
خبــر
مهدکودک ها و مدارس غیردولتی شامل آموزش حضوری هستند 

استاندار کرمان گفت: مهدکودک ها و مدارس غیردولتی نیز مشمول تصمیم ستاد ملی و استانی برای آموزش حضوری 
هستند و استثنایی در این زمینه وجود ندارد.  علی زینی وند در ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا با اشاره به بازگشایی 
حضوری مدارس گفت: گزارش ها از سراسر کشور و استان مثبت است و نگرانی جدی وجود ندارد. وی با اشاره به تاثیر 
واکسیناسیون بر کنترل بیماری عنوان کرد: اقناع سازی واکسیناسیون زیر 12 ساله ها باید صورت گیرد. استاندار کرمان 
ابراز داشت: همه پیگیری ها بر بازگشایی حضوری مدارس است و نظارت ها هم باید صورت گیرد و والدین نیز نگرانی به 

لحاظ سالمتی فرزندانشان نسبت به این بیماری در مدارس نداشته باشند.

 مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان گفت: براساس آن چه قانون مشخص کرده سال 
تحصیلی تا پایان اردیبهشت ماه بوده لذا می بایستی از تمامی وقتی که در اختیار ما قرار دارد 
برای آموزش استفاده کنیم و هیچ آزمونی طی این مدت برگزار نشود، تمامی آزمون ها حتی 
در مناطق گرمسیری استان در خردادماه برگزار شود. وی در ادامه با اشاره به حضوری شدن 
مدارس گفت: در طول سه سال تحصیلی گذشته که کالس ها به صورت غیر حضوری 

برگزار می گردید همکاران ما مجاهدانه تالش کردند تا روند آموزش مختل نگردد.

هیچ آزمونی نباید 
در اردیبهشت ماه 

برگزار شود

5
شماره 689

24فروردین 1401 شهر

در  شهری  کارشناسان  اخیر  دهه ی  چند  طی 
تالشند که سرانه ی فضای سبز شهری را افزایش 
و شهر را از وضعیت صنعتی و کسل کننده متحول 
مناسب  عمومی  فضاهای  ایجاد  با  بنابراین  کنند. 
هستند  صدد  در  خاص  ویژگی های  و  امکانات  با 
برآورده  جهت  را  الزم  امکانات  و  جلب  را  مردم 
گویا  اما  کنند.  فراهم  آن ها  خواسته های  کردن 
فراوان  بودجه های  صرف  بر  عالوه  شهرمان  در 
این  نگهداشت  ایجاد چنین فضاهایی، عدم  برای 
فضاهای عمومی، مردم را از آن گریزان و به سمت 
شهربازی ها و مکان های بازی خصوصی سوق داده 

است.
استقبال خانواده ها از پارک ها

هزینه های  که  شده  طراحی  فضاهای  متاسفانه 
آن ها صرف  و شکل گیری  طراحی  برای  هنگفتی 
شده، به دلیل عدم نظارت و رسیدگی های ناقص، 
قرار  جامعه  افراد  از  خاصی  طیف  استقبال  مورد 
از  کمتری  خانواده های  شده  باعث  و  گرفته 
پارک ها استفاده کنند. تا چند سال پیش، حداقل 
مسافرانی را می دیدیم که چادرشان را در پارک ها 
برپا کرده اند، اما حضور ولگردها و معتادان، همین 
به  و  رسانده  به حداقل  را هم  کنندگان  استقبال 
هست،  مسافران  عبور  مسیر  در  که  پارکی  چند 

کاهش داده است.  
امکانات رفاهی بال استفاده

اصوالً طبیعت پارک هاي عمومي به گونه اي ست 
که تمام طبقات مردم بتوانند از آن استفاده کنند، 
گردشگاه  منظور  به  پارک ها  این  دیگر  عبارت  به 
پارک هاي  در  مي باشند،  عموم  استراحت  محل  و 
عمومي سعي بر آن است که تمام وسایل سرگرمي 
وجود  سلیقه ها  گونه  همه  براي  تقریباً  رفاهي  و 
داشته باشد. اما باید دید در شهرمان سیرجان هم 
بدین گونه است؟ به چند پارک در نقاط مختلف 
شهر سر می زنیم. اما متاسفانه حضور خانواده های 

ایرانی در این پارک ها بسیار کمرنگ شده و بیشتر 
استقبال کنندگان، کودکانی از تبار افغان هستند. 
ترس خانواده ها از شیوع بیماری و کثیفی وسایل 
بازی و نبود چمنی که به زیبایی فضا کمک کند، 
گویا  اما  است.  کرده  شمار  انگشت  را  تعدادشان 
بر روی سرسره  که  اندک کودکانی  تعداد  همین 
و تاب ها هستند، در جوار همین پارک ها زندگی 
می کنند چون کسی نیست که هوای این کودکان 

را داشته باشد. 
و  ناپسند  حرکت های  ناشایست،  حرف های 
تنها دستاورد  بازی  از وسایل  استفاده ی ناصحیح 

حضور این کودکان در پارک است.
با رنگ چرک، عجین  رنگارنگی که  سرسره های 
برخی  شکستگی  اند،  باخته  را  خود  زیبایی  و 
نرده ها و سرسره ها و کفپوش های  یک درمیانی که 
زمین خوردگی کودکان را باعث می شوند، قسمت 

بازی کودکان را شکل داده است.
پارک ها  در  رفاهی  و  تزیینی  تشکیالت  دیگر  از 
آبی  حاوی  یا  خشکیده  آب نماهای  به  توان  می 
سرویس  است،  داده  دست  از  را  خود  زاللی  که 
بهداشتی هایی که در قرِق کارتن خواب هایی ست 
که در حال شستشو یا مصرف مواد مخدر هستند 
روزگار  آبی  بی  با  که  شده  کچل  چمن هایی  و 

سپری می کنند، اشاره کرد.
امنیت در فضاهای سبز و پارک ها

دیگر استقبال کنندگان از این پارک ها، سالمندانی 
هستند که هر کدام صندلی و عصا به دست زیر 
سایه ای نشسته اند تا روزگار بگذرانند. به خانمی 
که از میان پارک در حال عبور است، می رسم و 
از او درباره حضورش در پارک می پرسم. می گوید: 
»منزل ما، چند قدمی این پارک است و من تنها 

برای عبور، وارد این پارک می شوم. 
وارد  فرزندانم  نمی دهم که  اجازه  به هیچ عنوان 
چند  هر  و  ندارد  امنیت  چون  شوند،  پارک  این 
وقت یک بار آن ها را برای بازی به پارک هایی می 

برم که درخت کمی داشته باشد چون پشت این 
درختان صحنه های دلخراش می بینی به خصوص 

انتهای پارک که پر از ولگرد و معتاد است.«
عدم بررسی وسایل بازی کودکان

»وسایل بازی که در این پارک وجود دارد، فاقد 
نرده هستند و با کمترین برخورد کودکان به هم، 
جدی  آسیب  و  شوند  پرت  باال  از  است  ممکن 
ببینند. نباید که حتما اتفاقی بیفتد تا مسووالن به 
فکر درست کردن این وسایل بیفتند. این وسایل 
برای استفاده ی کودکان هستند و باید  به صورت 
مرتب، سالم بودن آن ها چک شود و گرنه حادثه 
آفرین خواهند بود و پاسخگویی مسووالن در آن 
زمان، دیگر فایده ای برای سالمتی کودکان نخواهد 
داشت چون ضربه ای که نمی بایست را خورده اند و 

دچار سانحه شده اند.«
و  پارک  در  کمبودها  این  همه ی  دلیل  شاید 
فقدان  و  نگهداری  عدم  شهرمان،  سبز  فضاهای 
رسیدگی و نظارت کافی  باشد. حضور چند نگهبان 
و نیروی نظافتی در پارک ها می تواند استفاده از 

این فضاها را رونق بخشد.
سرقت  و  استانداردند،تخریب  بازی  وسایل 

مشکل آفرینند
با مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای شهری 
شهرداری سیرجان گفتگو کردیم که آیا راه حلی 
برای این موضوع اندیشیده اند یا همچنان باید این 
قرار  جامعه  اقلیت  استقبال  مورد  سبز  فضاهای 

گیرند.
»وسایل  گفت:  رابطه  این  در  آبادی  پورمهدی 

می  شهر  سبز  فضاهای  و  پارک ها  در  که  بازی 
بینید اعم از سرسره، تاب  و سایر وسایل، همگی 
از شرکت های دارای استاندارد، خریداری شده اند 
و حتا سعی کردیم که وسایل فلزی که در یکی، 
دو پارک وجود داشت، جمع آوی و با این وسایل 
بودن  استاندارد  در  پس  کنیم.  تعویض  استاندارد 

این وسایل شکی نیست. 
توسط  که  تخریب هایی ست  روی  بر  بحث  اما 
یا  و  گیرد  می  صورت  استفاده کنندگان  برخی 
بین  از  باعث  و  شود  می  انجام  که  سرقت هایی 

رفتن امنیت این وسایل می شود.
راه حلی که پس از انتشار این خبر در صفحه ی 
مجازی سخن تازه منتشر شد، تعیین اکیپی بود 
از  هفتگی  یا  روزانه  بازدیدهای  وظیفه اش  که 

پارک هاست که نقص وسایل را شناسایی و جهت 
نوسازی آن ها ضرِف مدت کمتر از 48 ساعت اقدام 

شود.«
برون سپاری فضای شهری

پورمهدی آبادی از دستاورد دیگر انتشار این خبر، 
تمیز  و  نگهداری  برای  پیمانکارانی ست  از  دعوت 
نگه داشتن وسایل بازی و دیگر امکانات رفاهی و 
تزیینی پارک ها عنوان کرد و گفت: »بحث برون 
سامانه  در  و  شده  مطرح  شهری  فضای  سپاری 
واجدالشرایطی  پیمانکاران  با  و  شده  اطالع رسانی 
که در نگهداشت فضای شهری سابقه ی درخشانی 
داشته باشند قراردادی بسته شود که دیگر شاهد 
چنین مشکالتی در فضای شهری نباشیم. البته بر 
با  و  داشت  خواهیم  نظارت  پیمانکار  کار  نحوه ی 
بازدیدهای روزانه ای که انجام خواهد شد، عملکرد 

آن ها رصد خواهد شد.«
»البته مشکل  داد:  ادامه  این سازمان  مدیرعامل 
فضای شهری،  نگهداشت  با  رابطه  در  ما  عمده ی 
کمبود نیروست. چرا که در نگهداشت 540 هکتار 
کمی  بسیار  نیروی  سیرجان،  شهری  سبز  فضای 
کار  این  وارد  را  خصوصی  بخش  اگر  که  داریم 

کنیم، مشکل عمده ی ما حل خواهد شد.« 
شنیدن صدای هیجان کودکانمان، آرزوست

در هر صورت، ما شهروندان، یک فضای شهری 
به صورت عمومی  بتوان  مطلوب می خواهیم که 
وجود  با  که  فضاهایی  نه  کنیم.  استفاده  آن  از 
کمتر  یا  استفاده  بال  هنگفت،  هزینه های  صرف 
مورد استفاده قرار گیرند و به مثابه این ماند که 
بودجه ی زیادی که در این خصوص صورت گرفته 
و متاسفانه عمومیت خود را از دست بدهد و مورد 
استفاده ی تعداد کمی از افراد جامعه که آن هم 
با اکراه و اصرار کودکان شان به چنین مکان هایی 
صدای  و  ازدحام  و  شلوغی  گیرد.  قرار  آیند،  می 
آرزوی  شهر،  پارک های  در  کودکانمان  هیجان 

ماست.

     لیال گلزاری

  عکس: سید محسن فروزنده

گزارشیازنقصوسایلبازیبچهها:

عمـومیتازدسترفتـهیپارکها

HeatExchangerBrandFKآگهیخرید1)یک(عدد

)مجتمعجهانفوالدسیرجان(

sp-0101-04:شمارهمناقصه
شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در نظر دارد؛

نسبت به خرید1)یک( عدد Heat Exchanger Brand FK  را از طریق مناقصه عمومی دو 
مرحله ای اقدام نماید؛ لذا از تامین کنندگان معتبر که دارای توانایی مناسب و سوابق و 

تجارب مورد قبول می باشند، دعوت به عمل می آید.
 حداکثر تا تاریخ 5 اردیبهشت ماه 1401 ساعت 14:00پاکات خود را به شرکت مجتمع جهان 

فوالد سیرجان تحویل نمایند.

صندوق پستی شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان 78185-445 می باشد.

واحد تدارکات و رخید رشکت مجتمع جهان فوالد سیرجان

شرکتهایمتقاضیمیتوانندشرایط،اسنادمناقصهومشخصاتاقالم

موضوعراازطریقمراجعهبهآدرساینترنتیwww.sjsco.irدریافتنمایند.

 اسناد و مدارک الزم : 
1-درخواست رسمی. ) ذکر آدرس ایمیل، شماره تماس تلفن ثابت و همراه الزامی است. (

2-اساسنامه و مدارک ثبتی. ) شماره ثبت، کد اقتصادی و شناسه ملی، گواهی ثبت، گواهی آخرین تغییرات و ... (
3-گواهی نمایندگی از طرف تامین کنندگان معتبر. ) در صورت موجود بودن (

4-رزومه، سوابق فروش و نمونه قراردادها و توافقنامه های انجام شده با موضوع تامین اقالم موضوع.
5-مدارک و مستندات توان مالی با اسناد و مدارک مثبته.

شرایط :
1-تضمین شرکت در مناقصه؛ 

ضمانت نامه بانکی معتبر و بدون قید و شرط و به نفع کارفرما و دارای اعتبار حداقل سه ماهه به نام شرکت مجتمع 
جهان فوالد سیرجان به مبلغ یک میلیارد و سیصد میلیون ریال )300.000.000ریال(می باشد. 

2-ارائه اسناد و مستندات مذکور هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نمی کند.
3-شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.

4-جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره  09901458288 تماس حاصل نمایید. ) پاسخگویی در ساعات اداری (
5-هزینه چاپ آگهی، بر عهده برنده مناقصه می باشد.

کاری رشکت سیرجان بنیاد آگهی دعوت هب هم
شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد در نظر دارد جهت تکمیل نیروی انسانی  مورد نیاز خود از افراد واجد 

شرایط ذیل در شهرهای سیرجان و ارزوئیه دعوت به همکاری نماید. متقاضیان می توانند تا تاریخ 

1401/02/10 نسبت به ارسال مدارک و رزومه کاری خود از طریق پست به آدرس: سیرجان - بلوار 

سید جمال الدین اسدآبادی کد پستی 7815743914 و یا از طریق پست الکترونیک

                                      

0913 378 واحد منابع انسانی شرکت سیرجان بنیاد اقدام و جهت هماهنگی نیز با شماره 5640

 آقای حامد معینی در ساعات اداری تماس حاصل نمایند.

hmoeini5740@gmail.com

حداقل مدرک مورد نیازشرایط سنیجنسیتتعدادگرایش تحصیلیعنوان شغل

لیسانـسحداکثـر35سالمـرد2نفـرمدیریـتکارشناسبازرگانی

مدارک مورد نیاز : 
1- تصویر مدرک تحصیلی اعالم شده در جدول فوق

2-تصویر کارت پایان خدمت و یا معافیت
4 x 3 3-یک قطعه عکس

4-تصویر کارت ملی
5-تصویر تمامی صفحات شناسنامه

6-ارائه شماره تماس و آدرس محل سکونت
توضیحات :

1-شرکت در آزمون و طی نمودن مراحل جذب هیچ گونه تعهدی را جهت استخدام شرکت کنندگان برای 
شرکت سیرجان بنیاد ایجاد نمی کند.

2-جذب و به کارگیری نیروی کارشناسی فقط به صورت قرارداد موقت )مدت معین( است.
3-دارا بودن کارت پایان خدمت و یا کارت معافیت از خدمت نظام وظیفه، از الزامات جذب محسوب می شود.

4-شرکت در فرآیند آزمون رایگان است.

www.pistachio-tooka.ir : آدرس سایت شرکت
@agrisirjanbonyad : آدرس اینستاگرام شرکت

 واحد اداری و منابع انسانی رشکت کشاورزی سیرجان بنیاد


