونی به دست بود.
قد بلند و الغر اندام بودند با لباسهای مشکی .دو تاشان
بوت و یکی از آنها کفش اسپورت به پا داشت .دو نفر
اول کالشینکف به دست داشتند از خروجی منتهی به
دبستان شاهد وارد بازار شدند صورتشان پوشیده بود.
نتیجهی کار اما وحشتناک بود .گرفتن جان یک جوان و
داغدار کردن پدر و مادرش .به گزارش اورژانس امیررضا
ریاحی به دلیل اصابت دو گلوله به ناحیه قفسه سینه و

حادثهای که در روز روشـن جلوی چشـم
افـراد اتفـاق افتـاد و تلنگری بود بـه ادعای
داشـتن امنیـت .اینکـه چه تبعـات روانیئی
بـرای جامعـه و خانوادههـای آسـیب دیده،
هم مسـالهی دیگریسـت.
نداشـتن احسـاس امنیـت از سـوی مـردم
یک شـهر ،چـه پیامدهایـی خواهد داشـت؟

ِ
بضاعت خسته از تورم میدهند که
به مرد ِم بی
چه نشستهاید به بانکها دستور داده شده به
کسانی که ماهیانه به حسابشان در همان
شعبه حقوق ماهیانه واریز میشوند ،از این
پس بدون ضامن وام بدهند!
این خبر طوری همه جا را فراگرفته که
هرکس نداند گمان میکند مجلس و دولت
شاخ غول را شکستهاند .جدای از اینکه چنین
طرحی چنان تخیلی و فکر نشده هست که
حتا اگر مو به مو هم اجرا شود ،بدون شک

خونریزی شدید در دم جان باخته بود و حادثه دو زخمی
هم داشت .همان زمان مدیر روابط عمومی دادسرای
سیرجان به سخنتازه گفته بود« :با همکاری همه جانبه
نیروی انتظامی ،اداره اطالعات و سپاه در حال بررسی
موضوع هستیم».
چند ماه پس از آن اما سرهنگ محمدرضا ایران نژاد
فرماندهی وقت نیروی انتظامی سیرجان نیز از ادامه روند
پیگیری پرونده در سیرجان خبر داد و به خبرنگاران
چنین گفت :همکاران ما از کرمان با امکانات و ارائه
روشهای کارآمد جهت همکاری همهجانبه به سیرجان
آمدهاند و پرونده در خود شهرستان پیگیری میشود.
هویت سارقان هنوز مشخص نشده و با مشاهده پوکههای
زیاد موجود در محل حادثه و بازار برای فرار قصد ارعاب
و وحشت بین مردم را داشتهاند».
باز چند ماه بعد در نشست خبری فرمانده جدید نیروی
انتظامی سیرجان ،خبرنگاران این مطالبهی جامعه را با
پلیس درمیان گذاشتند و جویای پیگیری پرونده سرقت
منجر به قتل در بازار شدند.
پاسخ سرهنگ منصور رمضاننژاد؛ سرپرست فرماندهی
انتظامی نیز از جنس پاسخ ایراننژاد بود به اضافهی
تاکید بر این نکته که تحقیقات در حال انجام است و

به خاطر ریخت و پاش یکبارهی پول در
دست انبوه وامگیرندگان ،دوباره به تورم دامن
میزند.
موضوع دیگر اینکه یا بانکها نگران از
بازپسگیری پول ،در عمل زیر بار این قانون
نرفتهاند و یا اینکه مسووالن فقط روندی را
که سابق بر این هم وجود داشته رسانهای
کردهاند .زیرا تا پیش از این هم کارمندان
دولتی و نیمهدولتی برای وام گرفتن مشکل
ضامن نداشتهاند.

عکس :سید محسن فروزنده

به سرنخهایی هم رسیده منتها فرمانده پلیس به دالیل
پلیسی امنیتی از دادن جزیات روند پیشرفت کار به
رسانهها عذرخواست.
حاال در سالگرد آن حادثهی تلخ افکار عمومی مردم
سیرجان و همچنین خانوادهی داغدار امیررضا ریاحی این

حاال با اجرایی شدن طرح کذایی باز هم اگر
کارگر شرکتی و قراردادیئی برای دریافت وام
به شعبهی بانکی که حقوق ماهیانهاش را از
آنجا دریافت میکند ،برود ،با این جملهی
رییس بانک روبرو میشود« :این وام بدون
ضامن فقط به کارمندان دولت تعلق میگیرد!»
طنز ماجرا اینجاست که کارمندان دولت
هیچگاه برای دریافت وام با مشکل ضامن
روبرو نبودهاند! یعنی این مشکل ضامن
نداشتن همیشه گریبانگیر قشر کم درآمد و

روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی سیرجان

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (شرح مختصر:تهیه مصالح و اجرای

خط کشی عابر پیاده و طولی معابر سطح شهر) به شماره  2000005674000107را 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  1400/11/13می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :از تاریخ انتشار مناقصه در سایت تا ساعت  18:00روز چهارشنبـــه
تاریخ 1400/11/20

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز شنبه تاریخ 1400/11/30

زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  14:40روز یکشنبه تاریخ 1400/12/01

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 - 41325077
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس021-41934 :

دفتر ثبت نام85193768-88969737 :

دمرییت ارتباطات شهرداری سیرجان

مناقصه شهرداری سیرجان ( نوبت اول )

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
تهیه مصالح و اجرای خط کشی عابر پیاده و طولی معابر سطح شهر

زمین اهی ورزشی روباز رد اپرک رگدشگری

شركت فرهنگی ورزشی مجتمع گل گهر سیرجان (سهامی خاص) در نظر دارد؛

« ساخت و تجهیز زمین های ورزشی روباز در پارک گردشگری گل گهر»

واقع در استان کرمان ،شهرستان سیرجان ،کیلومتر  18جاده سیرجان به نیریز،كه
محدوده و شرايط کلی آن به شرح ذیل می باشد رابه پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
شرايط الزم براي پيشارزيابي صالحيت :
الف) ارائه گواهينامه صالحيت پيمانكاري معتبر با رتبه حداقل  5در رشته ابنيه از
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور.
ب) حسن انجام کار از شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی ،بابت اجرای پروژه
های ورزشی،
پ) داشتن پنج ( )5سال تجربة قابل قبول در زمينة موضوع مناقصه.
(جهت ارزيابي الزامي است)
ت) دارا بودن پرسنل فنی و متخصص کارآمد و با سابقه کار مفید ،داشتن حداقل
 2مورد سابقه انجام فعالیت مشابه و حسن سابقه در کارهای قبلی.
د) توانایی مدیریتی مناسب و مرتبط با موضوع مناقصه.
ث) عدم پیشینه سوء کیفری و قضائي.

فراخوان تجدید مناقصه عمومی شرکت فرهنگی ورزشی گل گهر

آگهی تجدید مناقصه ساخت و ز

واگذاری امورطبخ و توزیع غذای بیمارستان امام رضا(ع) سیرجان

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه :تاریخ  1400/11/13روز چهارشنبه می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  14:00روز چهارشنبه تاریخ 1400/11/20
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت  14:45روز سه شنبه تاریخ 1400/12/03
زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  9روز چهارشنبه تاریخ 1400/12/04
زمان جلســــه توجیهی :ساعت  10روز دوشنبه مورخ 1400/10/25
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

غیرکارمند بوده است که در برابر تورمهایی
مثل  50میلیون شدن یکشبهی پول پیش
خانه -که سابق بر آن  10میلیون بوده-
پشتوانهای مثل اعتبار و حساب کارکرد و
فیش حقوقی نداشته و ندارند.
در واقع ،گویی مسووالن با جنجال تبلیغاتی
پیرامون اعطای وام بدون ضامن به مردم
ریشخند زده باشند .اگر گفته شود که این
بانکها هستند که زیربار اجرای آن نمیروند،
باز عذر بدتر از گناه است زیرا اقتدار دولت

را به عنوان عالیترین نهاد جامعه زیر سوال
میبرد .همان اقتداری که در سالهای گذشته
در اثبات آن به طبقهی فرودست جامعه
لحظهای تردید و کوتاهی نکردهاند .آدم یاد
همان شعر زمستان اخوان ثالث بیفتد:
من امشب آمدستم وام بگزارم
حسابت را کنار جام بگذارم
چه میگویی که بیگه شد ،سحر شد ،بامداد
آمد! فریبت میدهد ،بر آسمان این سرخی بعد
از سحرگه نیست...

تجهی

آگهی فراخوان مناقصه عمومی (یک مرحله ای )

دانشکده علوم پزشکی سیرجان در نظر دارد واگذاری امور طبخ و توزیع غذای بیمارستان امام رضا (ع) سیرجان
به شماره  2000092962000036را 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.

مطالبهی به حق را از نیروی انتظامی و دادگستری دارند
که با خبر بازداشت و سپس مجازات عامالن آن جنایت،
آرامش روانی را به جامعه و التیام را به خانوادههای
آسیبدیده بازگردانند.

نحوه توزیع و تحویل اسناد مناقصه:
مناقصه گران می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه از طریق مراجعه به سایت اینترنتی
شرکت به آدرس  golgoharsport.irبخش ابالغیه ها و اسناد اقدام نمایند.

عم م ك هنگ ش مجتم
گ
سی
گه
روابط و ی رش ت رف ی ورز ی ع ل ر رجان

