انعکاس

سخن همشهریان؛
ِ
خواستم یک انتقاد بکنم از اداره پست ،روز  ۱۱فروردین بسته پستی اینجانب
رسیده توی پست سیرجان و امروز  ۱۵فروردین هست که هنوز تحویل من نشده،
به خدا خیلی زشته که ما زنگ میزنیم به فرستنده میگیم چرا بسته را نفرستادین
 ،بعد به من جواب بده که آقا ما پیگیری کردیم بسته شما  ۴روز هست که تحویل
پست شهرستان سیرجان شده .بعد اداره پست نه زنگ میزنه که بیایید بسته را
تحویل بگیرید و نه خودشون بسته را تحویل میدن .خواهش میکنم مسئولین عزیز
فکری به حال این اداره پست بکنید.با تشکر از شما #انتقاد#حق#مردم#است

یادمانی برای محمد حسن مرتجی

سخن همشهریان؛
ِ
میخواستم محبت کنین راجع به این مسکن های ملی به مسئوالن بنیاد مسکن بگین،چطوری مردم تا سال
من تازه داماد توفاز  ۲خانه های مسکن ملی
 ۱۴۰۲سه ماه یکبار  ۵۵میلیون اقساط خونه ها رو پرداخت کننِ .
سیرجان ثبت نام کردم،درتاریخ  ۱۵اسفند پیام دادن که مبلغ  ۱۰۰میلیون واریز کنین برای قسط دوم .وقتی
رفتم بنیادمسکن ،برگه ای رو چسبوندن به دیوار که مبلغ  ۵۵میلیون هرسه ماه یکبار بایدبریزید به حساب و
جمع کل که فعال گفتن،شد  ۸۹۰میلیون .ازاین مبلغ ۳۰۰میلیونش وام که قراره بدن،بقیه پول هم نقدی بگیرن
از ما .ازکجا و چطور سه ماهی  ۵۵میلیون؟؟؟ من و بسیاری دیگر از جوانان که کل حقوق مون زیر  ۱۰میلیون
هست چطوری ماهیانه  ۱۸میلیون قسط پرداخت کنیم؟ #انتقاد#حق#مردم#است

یداله شهرجو« :محمد حسن مرتجا»
سالها در بندرعباس زندگی کرد« .دفتر
سروده ها» ،اولین مجموعه شعرش،
در اوایل دهۀ هفتاد ،توسط انتشارات
روشنگران چاپ و منتشر شد ،در این
سال ها او در سیرجان ،شهری که اصالتاً
به آنجا تعلق داشت زندگی می کرد .پس
از دفتر سروده ها ،مجموعه های مختلف دیگری از محمد حسن
چاپ و منتشر شد .مجموعه هایی که وقتی به عنوان مخاطب آن
ها را مرور می کنید .در نگاه نخست ،بازتاب این زیست درجغرافیای
دوگانه را می توانید ببینید .در شعر مرتجا هم می توانید سراغی
از دریا و اقلیم شرجی زدۀ بندرعباس را بگیرید هم حضور کویر و
وسعت بیابان بازتاب دارد :
تا از این بیابان بگذرم
آنقدر آب دارد
تنگی کز دریا پر کرده ام
تا فصل هایم
این چهار ماهی کوچک
همچنان زنده بمانند.
مرتجا شعرش را با دقت از ورطۀ زبان بازی های رایج در دهۀ
هفتاد دور داشته است .وقتی شعرش را می خوانید آنچه برجسته
می نماید کارکرد عنصر معناست .معنا در شعر او پیچیده در شوالی
بیان صادقانه و شاعرانه است .از این رو شباهتی بی بدیل به متن
ِ
خود داشت وقتی با او هم کالم می شدی این صداقت را حتی می
توانستی از لهجۀ شیرین کرمانی اش نیز دریافت کنید  :جای خالی
چه آدم ها  ...اشیا  ...پرندگان ...و از حیوانات شتر  ...بیشتر شترچرا
 ...؟!  ...راستی چرا ،شتر ؟ می برد مرا آنسوی دریاها  ...جنگل ها ...
گزارۀ بیان تصویری در شعر مرتجا ،کارکرد و اهمیتی ویژه ای
دارد اگر بخواهیم شعاع این گزاره را کوچکتر کنیم به بازتاب اشیا
می رسیم بازتابی که فراوانی حضور ،همراه با دقت در انتخاب  ،آن
را به عنوان عنصر برجسته در شعر محمد حسن تبدیل کرده است
 :یکی از صدایم که تلخ  ...تلخ تر  /دادستان  /کالهی که از همۀ
سرهایم می تکانم  /قاضی  /و این همه اشیا با شکوایه هایشان بر
دست  /منتظر ...
مرور دفترهای منتشر شده از سوی محمد حس مرتجا در فاصلۀ
سه دهۀ مختلف از مجموعۀ نخستش یعنی دفتر سروده ها تا «روبرو
در سه پرده» بیش از هر گزینه ای موید ثبات و تداوم یک حرکت و
جریان پیوسته است ..اتفاقی که ممکن است برای بسیاری از چهره
های شعر امروز رخ نداده باشد اما مرتجا این توانایی و پتانسیل در
شعرش وجود داشته تا او و شعرش در طول این سه دهه همچنان
پویا باقی بماند .یاد و نامش مانا به مهر .هجدهم فروردین 1401

این روزها با شروع فصل گرما در اخبار ابتال برخی
افراد به بیماری تب کریمه کنگو را زیاد می شنویم
این بیماری طبق گفته پزشکان یک بیماری ویروسی
و مشترک بین انسان و دام است که انتقال این
بیماری با شروع فصل گرما و فعالیت انگل های
خارجی به ویژه کنه ها بین دام ها افزایش می یابد؛
در همین رابطه رییس اداره دامپزشکی به خبرنگار ما
گفت :این بیماری در بدن حیوانات بدون عالمت است
و اکثر مواقع توسط کنه منتقل میشود که همهگیری
باالیی دارد.
وی گفت :در فصل های بهار و تابستان و در گرمای
هوا و زمان فعالیت کنهها و به دنبال کاهش نزوالت
جوی در سال جاری و خشکسالی شدید ،شرایط
مناسبی برای تکثیر این ویروس ب ه وجود آمده به
طوریکه افزایش انگلهای خارجی بدن دام بخصوص
کنهها دور از انتظار نیست.
دکترزینلی پور افزود :همچنین با وجود اینکه
پرندگان به غیر از شتر مرغ به این بیماری
مقاومند ،اما میتوانند با پخش کنههای
آلوده در انتقال بیماری تاثیر گذار باشند.
وی سم پاشی جایگاه نگهداری دام و حمام دادن

دامها جهت از بین بردن کنهها ،کشتار
دام در کشتارگاهها ،عدم کشتار در معابر
عمومی ،استفاده از تجهیزات حفاظت
شخصی (ماسک و عینک و دستکش)
حین کشتار دام و شستشو و ضدعفونی
مکانهای آلوده به خون و ترشحات دامها
در کشتارگاهها را از راههای پیشگیری از
ابتال به کریمه ی کنگو عنوان کرد.
زینلی پور گفت :از آنجایی که این بیماری
در دام ،بدون عالمت است ،باید از مصرف
گوشت تازه خودداری شود و الشه دام پس
از ذبح تا  ۲۴ساعت در دمای 0تا 4درجه سانتی گراد
(پیش سرد کشتارگاه) قرار گیرد و پس از گذراندن
زمان پیش سرد قطعه بندی و مصرف شود.
وی اشاره به اینکه شهروندان با رعایت بهداشت فردی
هنگام تماس با دام ،گوشت و آالیش دامی و پرهیز
از کشتار دام خارج از کشتارگاه بیشتر توجه کنند و
از مصرف جگر به صورت نیم پخته خودداری کنند
گفت :اقداماتی در این خصوص توسط کارشناسان
دامپزشکی در حال انجام است
رییس شبکه دامپزشکی در پایان عمده ترین

خاموشیهای شبانه مردم سیرجان را کالفه کرد
«سارقان سیم تنها چند متر سیم
یا برق مردم را نمیدزدند ،آرامش و
خیلی چیزهای دیگر از هموطنانشان
را به سرقت میبرند»؛ این واگویه
خیلی از شهروندان در سیرجان
است که گاه و بیگاه دچار این مشکل
میشوند.
اما واقعیت اینکه خاموشی های گاه
و بیگاه شبانه که علت آن سرقت
کابل و سیم های برق اعالم می شود
شهروندان سیرجان را کالفه کرده و
صدایشان را درآورده است.
تازهترین آمارها می گوید دستکم
در  ۵۰۰نقطه شهرستان سیرجان

سرقت سیم و کابل گزارش و البته این
درحالی است که به گفته پلیس ۵۰
تن نیز بازداشت شدهاند.
شهروندان سیرجانی از وضعیت
سرقت سیم های برق بشدت گالیه
دارند و شاکی هستند؛ این افراد تاکید
دارند که چرا باید سارقان با فراغ بال
و بدون عقوبت به این کار ادامه دهند؟
سرقت  ۱۰تن سیم طی یکسال اخیر

متولیان برق شهرستان هم می
گویند :روزی نیست که سرقت از سیم
های برق گزارش نشود و در ساعات
مختلف شبانه روز داد مردم از بی
برقی بلند می شود.

 ۱۲۱یا پلیس  ۱۱۰تماس بگیرند.

تمام سیم های سرقتی کشف شدند

سرهنگ امیر سبتکی فرمانده
انتظامی سیرجان گفت :با تالش
همکاران انتظامی از سه ماه پایانی
سال گذشته تاکنون صددرصد سرقت
های سیم و کابل های برق در سطح
شهرستان با دستگیری  ۵۰نفر سارق
کشف شدند.
وی افزود :پلیس و نیروهای انتظامی
تمام وقت پای کار و مشغول انجام
وظیفه هستند اما آنچه که می تواند
ما را بیشتر کمک کند همکاری مردم
است.

آگهــی تجدیــد مزایـــده
شمـــاره /1400/04م

شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه در نظر دارد؛
« یک دستگاه شیردوش  1واحدی و یک دستگاه سردخانه شیر دو تنی به شرح ذیل»
خود را از طریق برگزاری مزایده به فروش رساند .لذا کلیه متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده به آدرس الکترونیکی

 www.parizpishro.irمراجعه و اسناد مذکور را از قسمت مناقصه و مزایده دانلود نمایند  .مهلت تحویل پاکات روز سه شنبه
مورخ  1401/01/30در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در سیرجان ،محله کوی فرهنگیان ،بلوار پیروزی ،طبقه همکف ،پالک ،36

کدپستی -7816947838دبیرخانه-آقای اسدی می باشد .ضمنا ً بازدید در روز یک شنبه مورخ  1401/01/28از ساعت  8الی  13برای

متقاضیان بالمانع می باشد.محل بازدید:جاده سیرجان –بردسیر رو به روی کارخانه آسفالت –روستای عباس آباد-دامداری گلستان پیشرو

ردیف
1
2

نوع دستگاه
یک واحد ثابت شیردوش16واحدی مستقیم
اتوماتیک-ساخت و مونتاژ شرکت روند شیر

یک دستگاه سردخانه شیر دو تُنی

سال ساخت تضمین شرکت در مزایده

قیمت پایه

1391

40/000/000

650/000/000

1391

30/000/000

560/000/000

شرایط شرکت در مزایده :
-1سپرده شرکت در مزایده به یکی از صورت های ذیل :
*چک تضمینی بانکی در وجه شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه
*ضمانت نامه بانکی معتبر به نفع شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه
*واریز وجه نقد به شماره حساب  10/3309211/2بانک رسالت و ارائه اصل فیش واریزی
-2شرکت در مزایده برای هریک یا کلیه اقالم مجاز است.
*این شرکت در قبول یا رد کلیه یا هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.
* مدت اعتبار قیمت پیشنهادی دو ماه از تاریخ گشایش پاکت ها می باشد.
*هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
* متقاضیان می توانند جهت بازدید کسب اطالعات فنی با شماره  0913 956 5322آقای مهندس محیاپور تماس حاصل نمایند.
* جهت کسب اطالعات درخصوص مزایده با شماره  034- 4142 4328تماس حاصل نمایید.

پیش
امور حقوقی و رقارداداهی رشکت اپرزی رو صنعت توسعه

شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه در نظر دارد؛

ردیف

شرح

تاریخ

ساعت

1

بازدید از سایت

1401/1/28

10:00

2

آخرین مهلت تحویل پاکات

1401/1/30

12:00

*این شرکت در قبول یا رد کلیه یا هر یک از پیشنهادات به تنهایی بدون احتیاج به ذکر دلیل مختار می باشد.
*مدت اعتبار قیمت پیشنهادی سه ماه از تاریخ گشایش پاکت ها می باشد.
*هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
*متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و بازدید با شماره  ( 0913 540 1855آقای تاتلی ) تماس حاصل نمایند.
*جهت کسب اطالعات درخصوص مناقصه با شماره  ( 034 - 4142 4328آقای هاشمی پور) تماس حاصل نمایید.

پیش
امور حقوقی و رقارداداهی رشکت اپرزی رو صنعت توسعه

(گنبدى يا تير آهنى)
فرهنگى هنرى نيارمنديم.
شماره تماس؛
0913 378 5964

شمـــاره /1401/001م.ع

متعلق به خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی در سطح شهرستان سیرجان واگذار نماید.
نحوه دریافت اسناد :کلیه متقاضیان(اشخاص حقیقی-حقوقی) واجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس الکترونیکی
 www.parizpishro.irمراجعه و اسناد مذکور را از قسمت مناقصه و مزایده دانلود نمایند.
*میزان تضمین شرکت در مناقصه  1/500/000/000 :ریال (یک میلیارد و پانصد میلیون ریال)در قالب چک تضمینی بانکی /ضمانت نامه
بانکی معتبر /واریز وجه نقد به شماره حساب  10/3309211/2بانک رسالت به نام شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه.
تذکر مهم :صدور ضمانت نامه می باید فقط با عنوان ضمانت نامه شرکت در مناقصه باشد .صدور ضمانتنامه با عنوان شرکت در فرآیند
ارجاع کار مورد قبول نمی باشد.
*محل تحویل پاکات  :استان کرمان – شهرستان سیرجان-بلوار پیروزی ،پالک ،31ساختمان اداری شرکت پاریز پیشرو ،کد پستی:
 - 7816947838تلفن تماس-034-41424382 :دبیر خانه-آقای اسدی

برای کار در یک شیرینیسرا

هوشمندسازی ساختمان برند سنویرا نیازمندیم

مراقب پیامک برنده شدن در «طرح رمضان» باشید
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا
در خصوص کمین مجرمان سایبری با ارسال پیامک یا تماس تلفنی و
اعالم برنده شدن در قرعهکشی طرح رمضان هشدار داد .وی بیان کرد:
«افراد دقت داشته باشند که در صورت برنده شدن جوایز مختلف نیازی
نیست شهروندان برای دریافت جایزهی خود به عابربانک مراجعه کرده یا
اطالعات حساب بانکی خود را ارسال کنند».
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا
خاطرنشان کرد« :کاربران دقت داشته و از ورود به لینکهای ارسالی از
شمارههای ناشناس خودداری کنند».

« آبیاری 44.000اصله نهال در محدوده جاده سیرجان –شیراز» و «حمل و تخلیه آب در مخازن فضای سبز و تخلیه آب به
صورت غرقابی در فضای سبز مجتمع گل گهر و محدوده آن شامل جنگل درختان سوزنی  ،گلکار  ،چمن  ،باغچه و  ...خطوط
تولید کنسانتره 5و 6گل گهر،کارخانه گندله سازی شماره  2گل گهر  ،هماتیت و پروژه بازیابی آب و کارخانه اموالیت از طریق
به کارگیری یک دستگاه تانکر 28000لیتری و چهار دستگاه تانکر  12000لیتری در کلیه فضای سبز واقع در مجتمع گل گهر
خط 5و 6کنسانتره وگندله شماره 2گل گهر،هماتیت و پروژه بازیابی آب گل گهر و کارخانه اموالیت گل گهر»

به يك خانه قديمى
جهت اجاره براى آموزشگاه

ترخیص وسایل نقلیه توقیفی در نرم افزار "پلیس من»
سرهنگ اسماعیل خوشوقت تصریح کرد :شهروندان میتوانند با
مراجعه به "اپلیکیشن پلیس من" از خدمات پلیس بهرهمند شوند .وی
خاطرنشان کرد :شهروندان با نصب و عضویت در این اپلیکیشن به راحتی
میتوانند برخی امور پر کاربرد مانند ،استعالم و پرداخت خالفی اتومبیل یا
موتورسیکلت ،ترخیص خودرو ،نوبتدهی ،استعالم گواهینامه ،نمره منفی
و ...را بدون نیاز به مراجعه حضوری به صورت آنالین انجام دهند .در پایان
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان کرمان برخی از تسهیالت این
طرح را به شرح ذيل اعالم کرد:
* فراهم کردن شرایط تقسیط جرایم رانندگی با اعطای فرصت یک ساله.
* امکان ترخیص وسایل نقلیه فاقد بیمهنامه شخص ثالث با اخذ تعهد.
*هماهنگی با شرکتهای بیمه در بخشودگی جریمه دیرکرد تمدید و
تقسیط خرید بیمه
* ترخیص وسایل نقلیه با ارائه مدارک مالکیت توسط مالک یا وکیل وی
در صورت نداشتن قبض پارکینگ.
*ترخیص وسایل نقلیه توسط مالک یا متصرف قانونی با ارائه و احراز
اصالت مدارک وسیله نقلیه و مدارک هویتی مراجعه کننده .

آگهــی مناقصــه عمومـــی

از تعدادی کارگر
به تعدادی نیروی خانـم و آقــا جهت بازاریابی
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توقیف خودروهای دارای حرکات نمایشی و تخلفات حادثه ساز
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان سیرجان گفت :خودروهایی
که با حرکات نمایشی موجبات بر هم زدن نظم ترافیکی شهر و باعث
بروز تخلفات حادثه ساز می شوند توسط پلیس راهور در سیستم شماره
گذلری توقیف و به پارکینگ منتقل می شوند.
سرهنگ سیدمجتبی شهیدی اظهار داشت :پليس راهور با استفاده از تمام
امکانات  ،تجهيزات و بکارگيري دوربين هاي نظارتی و گشت نامحسوس
نسبت به شناسايي و توقيف خودروهاي داراي تخلفات مخاطره آمیز
وحرکات نمايشي اقدام و به منظور حفظ حقوق عامه و پیشگیری از وقوع
جرم ضمن اعمال قانون و ثبت شکایت در سیستم به مرجع قضایی نیز
معرفی و مجازاتی از قبیل ضبط گواهینامه و محرومیت از رانندگی برای
متخلفین درنظر گرفته خواهد شد.

راههای انتقال بیماری تب کریمه کنگو به انسان،
تماس با خون و ترشحات الشه دام آلوده در زمان
ذبح ،گزش کنه یا دستکاری و له کردن آن با دست
بدون پوشش ،تماس با خون ،ترشحات و نمونه های
بافتی بیمار آلوده عنوان کرد و شهروندان نیز گوشت
مورد نیاز خود را از مراکز تحت نظارت دامپزشکی
تهیه کنند زیرا الشه دام ها در کشتارگاه ها به مدت
 ۲۴ساعت در سردخانه در دمای ۰تا ۴درجه سانتی
گراد نگهداری می شود و بعد از این مدت مصرف
گوشت قرمز مشکلی برای انسان ندارد.

رضا سلمانی مدیر شرکت توزیع برق
شهرستان سیرجان نیز از سرقت های
متعدد سیم های برق نگران است و
می گوید :طی مدت سال گذشته
تاکنون بیش از  ۱۰تن سیم برق در
سیرجان و حومه به سرقت رفته است
و  ۷هزار مشترک دچار مشکل افت
ولتاژ ،نوسان یا قطعی برق شدند.
وی افزود :طی این مدت در بیش
از  ۵۰۰نقطه شهرستان سرقت سیم
اتفاق افتاده است که از شهروندان
تقاضا می کنیم ضمن همکاری و
نظارت بیشتر در محله های خود در
صورت قطعی برق با فوریت به شماره
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هشدار دامپزشکی در خصوص بیماری تب کریمه کنگو

شاعر کویر و دریا
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دعوت به عمل می آید.
0913 857 5661
علــیپور

از  2نفر روانشناس
با مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد

برای همکاری در یک
مرکز توانبخشی
با حقوق اداره کار و بیمه
دعوت به عمل می آید:
0913 585 3004
0913 597 5415

