هفتهنامه
خبــری ،تحلیلــی ،فرهنگــی
اجتماعــی ،ادبــی ،ورزشــی
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گزارش سخن تازه از جریمه خودروی کارکنان بومی در جاده گلگهر؛

تـردد همـراه با تـردید

فرمانده پلیس راه سیرجان :کارکنان گلگهر با مراجعه به راهنمایی رانندگی میتوانند اصالحیه بگیرند،جرایم حذف میشوند
S O K H A N
T A A Z E H

روابط عمومی شرکت گلگهر :تمامی پالکهای بومی (کارکنان شرکت )منعی جهت تردد در این جادهندارند
صفحه2

راههای پیشگیری از خشونت
از دانش و تجربه تا باور
صفحه2

آبادانیای به کندی
حرکت قطار
صفحه3

تولیدات گلخانهای
در سیرجان ،بازار ندارند
صفحه5

صفحه2

عکس :سخن تازه

اجرای طرح ملی
محله محور در سیرجان

تیم والیبال سیرجان
قهرمان نیم فصل لیگ برتر

صفحه 4

آگهی مناقصـه دو مرحله ای
اجرای پــروژه تقاطع غیــر همسطح باسفهرجان
واقع در شهرستــان سیرجـــان

شرکت فوالد سیرجان ایرانیــان در نظر دارد پروژه فوق را از طریق

مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
ـ برآورد مبلغ پروژه بدون ضرایب 55 :میلیارد ریال

ـ مبلــغ ضمانتنـــامه 2،750،000،000 :ریال
ـ مهلت دریافت اسناد مناقصه و ارزیابی 99/09/25 :لغایت 99/09/30
ـ آدرس دریافت اسناد مناقصه :کرمان ،بلوار جمهوری اسالمی ،روبروی
بلوار حمزه ،برج میدکو (پاسارگاد) طبقه دوم
ـ داشتن حداقل رتبه  5راه و ترابری الزامیست

امور بازرگانی رشکت فوالد سیرجان اریانیان
ِ

دسترسی  ۸۱درصد
از دانش آموزان
استان کرمان به
شبکه شاد

ایسنا :رییس اداره اطالع رسانی آموزش و پرورش استان کرمان درباره فعالیت شبکه شاد و پوشش
آن در استان کرمان بیان کرد ۸۱ :درصد از دانش آموزان استان کرمان به شبکه شاد دسترسی
دارند ۹۱ ،درصد از همکاران فرهنگی و  ۱۰۰درصد مدیران مدارس استان عضو این شبکه هستند.
وی افزود :شرایط برگزاری امتحانات بستگی به وضعیت مناطق مختلف استان در بحث کرونا (قرمز،
نارنجی و زرد) دارد و برای برگزاری امتحانات منتظر بخشنامه وزارتی هستیم و پنجشنبه هفته جاری
جلسه ستاد در این زمینه برگزار خواهد شد و نتیجه را به مردم اطالع رسانی می کنیم.

خبر

خـبــــر

توسط وزارت بهداشت به دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی ابالغ شد

اجرای طرح ملی محله محور در سیرجان

گروه خبر :با شیوع بیماری کرونا در سطح کشور و شهرستان سیرجان
برنامه مبازره با بیماری کویید  19توسط وزارت بهداشت به دانشگاهها و
دانشکدههای علوم پزشکی ابالغ شد و در همین راستا مهندس علیرضا
مریدی؛ ناظر دانشگاهی طرح ملی محلهمحور و خانواده محور مدیریت
و کنترل بیماری کرونا در سیرجان اینگونه گفت :این طرح به عنوان گام
چهارم بسیج ملی مقابله با کرونا همزمان با سراسر کشور در سیرجان
نیز توسط فرمانداری ،دانشکده علوم پزشکی ،ناحیه مقاومت بسیج سپاه،
هالل احمر و سایر نهادها و ادارات همکار به صورت خانه به خانه و
محلهای در حال اجراست .مریدی عنوان کرد در گام اول این برنامه
غربالگری شفاهی است که همکاران بهداشتی با تماس تلفنی ،همشهریان
به سواالتی که پرسیده میشد پاسخ داده و اگر کسی عالیم بیماری
کویید  19را داشت راهنماییها و مشاوره های الزم تا درمان بیماری به
فرد مبتال داده می شد .
ناظر دانشگاهی طرح ملی محلهمحور و خانواده محور مدیریت و کنترل
بیماری کرونا در سیرجان درباره گام دوم این طرح اینگونه گفت :طرح
دوم غربالگری آزمایشگاهی است که اگر تست  PCRفردی مثبت باشد،
فرد ملزم به اجرای قرنطینه  14روز است و توسط مشاورین بهداشتی
توصیه های درمانی به بیمار داده میشود.
وی افزود :در گام بعدی که به نام طرح شهید حاج قاسم سلیمانی است
در سطح شهرستان اجرا و در این برنامه که برنامه محله محور و خانواده
محور نام گرفته ،تیمهای فعالی از همه ظرفیتهای مردمی بسیج ،هالل
احمر و سایر نهادها و ادارات همکار شکل گرفته و به صورت خانه به
خانه و محلهای در حال اجراست و این تیمها به درب منازل مراجعه
و به صورت حضوری غربالگری را انجام داده و اگر عالیمی مشکوک بر
بیماری کرونا در میان افراد خانواده باشد و توصیه های الزم به آنها داده
میشود .در واقع به همراه تیمهای رهگیری تیمهای حمایتی و نظارتی
و مراقبت در منزل را هم داریم اگر فردی در این خانوادهها از گروههای
پرخطر باشد (سالمند باالی  60سال یا بیماری خاص) تیم مراقبت در
منزل ویزیت از آنها را انجام داده و اگر نیاز به به تست کویید 19باشد در
منزل انجام میشود و تیمهای رهگیری خانوادههای بی بضاعت را رصد
کرده و و تیم حمایتی بستههای معیشتی که توسط بسیج آماده شده را
در اختیار خانوادههای نیازمند قرار میدهند تا آنها در دوران قرنطینه از
منزل خارج نشوند و حتی خرید دارو و مایحتاج منزل این افراد تامین می
شود وی هدف از این برنامه را قرنطینه فرد مبتال به بیماری کویید 19
را در خانه دانست و عنوان کرد :طرح شهید حاج قاسم سلیمانی بر این
اساس است که زنجیره انتقال ویروس در سیرجان قطع و شیوع بیماری
را کاهش دهیم .مهندس مریدی به مردم توصیه کرد :همه افراد مبتال به
بیماری کرونا قرنطینه خانگی را رعایت نموده و اگر فردی عالیم بیماری
را داشت به مراکز درمانی اطالع داده تا خدمات درمانی برای وی انجام
شود و توصیه اکید است که با همکاران بهداشتی که با کارت بهداشتی
و کاور بهداشت درب منزل مراجعه می کنند همکاری الزم انجام شود.
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ایسنا :فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی استان کرمان گفت :براساس گزارش منابع محلی شهرستان ارزوییه فردی با عنوان انگشتر
فروش دورهگرد اقدام به خرید و فروش اشیاء عتیقه و سکه تاریخی میکرده است که کارکنان حوزه حفاظتی این شهرستان با آگاهی از این
موضوع و یکسری تمهیدات اطالعاتی متهم را دستگیر و به مقامات قضایی تحویل میدهند .وی اظهار کرد :در عملیات مذکور  18سکه
تاریخی 10 ،عدد مهره مرجانی ،یک عدد حلقه از جنس مفرغ و یک عدد مجسمه به شکل انسان از جنس برنج کشف و ضبط شده است.
حسینی خاطرنشان کرد :نیروهای یگان حفاظت این اداره کل با همکاری نیروهای امنیتی و انتظامی به صورت  ۲۴ساعته از تمام اماکن
تاریخی و محوطههای باستانی سطح استان کرمان مراقبت میکنند.

گزارش سخن تازه از جریمه خودروی کارکنان بومی در جاده گلگهر؛

معظمه صادقی نژاد

ازهمانابتدایطرحقرنطینهآبانماهوقوانینمنع
ترددبرایشهرهایباوضعیتقرمزونارنجیبحث
های زیادی پیرامون جزییات این طرح ها مطرح
گردید .مشاغل مختلفی که مجبور بودند هر روز
در حومه شهرستانها مشغول به کار شوند و شب
هنگام به شهرشان باز گردند .یکی از این مشاغل
پرسنل شرکت معدنی صنعتی گل گهرهستند.
کارکنان این شرکت معدنی و صنعتی برای حضور
در محل کار خود در سایت باید هر صبح بروند
و شب بازگردند .اما این کارکنان زحمتکش باید
جریمه ای چند صد هزار تومانی هر روزه بپردازند.
«مالک محترم خودرو به شماره انتظامي ایران
_ در اجرای مصوبات ستاد ملي مقابله با کرونا
و محدوديت های عبوری ايجاد شده،تخلف
تردد شما در محور گل گهر  -سيرجان در تاريخ
 1399/09/24در ساعت  14:5:22ثبت و در حال
بررسی می باشد .پليس راهور ناجا» این تنها یکی
از چند متن پیامک شده شکایت های مردمی
ب هفته نامه سخن تازه است .لذا سخن تازه به
صورت اختصاصی به این موضوع پرداخته است
که صحبتهای مسوولین مربوطه را پیرامون این
مشکلدرادامهمیخوانید.
تاکیدبراستفادهسرویسشخصیافرادپرخطر
به نقل از سازمان بهداشت جهانی بیماری کرونا میتواند
از طریق قطرکهایی که با سرفه یا بازدم از دهان و بینی
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خبــر

دستگیری فروشنده دوره گرد سکههای تاریخی در کرمان

تردد همراه با تردید

سرهنگ امین پاک ایزدی نیز در رابطه با جرایم پالک
های بومی این مسیر پر تردد گفت :این جرایم باید
بررسی شوند و در صورت تایید پالک بومی ،هفته آینده
بعد از تمام شدن طرح با مراجعه به راهنمایی و رانندگی
واقع در بلوار سید احمد خمینی قابل اصالح هستند.
جرایم اشتباه حذف می شوند
بعد از کلی پرس و جو به این نتیجه رسیدیم که همهی
راه ها به پلیس راه ختم می شود ،لذا طی تماسی با
سرهنگ مهدی سلیمی؛ فرمانده پلیس راه شهرستان
سیرجان داشتیم ،وی پاسخ داد :دوربین های جاده ها
به شبکهی ناجا متصل هستند و در دست پلیس راه
نیستند ..پیام های ارسالی به همشهریان دال بر قطعیت
صدور برگ جریمه نیست و همانطور که در پیامک درج
شده است "در حال بررسی است" در صورت تایید
جریمه ،همشهریان با مراجعه به راهنمایی رانندگی می
توانند اصالحیه بگیرند و جرایم به اشتباه ثبت شده حذف
می شوند.
پالک بومی و غیربومی موظفند نامه تردد بگیرند
اما سید رحیم رضوی نسب؛ معاون سیاسی ،امنیتی و
اجتماعی فرمانداری سیرجان در این رابطه نیز از ضرورت
اخذ نامه برای پالک های بومی مضاف بر پالک های
غیر بومی اظهار داشت :ابتدای این طرح از پالک های
شخصی (به دلیل شلوغ بودن مسیر ذکر شده پالک
بومی و غیر بومی فرقی ندارد) متقاضی خواسته شد
که از شرکت های مربوطه نامه ارجاع به فرمانداری ویژه
بیاورند و در صورت داشتن نامه تردد احیانا اگر جریمه
شدند قابل اصالح است.

فرد مبتال یا ناقل به ویروس کووید -۱۹به اطراف پخش
میشود ،به دیگران نیز سرایت کند .این قطرکها بر
ش میشود.
وسایل و سطوح اطراف فرد ناقل پخ 
سپس سایر افراد با دست زدن به این وسایل یا سطوح
آلوده و لمس چشمها ،دهان و بینی ،به کووید-۱۹
مبتال میشوند .همچنین امکان ابتال از طریق تنفس
قطرکهای ناشی از سرفه یا بازدم فرد مبتال ویا ناقل به
کووید -۱۹نیز وجود دارد .به همین دلیل ،مهم است که
از فرد مبتال و یا ناقل به کووید -۱۹حداقل ۱متر فاصله
بگیریم در همین راستا پروتکل ویژه رفت و برگشت
کارکنان از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا به این شرح
است :در صورت امکان حذف سرویسهای ایاب و ذهاب
و استفاده از خودروهای شخصی برای جابجایی در صورت
فعال بودن سرویس ایاب و ذهاب کارکنان در خودرو
سواری و بدون احتساب راننده حداکثر سه نفر باشد .و
در صورتی که از ون ،مینی بوس و اتوبوس استفاده می
شود با چیدمان سرنشین به صورت ضربدری و حداکثر
 ۵۰%درصد ظرفیت ،برای جابجایی کارکنان استفاده
شود .با تمام این اوصاف ،می دانیم که مدت ۴۵دقیقه با
سرویسهای عمومی در مسیر گلگهر -سیرجان حتی
با رعایت پروتکلهای یاد شده بازهم برای افراد پرخطر

جامعه خطرناک است و عقل سلیم حکم میکند این
افراد در جهت سالمتی خود و جامعه به تاکید ستاد ملی
مقابله با کرونا حتیاالمکان با خودرو شخصی عبور و مرور
کنند ..محمد صادق بصیری؛ معاون سیاسی ،امنیتی و
اجتماعی استانداری کرمان به نقل از خبرگزاری ایسنا
ابتدای شروع طرح ممنوعیت تردد کرونایی گفته است:
در  ۱۶ورودی استان پلیس راهور مستقر است و به
خودروهای پالک غیربومی در خصوص شرایط کرونایی
استان و منع ورود به شهر کرمان براساس مصوبه ستاد
ملی کرونا تذکر داده میشود .همچنین رییس پلیس
راهنمایی و رانندگی استان کرمان؛ سرهنگ یوسف
نجفی نیز در همان برهه از زمان در جمع خبرنگاران
با اشاره به اینکه در راستای مصوبه ستاد ملی مقابله با
کرونا و به منظور پیشگیری از انتشار ویروس کرونا تردد

خودروها با پالک غیربومی در استان کرمان ممنوع است
گفت :منظور از پالک غیربومی پالک دیگر استانها و
حتی پالک شهرستان های تابعه استان کرمان است و
پلیس رانندگان متخلف را  ۵۰۰هزار تومان جریمه می
کند.
حمل و نقل گل گهر مشکلی ندارد
روابط عمومی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در
رابطه با سرویس های رفت و آمد کارکنان و ضوابط آن
در روزهای طرح منع تردد به سخن تازه گفت :طبق
مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا تمامی پالک های
بومی منعی در جهت تردد برای آمدن به گل گهر ندارند
و برای پالک های غیربومی که تعدادشان زیاد نبود ،طبق
فراخوانی از همکارانی که قصد رفت وآمد با خودرو با
پالک غیربومی دارند خواسته شد جهت هماهنگی به
مدیریت رفاه ،نظارت حمل و نقل گل گهرمراجعه کنند
و نامه تردد مورد تایید ستاد مقابله با کرونا شهرستان و
پلیس راهوار شهرستان را دریافت کنند .این مقام مسوول
افزود :همچنین با افزایش تعداد اتوبوس ها و اعمال
ضرورت استفاده پنجاه درصدی از سرویس های مورد
نظر پروتکل های ستاد ملی را رعایت کرده ایم.
جرایماصالحیهمیگیرند

در نشست شورای پپیشگیری از وقوع جرم شهرستان مطرح شد:

راههای پیشگیری از خشونت از دانش و تجربه تا باور

شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان سیرجان با موضوع
پیشگیریازخشونتباسخنرانیدکترقویدل،معاوناجتماعی
و پیشگیری از وقوع جرم استان کرمان برگزار شد .این نشست
در ساعت ۱۰صبح روز گذشته (سه شنبه) در سالن کنفرانس
فرمانداری سیرجان برگزار و طی آن دکتر قویدل از راهکارها،
برنامههاودستورالعملهایجامعهشناسیشدهبرایپیشگیری
از وقوع انواع جرم و انواع خشونت ،پرده برداشت .سخنان قویدل
رنگ و علم داشت و در مقابل حرفهای مسووالن میزبان او
در واکنش به برنامههای ارائه شده ترکیبی متناقضنما از باور
وتجربیاتشخصی.
اما به گفتهی قویدل در سال  ۹۶در کشور  ۱۲۵۰پرونده مرتبط
با خشونت بوده است .او در حضور رییس آموزش و پرورش
شهرستان و تنی چند از مسووالن فرهنگی ،بر نقش پررنگ

مدارس و دانشگاه در کاهش خشونت تاکید کرد و از لزوم
آموزش مهارت ارتباط بدون خشونت با دیگران واز بخشایندگی
و صبر گفت .آموزشی که البته طبق برنامه قرار است به
حیطهی صنوف و دیگر بخشهای جامعه هم کشانده شود
تا بلکه شاهد کاهش جرمهای خشونتزایی مثل قتل ،نزاع،
زورگیری ،همسرآزاری ،کودکآزاری ،سالمندآزاری و ...باشیم.
بازدید از خانوادههای صدمه دیده از خشونت خانگی و افراد
خشونت دیده برای ارائهی خدمات مددکاری و رواندرمانی از
دیگر برنامههای قوه قضاست که نشان از عزم جدی برای یک
رفورم دارد.
در حضور دادستان ،فرماندار و سایر مسئوالن شهرستان،
دکتر سپهری؛ رییس دادگستری سیرجان ،افزایش خشونت
را بیارتباط با تغییر سبک زندگی جامعه ندانست" :در سیرجان

پرونده داریم در همین دادگاهها که طرف با خانوادهش مشکل
داره .به خانوادهش نمیرسه و براشون وقت نمیذاره و و کل وقت
و هزینهاش رو گذاشته برای سگش .که حاال قدیم میگفتیم
نجسه ولی االن مرتب شست و شوشان میدهند و میگویند
تمیز است" .و دغدغه فرمانده نیروی انتظامی سیرجان که از
تولید ،توزیع و مصرف مشروبات الکلی گالیه داشت و نقشی
که نوشیدن این مایع به گفته ایراننژاد ؛"نجسی" بر افزایش
چشمگیر خشونت و جرایم منجر به آن در سیرجان دارد.
فرمانده انتظامی سیرجاناما به تجربه از کافی نبودن برخی
مجازاتها برای پیشگیری از تکرار جرم سخن گفت و اینکه
زندان برای خیلی از مجرمان تبدیل به استراحتگاه شده .اما
دغدغهی دیگر فرمانده انتظامی در خصوص نگهداری از سالح
گرم بسیار به جا بود زیرا در همین جلسه وی از افزایش استفاده

عکس :سید محسن فروزنده

از سالح گرم انتقاد کرد .ایراننژاد گفت :در نزاعها استفاده از
اسلحه گرم رایج شده .اسلحه گرم مجوز دار را میگویم ها! قانون
باید در این زمینه بیشتر سخت بگیرد .هم برای مجوز و هم برای
نحوه نگهداری و اینکه آن را دست کسی ندهیم ،قوانین سفت
و محکمی مصوب کند .ایراننژاد خبر از دو سه مورد درگیری
مسلحانه در چند هفته اخیر در سیرجان داد و گفت :در این
شیوهخشونتبیشتربهشکلتخریببروزپیدامیکند،هرچند
قتل با سالح گرم هم داشتهایم.

ترمیم و بهسازی آسفالت معابر اولویت اقدام های عمرانی شهرداری؛

آسفالت خیابان امامزاده احمد(ع) با هدف بهسازی معابر شهری انجام شد

به گزارش واحد خبر و امور رسانه مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان،
دکتر رضا سروش نیا با اشاره به اینکه معابر اصلی و فرعی این منطقه از
نظر آسفالت در وضعیت خوبی قرار نداشتند ،گفت :از آنجایی که تامین
امنیت شهروندان هنگام عبور و مرور و ساماندهی وضعیت معابر یکی از
مهمترین وظایف شهرداری محسوب می شود ،عملیات بهسازی و روکش
آسفالت معابر به طور منظم به منظور افزایش رفاه شهروندان و مناسب
سازی محیط شهری در حال انجام است.
وی افزود :توجه به کیفیت معابر به عنوان شریانهای اصلی شهر تاثیر
بسزایی در هدایت و کنترل ترافیک شهر خواهد داشت ،از این رو اهمیت
و ضرورت اجرای این پروژه ها جهت تامین رفاه شهروندان ،بسیار مهم
و ضروری است در همین راستا عملیات آسفالت ریزی اساسی خیابان
امامزاده احمد (ع) با هدف تکمیل و ساماندهی نیازهای خدماتی و عمرانی

محالت ،پس از چندین روز تالش مداوم به اتمام رسید.
بر اساس گزارش واحد خبر و امور رسانه مدیریت ارتباطات و امور بین
الملل شهرداری سیرجان ،دکتر سروش نیا شهردار سیرجان اذعان داشت:
در این عملیات عمرانی ،پس از زیرسازیهای الزم 7800 ،متر مربع
آسفالت به مبلغ( 890/000/000هشتصد و نود میلیون تومان) در این
خیابان توزیع گردید که طی بازدید دکتر سروش نیا میدانی شهردار
محترم از روند اجرای عملیات ،بادستور شهردار ،مسیر دسترسی به این
خیابان نیز در این عملیات عمرانی با 2800متر جدولگذاری با مبلغ
(650/000/000ششصد و پنجاه میلیون تومان) ،ساماندهی شد.
سروش نیا افزود :ادامه روند اجرایی عملیات ساماندهی و بهبود وضعیت
معابر سطح شهر با اجرای اقدامات جدولگذاری و سنگ فرش با هدف
ساماندهی معابر و نهرهای سطح شهر و همچنین زیباسازی فضاهای
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خبر اندوه وارده به شما ،ما را در غصه جانگداز فرو
برد .اندوه بی پایانمان از این واقعه دردناک قابل وصف
نیست .این مصیبت را به شما و خانواده محترمتان
تسلیت عرض می نماییم .برای شما صبرجمیل و برای
آن مرحوم آمرزش الهی خواستاریم.

اتحادهی رشکت اهی تعاونی تولید
شهرستان سیرجان

شهری و مناسب سازی پیادهروها و جداول حاشیه خیابانهای سطح
شهر ،عملیات سنگ فرش خیابان امامزاده احمد(ع) ،توسط شهرداری
آغاز شده و در حال اجرا می باشد و تا به امروز 33696متر مربع به
مبلغ(900/000/000نهصد میلیون تومان)
وی ادامه داد :با توجه به خطر شیوع و ابتالء به ویروس کرونا ،خدمات و
فعالیتهای عمرانی شهرداری سیرجان که یک دستگاه خدمت رسان به
مردم است با رعایت اقدامات پیشگیرانه ،ایمنی و بهداشتی برای کارگران
و سایر عوامل انجام خواهد شد .
سروش نیا با تاکید بر ضرورت تحقق عملیات عمرانی از ادامه طرح های
بهسازی وجدولگذاری معابر خبر داد .گفتنی است همسو با عملیات
اجرائی آسفالت در خیابان های مذکور ،عملیات لکه گیری و آسفالت در
سایر گذرها و معابر سطح شهر نیز تداوم دارد.

قالــی محلــی
دستبـافسیرجانی
(نو و دست دوم)شما را خریداریم.

09917665969

با عرض سالم و ادب
پوش نجات قرار داد تا آنان با گذشت و ایثار ،شافی
بنام خدایی که محبت را در دل فرشتگان سپید
ِ
بودن خدا را اثبات کنند و تمامی هم و غم خود را وقف و صرف خدمت به انسانیت نمایند.
با چند جمله ی ناقص از قلم ناتوان حقیر ،زحماتی که برای بهبودی بنده متحمل شدید ،جبران نمی شود.
فقط خواستم بدینوسیله تشکر و قدردانی نمایم.

غ محس
ی
م
پ
با تقدیم احترام؛ ال ن خدا ی ور

فروش ،نصب ،سرویـس،شارژ گاز و لولـه کشی زیرکار

کولرهای گـازی اسپلیت
خیابان وحید  -روبروی فروشگاه افق کوروش

فروشگاه اسپلیت صالحی

42338788 - 09164458335

نق

د و اقساط

خبــر

سرعت متوسط خودروها در محورهای کرمان ۸۰کیلومتر بر ساعت

مهر :مدیرکل راهداری شمال کرمان با اشاره به اینکه کنترل سرعت و تردد ماشینها به عهده پلیس راه است ،اظهار کرد :در
حال حاضر  ۱۴۳دوربین ثبت تخلف در جادههای اصلی و شریانی استان کرمان داریم که  ۱۱۰عدد آنها فعال بوده و مابقی در
حال نصب است .وی با اشاره به نقش این دوربینها در کنترل سرعت افزود :بر اساس بررسیهای صورت گرفته متوسط سرعت
خودروها در جادههای استان کرمان طی امسال حدود  ۸۰کیلومتر بر ساعت است .وی گفت :کرمان استانی کویری است و حدود
یک هزار و  ۹۰۰کیلومتر بزرگراه در استان کرمان داریم که بیشترین بزرگراههای کشور بعد از اصفهان را دارا هستیم؛ به همین
علت سرعت متوسط خودروها در محورهای کرمان نسبت به سایر استانها بیشتر است.

شهر

3
شماره 629

فرمانده انتظامی استان از کشف هزار تن قند و شکر احتکار شده به ارزش  ۱۰۰میلیارد ریال در
شهرستان سیرجان خبر داد .سردارناظری اظهار داشت :ماموران پلیس شهرستان سیرجان با انجام
اقداماتی از احتکار مقادیر زیادی قند و شکر در انبار یک کارخانه قند و شکر مطلع و موضوع را به صورت
ویژه در دستور کار خود قرار دادند .وی افزود :در این رابطه ماموران با هماهنگی قضائی و همراهی تیم
اداره صمت و تعزیرات حکومتی در بازرسی از انبار این کارخانه  800تن شکر و  200تن قند تولید
شده به تاریخ سال  1396را که به انگیزه احتکار تاکنون در انبار کارخانه دپو شده بودند ،کشف کردند.

احتکار هزار تن
قند و شکر
در سیرجان

 26آذر 1399

گزارشی از مشکالت شهرک سمنگان؛

لیال گلزاری

آبادانیای به کندی حرکت قطار

رهگذران ،هر روز شاهد عبور قطار از روی پلی هستند که
راهی برای گذر از زیر آن هم تعبیه شده .به زیرگذر سمنگان
معروف است .اما زمانی که در مسیر زیرگذر قرار می گیری
هر لحظه امکان پیشروی خاکهای تلنبار شده اطرافش را
می دهی ،چرا که هیچ مانعی برای پیشگیری از این رویداد
در نظر گرفته نشده .برای زیباسازی آن هم اقدامی صورت
نگرفته که شاید میشد با ایجاد پلههایی از گلکاری ،هم مانع
پیشروی خاک شود و هم به زیبایی آن کمک کرد.
پس از گذر از زیرگذری که چندان در خور نیست ،در امتداد
بلوار باریکی قرار می گیری که حتا دور برگردانی کارشناسی
برای آن هم در نظر گرفته نشده ،و در ادامه به میدانی
برمیخوری که گویا در بزرگراهی با حجم عظیم ترافیکی
قرار گرفتی ،به بزرگی میدان امام علی در ابتدای بلوار ،آن هم
در شهرکی به کوچکی سمنگان .تناقض ها در برنامهریزی
شهری این شهرک ،بیداد میکند .در میان انبوه کمبود
ایدههای شهرسازی ،اهالی به آسفالتی بسنده کردهاند که از
آن هم محروم مانده اند .کوچه هایی که به مناطق جنگ زده
شباهتش بیشتر است آن هم زمانی که اندک بارندگی صورت
عکسها :سید محسن فروزنده
بگیرد تا کوچههای پر از چالهاش ،به آبگیرهایی وسیع مقابل
خانهها تبدیل شوند .و شبهای بارندگی از دور و نزدیک
صدای کار کردن ماشین های مکانیکی و لودرآید که گویا با
شهرکی در میان بیابان
ایجاد تل هایی از خاک ،قصد پیشروی آب به سمت خانهها اهالی برای مان از کمبود امکانات میگویند« :ما در قسمتی
را دارند .شهرکی که در بین انبوه بیابان محصور گردیده و که نزدیک به حاشیه ی پل هوایی هست زندگی میکنیم.
درختکاری اندکی که در حاشیهی ریل قطار صورت گرفته ،جایی که اصال ماشین حمل زباله را نداریم .متاسفانه سگ
تنها به پناهگاهی برای تجمع جوانان بیکار تبدیل شده ،های ولگرد هم به دلیل بیابانی بودن اطراف ،به صورت گله
خلوتگاه مناسبیست برای آنان .درختانی که تنها به آبیاری ای در حال چرخش در کوچه ها هستند و اگر زبالهای بیرون
آن ها بسنده شده و هیچ نوع هرسی صورت نمی گیرد و از خانه گذاشته شود ،تمام آن پاره شده و در میان کوچه
کشیده می شوند .بنابراین برای حمل زباله ها باید همیشه
خارهای بلندش تا نیمههای تنه درخت میرسند.
هر چند که عبور مسیر خطی قطار از بیخ گوش ساکنین روی جعبهی ماشین ،پالستیک زبالهها را بگذاریم که آن
این محله هست اما هیچ نردهی جداکنندهای و حصاری با هم اگر در طول مسیری که به سطل زباله میرسیم ،از روی
آن در نظر گرفته نشده که هر سال شاهد جان باختن افرادی ماشین نیفتد و زبالهها نقش خیابان نشوند.
در اثر برخورد با قطار باشیم .اما کماکان ،احتیاط ،سر لوحهی در پشت جدولهایی که در حاشیه ی خیابان وجود دارند
ساکنین است .گلکاری و چمن کاری هم در این شهرک به همیشه پر از خار و خاشاک و علف هرز است و مامنی برای
چشم نمیبینی ،تنها اثری از رویش در میان جدولها و بلوار و جانواران موذی مثل موش و عقرب و سایر حشرات».
میدان هایش می بینی ،زردی علف های هرزی است که پس «کاش یک مسوول میآمد و به کوچههای این شهرک سری
از گذشت عمر کوتاه و بهارهشان ،قد علم می کنند و تا پایان میزد .نزدیک به  15سال است که ما در این محله زندگی
سال ،زردی خود را به رخ رهگذران میکشانند .هیچ اثری از می کنیم ،دریغ از یک بار که بیایند و کف کوچه ها را صاف
کنند .باید اهالی خودشان دنبال این باشند که کف خاکی
زیباسازی در این شهرک به چشم نمی خورد.

کوچه را صاف کنند».

فکری به حال زمین خالی های شهرک بکنید

«مدتها بود که زمین خالی روبروی خانهی ما ،محلی برای
جمع شدن ولگردها و معتادان شده بود .افرادی که از نیمه
شب به پشت مانعهایی که در این زمینها قرار داشتند ،پناه
میگرفتند و امنیت را از بین برده بودند .هر چند که دوربین
هم بیرون خانه نصب کرده بودم اما یک شب به راحتی
شیشهی ماشین را شکسته بودند و به یک کیف مدرسه هم
رحم نکرده بودند .وقتی دوربین ها را چک کردیم ،فردی
نقابدار شیشه را شکست و کیف مدرسه را از توی ماشین
برداشت و برد .خب هیچ راهی برای شناسایی او وجود نداشت.
همین طور همسایه های دیگر هم به تنگ آمده بودند و
کسانی که مجبور بودند ماشین خود را بیرون از خانه بگذارند
هر روز با یک سرقت از ماشین شان روبرو می شدند .هر
کجا مراجعه کردیم نتوانستیم ترتیب اثری بدهیم تا این که
خودمان مجبور شدیم با هزینهی شخصی تراکتوری بیاوریم
و این زمین را صاف کنیم تا حالت پناهگاه را نداشته باشد .و
گرنه کسی مسوول نیست که به این مشکالت مردم رسیدگی

کند .و االن به مدت یک هفته است که سه زمین خالی که
در کوچه ما وجود داشت ،هر سه در حال آماده سازی برای
ساخت و ساز شدهاند .اینجا هم جای تعجب است که چرا پس
از سال ها ،این سه زمین همراه با هم در حال سر و سامان
گرفتن هستند« ».مکانی را قرار دادند به عنوان محل احداث
پایگاه بسیج .فقط یک تابلو در اینجا گذاشته شده وسالم .به
حال خود رها شده و قسمتی به زمینهای بیابانی اضاف کرده
است .مدرسه هایی هم که در اطراف ساخته شدهاند ،خیابان
مقابل آن را یک آسفالت هم نشده است که فرزندانمان این
همه خاک نخورند».
مشکالت را با شورا در میان بگذارید

این بار مشکالت را با شورانشینان شهر در میان گذاشتیم تا
شاید از طریق آنها مشکالت اهالی حل شوند .ابوذر زینلی در
رابطه با مشکالتی که خط راه آهن برای اهالی به وجود آورده
چنین گفت« :خط راه آهن در حیطه کاری اداره راه است و
باید آن اداره راه چاره ای برای آن بیابد و شهرداری در این
زمینه نمی تواند اقدامی انجام دهد .اما در رابطه با آسفالت
کوچه و خیابان های این شهرک گفت« :برخی کوچه های

شهرک سمنگان برای آسفالت پرونده تشکیل داده اند که به
نوبت در حال آسفالت شدن هستند ».و توضیح ابوذر زینلی
در رابطه با زمین های خالی که در کوچه ها ،وجود دارند،
گفت« :این زمین ها مالک شخصی دارند اما اگر همسایه ها
معترض باشند در شهرداری پرونده ای تشکیل می شود و
حصاری اطراف این زمین ها کشیده خواهد شد که مالک
بستانکار می شود و در آینده که تصمیم به ساخت کند ،این
مبلغ را بپردازد .اما در رابطه با ماشین حمل زباله باید گفت
که جمع آوری زباله به طور منظم در حال انجام است و اگر در
این زمینه نقصی وجود دارد باید اهالی اطالع دهند تا به این
مورد رسیدگی شود».
اما در ادامه ابوذر زینلی گفت « :نباید شهروندان ،سیرجان را
با شهرهایی چون رفسنجان مقایسه کنند ،مساحت رفسنجان
بسیار کمتر از شهر ماست و باید این موارد را هم در نظر
بگیریم که شهر گسترده است و بنا به این گستردگی ،عوارضی
که پرداخت می شود بسیار ناچیز و اندک است و باید همکاری
و تعامل دوطرفه باشد ،هم از طرف شهروندان و هم از طرف
مسووالن شهری».

فتحعلی ستوده نیا ُکرانی  ،مدیر البراتوار دندانسازی مینا در گفتگو با سخن تازه:

حدود  6000البراتوار دندانسازی غیرمجاز در کشور فعالیت دارند
هفته گذشته در پی دریافت خبری مبنی بر اینکه فردی با معرفی

خود به عنوان دندانپزشک از مردم کالهبرداری کرده و نارضایتی

شهروندان را در پی داشته است بررسی موضوع در دستور کار
نیروی انتظامی قرار گرفت که تحقیقات پلیس بیانگر این بود که

متهم با راه اندازی مطب دندانپزشکی غیرمجاز اقدام به فعالیت کرده
است که در این رابطه ماموران پس از حضور در محل متوجه شدند
فردی بدون مجوز و مدارک الزم با اجاره کردن یک مطب خود را
به عنوان دندانپزشک معرفی کرده که ضمن هماهنگی قضایی این
مطب پلمپ و متهم نیز دستگیر شد .متاسفانه در حرفه دندانسازی

نیز وضع خوبی شاهد نیستیم و گاهی دیده شده است که افرادی
بدون سابقه و تخصص الزم اقدام به ساخت دندان مصنوعی بی
کیفیت و غیر استاندارد کرده اند که عواقب جبران ناپذیری را برای

شهروندان بدنبال داشته است .در همین رابطه این هفته به سراغ
فتحعلی ستوده نیا کرانی یکی از با سابقه ترین دندانسازان سیرجان

رفتیم که سالهاست در البراتوار دندانسازی مینا با ارائه خدمات

تخصصی و حرفه ای رضایت خاطر شهروندان را بدنبال داشته است.
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*آقای ستوده نیا شنیده می شود که در حوزه کاری شما(دندان سازی)
هم برخی افراد غیرمتخصص فعالیت دارند ،در این خصوص نظرتان چیست؟
بله همین طور است البته این مشکل منحصرا تنها متوجه سیرجان
نیست بنا به گفته رییس انجمن البراتوارهای ساخت دندان ،حدود شش
هزار البراتوار دندانسازی غیرمجاز در کشور فعالیت دارند که متاسفانه

هیچ نظارتی از سوی وزارت بهداشت بر فعالیت آنها صورت نمیگیرد و باید
قانونمند شود .جالب اینجاست که این البراتوارهای مذکور توسط افراد غیر
متخصص و فاقد تحصیالت دانشگاهی رشته مربوطه به صورت زیر زمینی
اداره شده و فعالیت میکنند.
*و در سیرجان این مشکل تا چه حد وجود دارد؟
با توجه به این نکته که سیرجان شهر مهاجرپذیری است و همچنین
پذیرای بسیاری از بیماران ازشهرهای اطراف مانند نیریز ،حاجی آباد ،بافت،
شهر بابک و ...می باشد ،درگیر این معضل اجتماعی شده است .در همین
رابطه بد نیست مثال عینی که چند روز پیش اتفاق افتاد را برای شما نقل
کنم .حدود سه چهار روز پیش ،جوانی به بنده مراجعه نمود با درد شدید
دندان که تعداد  4دندان فک پایینی اش با دستگاه تراش دندانسازی از
روی لثه تراش خورده بود! پس از حل مشکل ایشان هرچه اصرار کردم
که اقدامی قانونی علیه این فرد غیر متخصص انجام دهد زیر بار نرفت و با
لهجه شیرین ترکی گفت :من آمده ام سیرجان ،کار کنم و درآمدی برای
خانواده ام بفرستم نمیخواهم در این شهر غریب دشمن داشته باشم .و با
تمام اصراری که من کردم تا بتوانم حداقل جلوی ضربه به سایر شهروندان
و بیماران اینچنینی را بگیریم حاضر نشد نام و نشانی فرد خاطی را بگوید.
*خب مسوولین مربوطه برای حل این معضل تاکنون چه اقدامی کرده اند؟
ببینید این معضل یک تخلف واضح است که در
صورت رها شدن و رسیدگی نکردن  ،سالمتی مردم و
اعتبار افراد متخصص و مورد اعتماد مردم دستخوش
زیاده خواهی این افراد سود جو قرار میگیرد که ضربه
ایست غیرقابل جبران.
*شهروندان در بحث دندانسازی چطور افراد
متخصص و غیرمتخصص و غیر مجاز را از هم تشخیص
بدهند؟
حرفه دندانسازی به شکلی است که در کارهای
تجربی هیچکس نمی تواند بگوید به دیگری برتری
دارد .ولی دندانسازی از علوم پیراپزشکی است که در
صورت داشتن ودانستن علم فیزیولوژیک و آناتومی می
توان ادعا کرد که یک دندان مصنوعی بر پایه اصول
علمی ساخته شده است .به نوعی میتوان گفت که تجربه و علم روز باید در
هم آمیخته شوند تا یک کار بی نقص به بیماری که نیاز به دندان مصنوعی
دارد ارائه شود .در خصوص تشخیص افراد غیرمجاز هم می توان از سازمان
نظام پزشکی استعالم کرد و یا به افراد و البراتوارهای مجاز و با سابقه مراجعه
شود.

* اگر روند ساخت یکدست دندان مصنوعی بصورت اصولی
انجام نشود چه عوارضی در پی دارد؟
ببینید معموال استخوان فک پس از کشیدن دندانهای طبیعی
دستخوش تغییراتی می شود که اگر هر یک از اصول ساخت از
از جمله :قالب گیری ،اکلوژن ،چیدن دندان ها و  ...رعایت نشود.
عوارضی ناخوشایندی برای بیمار بدنبال دارد و چنانچه بیمار ،با
بیماریهایی چون دیابت یا بیماریهای قلب و عروق درگیر باشد
وضع بدتر می شود  .و باید بگویم متاسفانه خیلی سریع دچار
تحلیل استخوان فک که نشستگاه دندان مصنوعی است می شود
و از لذت جویدن خوراک بی بهره خواهد شد .مشکلی که به
راحتی قابل جبران نیست .بدیهی ترین توصیه بنده این است
که ابتدا فک بیمار ارزیابی شود که اگر مشکلی دارد ابتدا مشکل
فک حل شود سپس دندان با اصول علمی و با نظر دندانپزشک
ساخته شود ماهیچه های صورت ،وضعیت لثه ها بررسی شوند.
ولی اگر دندان قبل از ترمیم کامل استخوان تکیه گاه ساخته شود
حتما دچار تغییرات اساسی می شود .که کم شدن ارتفاع فکین
خصوصا فک پایین یکی از مشکالت می باشد .بنابراین پس از
گذاشتن دندان مصنوعی ،هر شش ماه یکبار به سازنده دندان
مراجعه و هر پنج سال یکبار تعویض دندان مصنوعی ضروری
است.
* چند سال پیش جنابعالی طرحی را برای نگهداری بهتر
دندان کودکان دنبال می کردید ،نتیجه آن اقدامات چه بود؟
سالها چه سریع می گذرند بنده از سال  64تا کنون بطور مداوم
در حرفه دندانسازی خدمتگزار همشهریان هستم .سال  7یک سی دی
انیمیشن در ارتباط با دندان کودکان با همکاری دوستان تهیه کردم و به
اکثر پیش دبستانی ها دادم .بعد از چند هفته به چند تایی سرزدم .شاید
به باور نزدیک نباشد ولی دریغ از یک استفاده! بنده بارها و بارها در رسانه
سخن تازه تاکید کرده ام که برای رفع مشکالت دندانپزشکی و گریز از
هزینه های سنگین از دوران شیرخوارگی باید بحث مراقبت از دندان بچه
ها جدی گرفته شود .شبها بعد از شیر دادن به کودک با یک پنبه خیس
شده با آب دندان کودک شیرخوار را تمیز کنید .زیرا صحیح و اصولی بیرون
آمدن دندانهای شیری ،از پوسیدگی دندانهای دائمی پیشگیری می کند.
*توصیه های دیگری هم در خصوص مراقب از دندان های طبیعی و یا
مصنوعی دارید؟
یک موضوع بسیار مهم عدم قرینگی صورت می باشد که این مشکل از
سنین کودکی و نوجوانی شروع می شود .که البته بزرگترین ضربه به زیبایی

است دلیل آن هم بسیار ساده است ،یکطرفه جویدن خوراکی ها!! گاهی
دیده ایم که برخی از مردم بدلیل عادت غلط و یا دردآمدن یکی از دندانها،
تنها با یک طرف دهان غذا میخوردن که این حرکت اشتباه حتی به جز
عدم قرینگی می تواند منجر به کم شنوایی یکی از گوش ها بشود .متاسفانه
هیچکس به فکر برطرف کردن این مشکل به ظاهر ساده نیست تا اینکه
پس از چند سال با بوتاکس و ژل و آن هم بصورت موقتی در صدد رفع
مشکل بر می آییم .در خصوص نگهداری و مراقبت از دندانهای مصنوعی نیز
بارها تاکید کرده ام که به هیچ وجه از مواد شیمیایی استفاده نشود بهترین
محلول ضد عفونی آب نمک رقیق می باشد و پس از صرف صبحانه ،نهار
و شام بهتر است دندانهای مصنوعی را هم مانند دندان طبیعی تمیز کرد.
همشهریان محترم می توانند جهت هرگونه مشاوره در خصوص
ساخت دندان مصنوعـــی و یا رفع مشکـــالت به آدرس:
سیرجان ،چهارراه اشکزری ،ابتدای خیابان امام جنوبی ،کوچه
جنب بانک ملت ،البراتوار دندانسازی مینا مراجعه نمایند.

بازی در
خوزستان همیشه
سخت بوده

قاسم شهبا؛ سرمربی تیم آرمان گهر سیرجان قبل از بازی با صدرنشین لیگ دسته اول عنوان کرد:
استقالل خوزستان یکی از تیمهای خوب است و تا االن هم نتایجی خوبی گرفته و صدرنشین لیگ
میباشد .از طرفی هم آرمان گهر تیمی است که با تمام قدرت برای گرفتن امتیاز تالش خواهد کرد.
بازی در خوزستان سخت و نفس گیر بوده اما تیم ما روند رو به رشدی داشته و قطعا در تمام بازیها
برای پیروزی به میدان خواهیم رفت چون به بازیکنانم اعتماد دارم که مثل همیشه حس مبارزه طلبی
و تالش مضاعف دارند و تا پایان بازی تالش خواهند کرد .تمرینات خوبی را پشت سر گذاشتیم و
امیدوارم بازیکنانم تمام نکات گفته شده را به خوبی در زمین پیاده کنند چون جزو بهترینها هستند.

4

ورزش

شماره 629
 26آذر 1399

قلعه نویی؛ شاکری را به بازی شهر خودرو برسانید

خبــر

تیم فوتبال گلگهر سیرجان در نبود یونس شاگریِ مهاجم ( 3بازی آخر) دو بازی هفته پنجم برابر پیکان و بازی هفته ششم
برابر صنعت نفت آبادان باخت و  6امتیاز و نهایتا صدر جدول را از دست داد ،از این رو امیر قلعه نویی سرمربی تیم گلگهر به
کادر پزشکی تیمش دستور داده که شاکری را تحت هر شرایطی به بازی مقابل شهر خودرو برسانند ظاهرا قلعه نویی روی
شاکری حساب باز کرده است .حال باید دید که تالشهای کادر پزشکی گلگهر برای رساندن یونس شاکری به بازی جمعه
مقابل شهر خودرو به کجا می رسد .مهاجمی که در بازی هفته نخست گلگهر برابر سپاهان  1گل زد و  1پاس گل داد و فصل
گذشته هم یکی از بهترین گلزنان گلگهر بود.

با شکست تیم خاتم اردکان در هفته پانردهم به دست آمد؛

قهرمانی تیم والیبال سیرجان در نیم فصل لیگ برتر

مرتضی شول افشارزاده
سی و چهارمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی
باشگاههای برتر ایران چهارشنبه  19شهریور
 99آغاز شد ،در هفته نخست این رقابتها تیم
سیرجان در خانه مهمانش راهیاب ملل کردستان
را با شکست بدرقه کرد ،تا فصل را با برد استارت
زده باشد .در ادامه لیگ ،نماینده سیرجان
نتایج قابل قبولی ارایه داد ،به طوری که در نیم
فصل رقابتهای والیبال تنها  2باخت داشت.
تیم سیرجان هفته آخر نیم فصل (هفته ،)15
دوشنبه  24آذر  99به مصاف تیم خاتم اردکان
رفت ،نماینده سیرجان ست اول و دوم این دیدار
را برد و ست سوم را باخت تا کار به ست چهارم
بکشد ،ست چهارمی که همچو ستهای اول و دوم
برندهاش نماینده سیرجان بود ،تا نه تنها  3بر 1
خاتم اردکان را شکست داده و خیلی زود صدر
جدول را پس گرفته باشد ،بلکه با اقتدار قهرمان
نیم فصل سوپر لیگ والیبال ایران شود.
تیم سیرجان در  7هفت ه نخست لیگ (غیر متمرکز)

هفته اول مسابقات سوپر لیگ والیبال ایران ،تیم
سیرجان میزبان نماینده راهیاب کردستان بود و 3
بر  0میهمان خود را از پیش رو برداشت .هفته دوم
سیرجان مهمان با نتیجه  3بر  1لبنیات هراز آمل
ِ
سیرجان میزبان با
را شکست داد .هفته سوم تیم
ِ
نتیجه  3بر  0تیم گنبد را از پیش رو برداشت.
سیرجان مهمان با نتیجه  ۳بر  0از
هفته چهارم
ِ
سد شهرداری ارومیه عبور کرد .هفته پنجم تیم
سیرجان مهمان  2بر  3بازی را به تیم شهرداری
ِ
وارمین واگذار کرد ،تا طعم شکست را در این فصل
سیرجان میزبان با
چشیده باشد .هفته ششم تیم
ِ
نتیجه  3بر  1بر تیم شهرداری قزوین فایق آید و
نشین مهمان ،به
سیرجان صدر
هفته هفتم تیم
ِ
ِ
مصاف تیم آذرباتری رده سیزدهمی رفت و  3بر
 1برنده بازی باشد.
رسیدن به صدر احتیاج به  4برد داشت
در  3هفته نخست سوپر لیگ والیبال ایران ،تیم
سیرجان با وجود ارایه بازیهای قابل قبول و پیروزی

حریفان خود رفتند؛  3دیداری که حکم
قهرمانی نیم فصل را مشخص میکرد.

در هر  3دیدار ،به صدر جدول رقابتها نمیرسید،
تا اینکه باالخره در هفته چهارم با شکست تیم
شهرداری ارومیه به صدر جدول رسید ،اما این
موقعیت را خیلی زود در هفته پنجم با باخت مقابل
شهرداری ورامین تقدیم سایپا کرد ،هفته ششم
دوباره به مانند  4هفته نخست پیروز شد و به صدر
برگشت و این صدر نشینی هفته هفتم هم با برد
مقابل حریف پا بر جا ماند.

هفته آخر دور رفت لیگ متمرکز والیبال
(دیدار تیم سیرجان  -خاتم اردکان)

لیگ با صدر نشینی سیرجان به تعطیلی رفت

پس از پایان هفته هفتم ،رقابتهای سوپر لیگ
والیبال ایران ،خیلی از بازیکنان لیگ دچار ویروس
کووید  19شدند ،و مسوولین مربوطه باالجبار
تصمیم به تعطیلی دو هفتهای لیگ گرفتند ،در
اواخر تعطیالت کرونایی مسوولین رشته والیبال در
پایتخت طی جلسهای تصمیم بر این گرفتند که
ادامه لیگ به صورت متمرکز در پایتخت برگزار
شود ،تصمیمی که اوایل به نظر غیر منصفانه
میآمد ،اما با از سر گیری مسابقات و نظم حاکم
بر بازیها خارج از تصورات قبلی میزبانی پایتخت
تصمیمی درست و بجا قلمداد شد.
کارنامه تیم سیرجان در بازیهای غیر متمرکز(هفت
هفته نخست)

تیم سیرجان در مسابقات غیر متمرکز (بازیهای
اول فصل) 7 ،بازی انجام داد 6 ،بازی را برد 1 ،بازی
را باخت و با  19امتیاز به تعطیالت کرونایی رفت.

هفته نخست لیگ برتر متمرکز مردان (هفتههای هشتم،
نهم و دهم)؛

در حساسترین بازی نخستین روز از هفته
نخست لیگ متمرکز والیبال مردان (هفته
هشتم) ،تیم صدرنشین سیرجان ،تیم شهداب یزد
رده سومی را با نتیجه  3بر  1شکست داد .تیم
سیرجان در دومین بازی هفته نخست متمرکز
(هفته نهم) پیکان تهران را با نتیجه  3بر  0از
پیش رو برداشت .نماینده سیرجان در سومین
دیدارهای هفته نخست متمرکز (هفته دهم) به
همراه آذرباتری ارومیه استراحت داشت .در روزی
که تیم سیرجان استراحت داشت ،سپاهانها  ۳بر

 0پیکان تهران را بردند و به صدر رسیدند ،تا از
فرصت استراحت تیم سیرجان رقیب قدر خود در
هفته دهم لیگ ،نهایت استفاده را برده باشند.

هفته دوم لیگ برتر متمرکز مردان (هفتههای یازدهم
تا سیزدهم)

تیم والیبال سیرجان در شروع هفته دوم لیگ
متمرکز (هفته یازدهم) ،به مصاف تیم صدر نشین
سپاهان اصفهان رفت .نماینده سیرجان در حساس
ترین و مهمترین بازی هفته پیروز شدند ،تا هم
توانسته باشند سپاهان را با نتیجه  3بر  0ببرند و
مهمتر اینکه صدر جدول را از زرد پوشان اصفهانی
پس بگیرند.
نارنجیپوشان سایپا دومین شکست سیرجان را رقم
زدند؛

در دومین بازیِ هفته دوم لیگ متمرکز (هفته
دوازدهم) ،سایپا تهران  ۳بر  1تیم سیرجان را
شکست داد ،تا سیرجان اولین شکست لیگ متمرکز
را متقبل شده باشد .گر چه تیم سیرجان بازی را
واگذار کرد ،اما همچنان با  ۹برد و  ۲۸امتیاز در
صدر جدول باقی ماند .و تیمهای شهرداری ارومیه

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

09135320842 -09132794372

لوله بازکنی اعتماد

و سپاهان اصفهان با  ۹برد و  ۲۶امتیاز در رتبههای
دوم و سوم قرار گرفتند.
بازی سوم از هفته دوم لیگ متمرکز (هفته
سیزدهم) ،سپاهان به دنبال پس گرفتن رتبه
نخست جدول بود و با توجه به استراحت دو تیم
سیرجان و شهرداری ارومیه ،نماینده اصفهان
تیم سایپا را با نتیچه  3بر 1شکست داد و دوباره
صدرنشین شد؛ این برای دومین بار است که در
روزی تیم سیرجان استراحت دارد ،سپاهان بازی را
میبرد و صدر جدول را از سیرجان میگیرد.
صدری که توسط تیم سیرجان پس گرفته شد

نخست هفته سوم لیگ برتر متمرکز
ِ
در بازیهای
والیبال (هفت ه چهاردهم) تیم سیرجان در یک
دیدار سخت ،با نتیجه  3بر  2هورسان رامسر را
شکست داد و به صدر جدول رقابتها باز گشت.
سه مدعی و یک عنوان قهرمانی نیمفصل

هفته آخر نیم فصل (هفته پانزدهم) تیمهای
سیرجان ،شهرداری ارومیه و سپاهان اصفهان
مدعیان قهرمانی در نی م فصل این رقابتها بودند
که در حساسترین بازیهای هفته به مصاف

در دومین و آخرین دیدارهای هفته
سوم لیگ متمرکز والیبال (هفته
پانزدهم) ،تیم سیرجان  3بر  1خاتم
اردکان را شکست داد و خیلی زود صدر
جدول را از تیم شهرداری ارومیه پس
گرفت و قهرمان نیم فصل شد؛ پیش از
بازیهای هفته پانزدهم ،تیم سیرجان با
 30امتیاز صدرنشین سوپر لیگ والیبال
ایران بود ،اما در هفته پانزدهم تیم
شهرداری ارومیه پیش از دیدار «تیم
سیرجان  -خاتم اردکان» ،شهرداری
قزوین را شکست داد و صدر جدول را
از نماینده سیرجان پس گرفت ،نماینده
سیرجان هم با شکست خاتم اردکان و گرفتن 3
امتیاز این دیدار نگذاشت صدر نشینی شهرداری
ارومیه به  5ساعت برسد.
تالش همه ما کسب قهرمانی نیم فصل بود

محمدرضا تندروان در کنفرانس خبری بعد از
آخرین دیدار نیم فصل عنوان کرد« :دیدار خاتم
اردکان  -سیرجان یک بازی کامال دشواری بود،
شما ببینید بعد از هفتهها که تیم ما اول یا دوم بود،
قاعدتا تیمها جلوی ما با احترام ظاهر میشوند،
برای پیروزی مقابل تیم سیرجان ،برای اینکه
بتوانند انگیزههای خودشان را باال ببرند .ما برای این
بازی خیلی تالش کردیم که این احترام از طرف ما
هم باشد مقایل این تیم .البته ما خیلی خوب بازی
کردیم ،خاتم اردکان اگر با این کیفیت کل لیگ
را بازی کند ،فکر نمیکنم اینجای جدول باشد.
تیم کامال پر مهره ،البته ریلکس و راحت جلوی
ما بازی کردند ،تبریک میگویم برای عوامل تیم
اردکان برای داشتن چنین تیمی ،امیدوارم در ادامه
مسابقات و در تمام بازیها همین انگیزه را داشته
باشند .ما از نظر کیفیت بازی خیلی خوب بودیم،

مب
ل
ع
تولیدی و بازار ل امام ی (ع)

ولی من قبل از شروع این هفته نگران این بودم
که بازیکنانم فکر کنند ،دو تا بازی را خیلی سریع
بازی کنند و ببرند و تمام شود و قهرمان شوند و
بروند ،در هر دو بازی هم به همین مساله خوردیم،
ما در دو هفته آخر بیشتر تالش داشتیم که زودتر
این اتفاق به واسطه تالشی که کرده بودیم ،رخ
دهد .من فکر میکنم یک مقدار صبور نبودیم و این
صبور نبودنمان در این دو تا مسابقه آخر باعث شد
تیم مقابل هم توانست بهتر بازی کند ،البته که آنها
کیفیت بازیهایشان هر دو تا تیم فوقالعاده بود ،از
بازیکنان خودم هم راضیام آنها فوقالعاده بودند و
میبینید داریم پیروز میشویم ،در شرایطی که تیم
مقابل هم ما را تحت فشار قرار داده بود».
کارنامه تیم سیرجان در پایان نیم فصل

تیم سیرجان در نیم فصل سوپر لیگ والیبال ایران
در مجموع  13بازی انجام داد ،که  11بازی را با
پیروزی پشت سر گذاشت  2 ،بازی مغلوب حریفان
شد و در نهایت با  33امتیاز در لیگ  14تیمی
قهرمان نیم فصل شد.
تندروان سرمربی تیم سیرجان مربی تیم ملی شد

محمدرضا تندروان سرمربی تیم سیرجان با توجه
به نتایج قابل قبول در سوپر لیگ والیبال ایران
به تیم ملی والیبال ایران رسید؛ والدیمیر آلکنو
سرمربی تیم ملی والیبال ایران ،توماس توتولو
مربی ایتالیایی را به عنوان دستیار اول خود به
فدراسیون ایران معرفی کرد و این پیشنهاد مورد
تایید مسووالن فدراسیون هم قرار گرفت.
چند روز پیش در نشستی که در دفتر محمدرضا
داورزنی رئیس فدراسیون والیبال برگزار شد،
محمدرضا تندروان سرمربی سیرجان ،پیمان اکبری
سرمربی شهرداری ارومیه ،رحمان محمدیراد
سرمربی سپاهان و سعید رضایی مترجم کوالکوویچ
به عنوان مربیان ایرانی در تمرینات تیم ملی
انتخاب شدند .این  4مربی ایرانی در تمرینات و
اردوها به همراه تیم هستند ،در بازیهای رسمی
تنها یک نفر از جمع آنها به تصمیم آلکنو بر روی
نیمکت تیم مینشیند.

بیش از  10مدل انــــــــــــواع مبلمـــــــان

تاب های ریلکسـی و تابهای سه نفره باغی و ویالیــی

میـــز و صندلی هــای باغــــــــی و ویالیـــی

میز  LCDتمام  MDFبه قیمـت درب کارخانــــــه

سرویس چوب کامل ویــژه جهیزیـه عروس شامل؛

بازکردن لوله های فاضالب
توالت  ،آشپزخانه و . . .

 -0913 669 6216رضایی

آهن آالت دست دوم
و انواع ضایعات
شما را با باالترین قیمت
در محل خریداریم.
0913 145 2643
0913 278 3052
0919 230 5036
(خدائی)

رختکن،جاکفشی

مبـــل

میز ناهارخوری

میز جلو مبلی

میز آرایش

سرویس خواب

پا تختی

همگی یکجا  17/800/000 :تومان
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آغاز طرح زمستانی پلیس در جادههای استان کرمان

مهر :طرح زمستانی پلیس با رزمایش ادوات این طرح در گردنه «خانه سرخ» محور سیرجان به کرمان آغاز شد .مدیرکل راهداری و حمل
و نقل جادهای شمال استان کرمان گفت :در این طرح  ۳۷۰دستگاه راهداری و ۴۵۰نفر نیروی راهداری در  ۵۶راهدار خانه استان مستقر
شدند و یک هزار و  ۲۰کیلومتر از محورهای برف گیر استان زیر پوشش طرح راهداری زمستانی قرار میگیرد.فرمانده انتظامی استان کرمان
گفت :امسال هم طرح ترافیکی زمستان در استان کرمان همراه تمام نقاط کشور با همکاری تمامی سازمانها و نهادهای مسئول برگزار شد.
سردار عبدالرضا ناظری افزود :تجهیزات ما امسال به روز شدند و ارتقا یافتهاند و طرح هوشمند سازی توسط کارکنان از جمله پهباد برای
کنترل ترفیک محورها و تسهیل در عبور و مرور انجام شد.این طرح زمستانه از  ۲۰آبان شروع شده و تا  ۲۰اسفند ادامه دارد.

شهر

5
شماره 629
 26آذر 1399

بازدیدفرماندار
از روند تکمیل
میدان میوه و تره بار

به گزارش روابط عمومی فرمانداری سیرجان؛ صبح دوشنبه گذشته  ۲۴آذر ماه ،۹۹
بهاالدینی؛ فرماندار شهرستان سیرجان به اتفاق معاون توسعه و برنامه ریزی ،رییس
شورای اسالمی شهر و جمعی از مسئوالن شهرستان از روند تکمیل محل جدید میدان
میوه و تره بار بازدید کردند .در این بازدید از نزدیک مشکالت میدان تره بار بررسی
شد و در صدد رفع آنها برآمدند و مقرر شد طبق برنامه زمانبندی شده میدان تره بار
به مکان جدید انتقال یابد.

نگاهی به عدم حمایت از گلخانهداران در فروش محصوالت؛

تولیدات گلخانهای در سیرجان ،بازار ندارند

هدی رضوانیپور

تولید محصول در گلخانه از جمله مشاغل متنوع اما
حساسی است که سختیهای خاص خودش را دارد.
مبارزه با انواع آفات ،جلوگیری از هدر رفتن و نابودی
محصول و پرورش و تولید محصول در فضای گلخانهای؛
مهارت خاصی را میطلبد که در کنار سختیهای زیادی
که دارد؛ تنها میتواند یک فرد عالقمند به این حوزه را
پای کار نگه دارد .اکثر میوهها و سبزیجاتی که این روزها
در بازار به مصرف میرسد ،تولیدات گلخانهای هستند
که تولیدکنندگان برای به ثمر رساندن آنها تالش چند
ماههای راه انجام دادهاند .شاید بسیاری از ما با مشکالتی
که گریبانگیر گلخانه داران شده ،آشنایی چندانی نداشته
باشیم .در این گزارش با حال و هوای گلخانههای سطح
شهر در گفتگو با سه نفر از گلخانه داران سیرجانی آشنا
شده و مشکالت آنها را مرور می کنیم.
کرونا؛ بازار تولیدات گل را به رکود رسانده

علی زینال زاده  ۱۸سال است که در تهیه گل رز
در سیرجان فعال است و باالترین مشکل در حوزه
گلخانهداری را قیمت باالی سم و کود میداند و میگوید:
متاسفانه قیمت سم و کود خیلی باال رفته و عالوه بر
افزایش بی رویه قیمت ،این موارد در بازار نایاب شدهاند.
سم و کود خارجی اص ً
ال در بازار وجود ندارد .از طرفی
شرایط کرونا هم بازار را به رکود برده .مراسمهای عروسی
و تاالرها که به گل تازه احتیاج داشتند به خاطر کرونا
تعطیل هستند و بازار فروش گل را دچار نوسان کردهاند.
وی اضافه میکند :زمانی این کار را شروع کردم کسی در
منطقه آن را انجام نمیداد .من سومین رزکا ِر هلندی در
ایران بودم .آن زمان در ایران زیاد گل رز تولید نمیشد و
من با عشق و عالقه فراوان به سمت تولید گل رز جذب
شدم .این گلخانهدار در خصوص توزیع محصوالت خود
در خارج از استان میگوید :فع ً
ال صادرات مستقیم نداریم.
گلها را به مشهد میفرستیم و آنجا به مشتریهایی
میفروشند که گل را به ترکمنستان ارسال میکنند .االن
دیگر تولید گل در استان زیاد شده و خیلیها به سراغ
آن آمدهاند.
راز کیفیت محصوالت

وی میگوید :همیشه سعی کردم سیستم گلخانه را مرتب

با تکنولوژی روز دنیا تجهیز کنم .پشتکار خیلی زیادی
هم دارم همچنین از تجربیات  ۱۸ساله هم برای بهبود
کیفیت کار استفاده میکنم .کار ما تولید گل رز است که
در رنگهای مختلف تولید و به بازار عرضه میشود .گل،
محصول بسیار حساسی است و باید به دقت مراقب آن
بود .سرما و گرمای شدید نباید در گلخانه وجود داشته
باشد .همچنین باید مرتب با آفات گل مبارزه کرد .تغذیه
گیاه در کشتهای هیدروپونیک هم خیلی مهم است و
فراهم آوردن شرایط اقلیمی مناسب هم به تولید یک
محصول با کیفیت در گلخانه کمک میکند.
محصوالت جیرفت در سیرجان فروش میرود؛ محصوالت
سیرجان روی دستمان میماند

فاطمه محسنزاده فوق لیسانس کشاورزی مدت  ۹سال
است که در حوزه تولید خیار گلخانهای مشغول به کار
است .وی در خصوص ورود خود به این حوزه می گوید:
از آنجایی که پدرم کشاورز بود و من تحصیالت مرتبط در
این حوزه را هم دارم اما متاسفانه چون خانم بودم کسی
دوست نداشت وارد این حرفه شوم .کارگران گلخانه هم
دوست داشتند صاحب کارشان آقا باشد تا از او حرف
شنوی داشته باشند .مجبور شدم چند تا کارگرخانم هم
بیاورم .وی در خصوص مشکالت گلخانهداری خاطرنشان
میکند :در حوزه کار گلخانه مشکالت زیادی وجود
دارد .بازار و تره بار با گلخانهداران هماهنگ نیستند .بذر
خیار را دانهای  ۵۰۰هزار تومان قبال میگرفتیم که االن
شده دانهای  ۲۵۰۰تومان .کود را کیسهای  ۲۰۰تومان
میخریدیم اما االن شده یک میلیون و  ۲۰۰تومان.
هزینهها خیلی باال رفته اما علیرغم زحمتی که میکشیم
و خیار با کیفیت پایین جیرفت را به سیرجان میآورند
و به فروش میرسانند با قیمت خیلی کم و تمام زحمات
و تالش ما به هدر میرود .اگر تره بار سیرجان با گلخانه
داران سیرجانی هماهنگ بود این مشکل پیش نمیآمد.
بار جیرفت و میناب که به سیرجان می آید هزینه باالیی
برای کشت ندارد؛ ضمن اینکه کیفیت خیار سیرجان
خیلی باالتر است اما هیچ حمایتی از ما نمیشود .چند
بار هم به مسووالن گفتیم به خاطر ورود خیار جیرفت به
شهرستان محصول ما میماند و فروش نمیرود .اما کسی
جوابگو نیست.

عکسها :سخن تازه

وی در پاسخ به این سوال که آیا این محصول ارگانیک
تولید میشود؟ میگوید :قیمت محصوالت ارگانیک خیلی
باالست و به دلیل شرایط اقتصادی فعلی ،مردم بابت
محصوالت ارگانیک پول نمیدهند .اگر بخواهیم در ۴۰۰۰
متر محصول ارگانیک به کارهای چیزی که میخواهیم
را برداشت نمیکنیم .به همین دلیل محصوالت ارگانیک
کشت نمیکنیم.

سود عمده به جیب دالل و مغازهدار میرود

شهریار حافظی در گلخانه خود محصول گوجه را تولید
میکند .او هم ورود خود به این حوزه را عالقه میداند و
میگوید :معموالً  ۹۰%به خاطر عالقه وارد این کار میشوند.
در کنار آن پشتکار و کسب درآمد هم مطرح میشود .او
هم مشکالت گلخانه را بازگو میکند و میگوید :متاسفانه
بازار گلخانه بسیار ریسک پذیر است .اینطور نیست که
مطمئن باشیم محصول ما را از اول کشت تا آخر کشت با
یک قیمت ثابت خریداری میکنند .به همین دلیل افراد
زیادی در این حوزه وارد شدند و ورشکسته شدند.

آگهـی تجدیــد مناقصــه عمومــی
طراحی ،اجرا و راه اندازی سیستم اطفاء حریق انبارهای
جدید یدکی و نسوزمجتمع جهان فوالد سیرجان

دعوت به عمل می آید

مناقصه(قرارداد و رزومـــه ارسالی می بایست مربوط به سال  95تاکنون و مرتبط با موضوع مناقصه باشند).
-4مدارک و مستندات توان مالی با اسناد و مدارک مثبته.
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گواهی اعالم رضایت کارفرمایان قبلی در خصوص خدمات مذکور در موضوع مناقصــه.

شرایـط:
-1محل اجرا؛ سایت شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان واقع در شهرستان سیرجان ،کیلومتر  50جاده
سیرجان-شیراز ،کیلومتر  3جاده اختصاصی گل گهر می باشد.
-2ارائه اسناد و مستندات مذکور هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نمی کند.

 -3شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.

 -4جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 0913 996 4877 :تماس حاصل نمایید (.پاسخگویی در ساعات اداری)
 -5هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

ک مجتم
سی
ف
ج
واحد رخید خدمات رش ت ع هان والد رجان

کیلوگرم

حداکثر سن

)034( 4220 1168

سانتی متر
سال

)034( 4228 2561

زمایده رفوش دو دست گاه مینی بوس  -نوبت اول

شهـرداری پاریـــز در نظر دارد به استناد مجوز شماره  1920مورخ  1398/5/20شورای اسالمی

شهر پاریز مزایده  2دستگـاه مینـی بــوس ایویکــو را به خریداران واجد شرایط واگذار نماید.
لذا از کلیه خریداران دعوت به عمل می آید
نوع ماشین

سال ساخت

تعداد

وضعیت سند

قیمت پایه

مبلغ سپرده شرکت
در مزایده(ريال)

مینی بوس

1385

1

دارد

1/545/600/000

154/560/000

مینی بوس

1385

1

دارد

1/490/400/000

149/040/000

 -1آگهی نوبت اول  :مورخ 1399/09/26
 -2آگهی نوبت دوم  :مورخ 1399/10/02
 -3مهلت توزیع اسناد :از تاریخ 1399/10/02لغایت 1399/10/06
 -4محل توزیع اسناد :شهر پاریز-بلوار جمهوری ،ساختمان شهرداری ،دبیرخانه شهرداری
 -5محل تحویل اسناد :استان کرمان ،شهرستان سیرجان ،شهر پاریز ،بلوار جمهوری ،دبیرخانه شهرداری پاریز
 -6زمان بازگشایی پیشنهادها :ساعت  14روز شنبه 1399/10/13
 -7سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مندرج می باشد.
 -8هزینه درج آگهی در دو نوبت به عهده برنده مزایده است.
 - 9شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
-10مبلغ شرکت در مزایده بصورت ضمانتنامه بانکی یا وجه نقد به حساب  3100005245003نزد بانک ملی به نام
شهرداری پاریز واریز و اصل ضمانتنامه و یا فیش واریزی را در پاکت اسناد قرار دهند.

عم
روابط ومی شهرداری اپرزی

آگهی مزایـده شهـرداری پـاریـز

اسناد و مدارک:
 -1درخواست رسمی (ذکر شماره تماس تلفن ثابت ،تلفن همراه و آدرس ایمیل الزامی است).
 -2اساسنامه و مدارک ثبتی ( شماره ثبت ،کد اقتصادی و شناسه ملی ،گواهی ثبت ،گواهی آخرین تغییرات و)...
-3رزومه ،سوابق اجرا و نمونه قراردادها و توافق نامه های انجام شده مطابق یا مشابه با موضوع

وزن

دندانسازي نوري

مشابه باشد دعوت بعمل می آورد تا ظرف مدت حداکثر هفت روز از تاریخ چاپ این آگهی ،پاکات خود
چگونگی آماده سازی آنها به آدرس اینترنتی  WWW.SJSCO.IRمراجعه نمایند.

حداقل قد

كوچه دكتر اديب پور

واجد صالحیت که دارای سابقه کار مرتبط بصورت سیستم اسپرینکلر( )Sprinklerحداقل در دو پروژه
را به آدرس مندرج در اسناد مناقصه ارسال نمایند.شرکتها میتوانند جهت دریافت اسناد مناقصه و

دعوت به عمل می آید

۹۰

حریق انبارهای جدید یدکی و نسوز مجتمع جهان فوالد سیرجان اقدام نماید؛ لذا از کلیه شرکت های

برای كار در دندانسازي

با شرایط زیر

۳۵

شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در نظر دارد نسبت به طراحی ،اجرا و راه اندازی سیستم اطفاء

از يك همكار خانم

ازتعدادی نیرو جهت امور نگهبانی

۱۸۰

دو مرحلــه ای « شمـــاره -99-42خ »

بازار در کار گلخانه خیلی مهم است .تولید محصول دست
ماست ولی قیمتی که بازار تعیین میکند بسیار تاثیرگذار
است .سیرجان نه صادراتی دارد و نه بازار داخلی خوبی
که بتواند مشکل گلخانهداران را رفع کند .میداندارها در
عرضه و تقاضای محصوالت گلخانهای به تولیدکنندگان
کم لطفی میکنند.
چندین بار هم به مراجع مسئول گفتیم که از محصول
سیرجان حمایت کنند و آن را از شهرهای دیگر تأمین
نکنند ولی پای یک سری منافع در میان است که نیاز
بازار را از جای دیگری به جز گلخانههای سیرجان تامین
میکنند و محصول ما بدون خریدار میماند و مجبور
میشویم زیر قیمت بفروشیم .از بین حدود  ۵۰گلخانهای
که میشناسم فقط  ۸-۷تا فعالیت دارند .در پاسخ به
این سوال که در بازهای که قیمتگوجه خیلی باال رفت،
این افزایش قیمت روی محصول شما هم اثر گذاشت؟
میگوید :خیر .متاسفانه این بحث زمانی پیش آمد که
مسئله صادرات با ارز  ۳۰هزار تومانی مطرح بود و آن زمان

گلخانههای سیرجان کشت نداشتند.
یعنی محصولی نبود که به بازار بدهیم .ما شهریور کشت
داشتیم و پایان آذر به ثمر میرسد .حافظی هم از وضعیت
بازار سیرجان گالیهمند است و میگوید :گوجهای که با
هزینه زیاد گاز و کود پرورش میدهیم بازاری ندارد .کود
را کیسهای  ۷هزار تومان میخریدم ،االن میخریم ۶۰
هزار تومان .یک سم  ۳۰۰سی سی را دو میلیون میخریم
و فقط دو مرحله میتوانیم استفاده کنیم و دوباره باید
تهیه کنیم .هزینه تولید خیلی باالست اما محصول ما
که یک گوجه مرغوب و درجه یک است را در سیرجان
کیلویی  ۴۰۰۰تومان از ما میخرند .در حالی که مغازه آن
را  ۱۰هزار تومان به مردم میفروشد و این وسط دالل و
فروشنده سود میکنند.
این تولید کننده گوجه گلخانهای خاطرنشان میکند:
ستاد تنظیم بازار باید مغازهدار را توجیه کند تا بار ما
روی زمین نماند.
آنچه مسلم است کار گلخانه یک کار حساس و ظریف و با
دقت است که باید برای آن پشتکار زیادی صرف شود .به
ویژه اکنون که با توجه به نوسانات اقتصادی ،هزینههای
کشاورزی بسیار باال رفته و همانطور که گلخانهداران
در این گزارش اشاره کردند علیرغم هزینههای زیادی
که برای تولید محصول متحمل میشوند ،بازار از آنها
حمایت نمیکند و مجبورند یا محصول خود را زیر قیمت
بفروشند و یا اص ً
ال خریداری برای محصولشان پیدا نشود
که در هر دو صورت ضرر میکنند و لزوم حمایت از
گلخانهداران در اینجا احساس میشود تا بتوانند با انگیزه
بیشتری به تولید محصول بپردازند و خیالشان از بابت
وجود یک بازار خریدار در سیرجان راحت باشد تا بتوانند
محصولشان را در این بازار به فروش برسانند .نه اینکه
محصوالتی مثل خیار و گوجه را از شهرهای دیگر برای
فروش به سیرجان بیاورند و بازار گلخانهداران سیرجانی
را به رکود برسانند.
این امر توجه ویژه مسووالن را میطلبد تا با حمایت از
این گونه کارهای تولیدی به خودکفایی نیروهای جوان
شهرستان کمک کند که هم گامی است در جهت کاهش
بیکاری و هم ایجاد فرصتی است برای تولید محصوالت
بومی تا با قیمت مناسب به دست مشتری برسد.

هفتهنامه سیاسی ،اجتماعی
صاحب امتیاز :بتولهاشمیمعصومی
مدیرمسوول :ابوالقاسم محمودآبادی
پ :مهدوی کرمان
چا 
نشانی :سیرجان ،خیابان نصیری شمالی ،کوچه نصیری ( )25پالک  113کدپستی7813753636 :
تلفن 42202140 :نمابر 42234344 :سامانه پیام کوتاه3000990061 :
تلفن سفارش آگهی09133475191-42234344 :
سایت اینترنتی www.sokhanetazeh.com :پست الکترونیکیsokhan.tazeh@Gmail.com :

زوم

اینستاگرامSokhan_Tazeh :

ویترینآخر

گوناگون
شروط رهبر انقالب ب رای موافقت با کاهش سهم صندوق توسعه

۰

۱

فارس :حضرت آیتاهلل خامنهای در پاسخ به نامه رئیسجمهور مبنی
بر کاهش سهم صندوق به  20درصد در الیحه بودجه  ،1400برداشت
مازاد بر  ۲درصد از صندوق توسعه را فقط تا سقف میلیون بشکه در روز
مجاز دانستند و نیز هرگونه برداشت از صندوق را برای مصارف اجازه ندادند.
محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در صفحه شخصی خود در
توئیتر این نامه را منتشر کرد

بایدن رسم ًا رئیس جمهور آم ریکا شد

۳۸

جو بایدن نامزد حزب دموکرات تا این لحظه با کسب  ۳۰۲رای گزینشگران
انتخاباتی ،به طور رسمی پیروز رقابت انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شد.
مجموع آرای گزینشگران در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا  ۵رای است که
هر نامزدی که بتواند حداقل  ۲رای گزینشگران را به دست آورد ،پیروز رقابت
و رئیس جمهوری آینده خواهد بود مگر اینکه در زمان اعالم این نتایج به کنگره
آمریکا در ژانویه ،نسبت به نتایج اعالمی ،اعتراضی مطرح شود.
۷۰

۶

صدا و سیمای ای ران حق تهیه گزارش از بازی پرسپولیس را ندارد

فارس :چتان کولکارانی؛ رییس بخش رسانهای و اجرایی رقابتهای لیگ
قهرمانان آسیا گفت :با توجه به شرایط موجود و قوانین جاری ،فعالیتهای رسانهای
در فینال لیگ قهرمانان آسیا محدود است و حتی در بخشهایی ،انجام یکسری
فعالیت ،ناممکن است .به عنوان مثال صدا و سیمای ایران یا هر رسانهای که
حقپخش بازیها را در اختیار ندارد ،نمیتواند گزارشی از تمرین و بازی تهیه کند.
زیرا کپیرایت بازی فروخته شده است.

ایسنا :مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی اظهارکرد :پرداخت حق بیمه و احتساب
دوران خدمت سربازی به عنوان سابقه بیمه افراد و همچنین پرداخت غرامت دستمزد
ایام بیماری کرونا از امروزدوشنبه  24آذر روز مصاحبه -به صورت کامال غیرحضوری
انجام میشود .دکتر مصطفی ساالری افزود :از طریق تبادل اطالعات با سازمان نظام
وظیفه نیازی به مراجعه افراد برای دریافت این خدمت نخواهد بود .شرط استفاده
غیرحضوری از این خدمت داشتن کارت پایان خدمت هوشمند است.

ك

احتساب دوران س ربازی به عنوان سابقه بیمه «غیرحضوری» شد

ك

عضو هیات رییسه مجلس از شکایت تعدادی از نمایندگان از دولت در قالب ماده 234
آییننامه داخلی مجلس به خاطر استنکاف از راهاندازی سامانه حقوق و مزایا خبر داد.
حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در گفتوگو با خبرگزاری
فارس ،گفت :تعدادی از نمایندگان در قالب ماده  234آیین نامه داخلی مجلس از
دولت به خاطر استنکاف از راه اندازی سامانه حقوق و مزایا شکایت کردند.

سازمان سیما ،منظر و فضای سبز سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (شرح مختصر :عملیات
تنظیف ،نگهداری ،تخلیه و بازکردن مجرای سرویس های بهداشتی پارکهای سطح شهر و مسجد جامع)

به شماره  2 0 9 9 0 9 0 5 4 9 0 0 0 0 1 1را 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  1399/09/26می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  12:00روز یکشنبه تاریخ 1399/10/07
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :تا ساعت  12:00روز پنج شنبه تاریخ 1399/10/18

زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  16:00روز یکشنبه تاریخ 1399/10/21

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

بایدبینکرهشمالیبودنوارتباطبادنیایکیراانتخابکنیم
بهارنیوز :موافقت رهبر انقالب با
درخواست دولت برای تمدید مهلت
بررسی لوایح «»FATF؛ این خبر را لعیا
جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری
داد .هفته پیش محسن رضایی ،دبیر
مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز از
نامه رئیس جمهوری به رهبر معظم
انقالب در همین باره خبر داده بود .حاال
لعیا جنیدی توضیح داده که با موافقت
رهبر انقالب ،مهلت بررسی لوایح باقی
مانده در مجمع تشخیص مصلحت
نظام تمدید شده است .به نظر میرسد
این خبر میتواند بازارهای اقتصادی را
تحت تاثیر قرار دهد هرچند کارشناسانی
نیز هستند که معتقدند این اثر مقطعی
است .با این همه برخی تحلیلگران اعتقاد
داشتند ،رفتن ایران به لیست سیاه گروه
ویژه اقدام مالی در انتهای سال  ،یکی
از عوامل زمینهساز نوسانات دالر در سال
جاری بود.
دارو و غذا اولین ثمره پیوستن به FATF

میثم رادپور ،کارشناس مسائل
اقتصادی ،اما در این باره میگوید :اینکه
ایران از لیست سیاه  FATFخارج شود
تنها ما را در وضعیتی قرار خواهد داد که
پیش از آن هم بودیم .تحریمهای آمریکا
همچنان مسلط بر اقتصاد کشور است و
بسیاری از بانک به دلیل ریسک تحریمها
با بانکهای ایرانی کار نمیکنند.
وی میافزاید :اما قرار گرفتن در لیست
سیاه این نهاد حتی حداقل ارتباطات را
هم محدود کرده است .در واقع مسئله
غذا و دارو تحت تاثیر آن قرار گرفته

است؛ بنابراین در عمل تنها برای ورود
برخی کاالهای اساسی احتماالً برخی
بانکها با ما همکاری خواهند داشت.
رادپور تاکید میکند :در عمل خروج
ایران از لیست سیاه به معنای گشایش
همهجانبه اقتصادی نیست ،اما حداقل
بیشتر از این موانعی جلوی ارتباطات
اقتصادی قرار نخواهد گرفت
 FATFبه اندازه آمدن بایدن اثرگذار
است؟

رادپور در پاسخ به این سوال که آیا
تصویب  FATFبه اندازه آمدن بایدن
اثرگذار است؟ میگوید :هرچند همکاری
با  FATFخبر خوبی محسوب میشود،
اما به نظر میرسد نتواند به اندازه تغییر
رئیس جمهور آمریکا اثر روانی در بازار
داشته باشد.
وی تصریح میکند :در حال حاضر
آزادی عمل الزم برای کنترل بازار ازر
در اختیار دولت نیست .این کارشناس
اقتصادی با بیان اینکه در این دوره به
اندازه تورم بازار ارز رشد خواهد کرد،
اظهار میکند :بنابراین خبری مانند
خروج ایران از  FATFتنها اثر مقطعی
خواهد گذشت.
بازار در چه صورتی به تثبیت میرسد؟

رادپور میگوید :تنها در صورتی که
آثار تورمی بهبود پیدا کند از جمله اینکه
بتوانیم نفت بفروشیم که مستقیمی بر
کسری بودجه دولت اثرگذار است و
فشارهای ناشی از تورم کاسته خواهد
شد در آن صورت بازارهای اقتصادی نیز
تثبیت خواهد شد.

باید بین ارتباط با دنیا و کره شمالی بودن
انتخابکنیم

همچنین مهدی پازوکی کارشناس
مسائل اقتصادی میگوید :اقتصاد ایران
به شدت بسته است .اگر ایران FATF
را نپذیرد امکان تجارت با دنیا را از دست
خواهد داد مگر اینکه همچنان با کشورهای
عقب مانده به صورت تهاتری و کاال به
کاال تجارت کند .وی میافزاید :اگر حتی
تحریمهای آمریکا هم برداشته شود برای
ارتباط تجاری بانکهای ایرانی با بانکهای
خارجی الزم است که با  FATFهمکاری
کند .پازوکی تصریح میکند :باید تصمیم
بگیریم که میخواهیم با دنیا تجارت داشته
باشیم یا قرار است مدلی مانند کره شمالی
باشیم .اگر قرار به ارتباط است سیستم
بانکی ما باید با سیستم بانکی کشورهای
هدف صادرات ارتباط داشته باشد .این
اقتصاددان تاکید میکند :هرچند باید
دانست که مشکل اقتصاد ایران با FATF
به تنهایی حل نخواهد شد بلکه پیوستن
به این نهاد شرط الزم است و شرط
کافی بستگی به شیوه مدیریت داخلی و
همچنین نحوه تعامل بین المللی است.
پازوکی خاطرنشان میکند :خبر پیوستن
به  FATFقطعاً اثر مثبت بر بازارها دارد،
اما اینکه هوای اصفهان آلوده است ربطی
به  FATFندارد؛ اما برای تعامل و گشایش
الزم است تا به  FATFبپیوندیم .این به
نفع ما خواهد بود چرا که نمیتوان ادعا
کرد که در حال مبارزه با فساد هستیم،
اما با پولشویی مبارزه نمیشود؛ بنابراین
همکاری با این نهاد میتواند بهانه
جوییهای احتمالی را نیز خنثی کند.

مناقصه سازمان سیما ،منظر و فضای سبز ( نوبت اول )

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
عملیات تنظیف ،نگهداری ،تخلیه و بازکردن مجرای
سرویس های بهداشتی پارکهای سطح شهر و مسجد جامع

وقتی سنگ فرشها جور کتاب را میکشند!

۹۸

شکایت مجلس از دولت بهخاطر اهمال در اج رای شفافیت
حقوق و درآمد مسووالن

عصرایران؛ مصطفی داننده -دولت دوم روحانی ،نمره قبولی
نمیگیرد .همه مشکالت اعم از تحریم ،ترامپ ،کرونا و  ...را
قبول داریم اما باید بپذیریم که دولت در تمام این مراحل در
موقعیت انفعال قرار داشت و نتوانست از شوک خروج آمریکا
از برجام خارج شود .برخالف رییس جمهور که اعتقاد دارد به
وعدههایش عمل کرده است ،معتقدم که بسیار از شعارهای
انتخاباتی او هنوز روی زمین مانده و حتی روحانی به سمتشان
هم نرفته ،چه برسد به اینکه به آنها عمل کرده باشد.
در این میان اما برخورد مخالفان دولت ،با شرایط کشور بسیار
جالب است .به طور مثال آیتاهلل علمالهدی امام جمعه محترم
مشهد در یکی از خطبههای نماز جمعه این شهر گفته بود«:
متأسفانه شاهدیم که هر سال شب عید قدرت خرید مردم
کاهش پیدا میکند و مردم از وضعیت حداقلی نیز برخوردار
نیستند و در این آغاز سال جدید در برابر زن و فرزند خود
احساس سرافکندگی میکنند».
این حرف آیت اهلل علمالهدی کامال درست است .متاسفانه
وضعیت معیشتی مردم به شدت وخیم است و بسیاری از
سرپرستان خانواد ه نمیدانند ماه را چگونه به آخر برسانند اما
همین امام جمعه مشهد در زمان احمدینژاد که وضع زندگی
مردم تفاوت چندانی با امروز نداشت توصیهی جالبی به مردم
کرده بود.
حضرت آیتاهلل در سال  91از همین تریبون که روحانی را
آماج حمالت خود قرار میدهد ،فرموده بودند «:اگر مرغ در
دسترس نيست آن را با يك ماده پروتئيني ديگر جايگزين
نيد .مشهديها مگر اشكنه پياز داغ را يادتان رفته و آن
زندگي را فراموش كردهايد؛ مگر قرار است برنامه همان باشد
ه قب ً
البوده است».
این سخنان نشان میدهد که اگر دوستان سر کار باشند،
میشود شرایط اقتصادی را تحمل کرد و اشکنه خورد اما اگر
مخالفان ،قدرت را در دست داشته باشند ،باید از وضع مردم
شکایت کنیم و فریاد سر دهیم که وااسالما که مردم مرغ ندارند
که بخورند.
متاسفانه سیاسیبازی سکه رایج این روزهای ایران شده است
و شک نکنید همه آنهایی که امروز در مجلس مذاکره را دام
شیطان برای ایران میدانند بعد از انتخابات  1400و پیروزی
یکی از خودشان ،آغوششان را برای مذاکره باز میکنند،
چون خوبمیدانند بدون دوستی با جهان نمیشود ،به ثبات
اقتصادی رسید.
از نظر آنها مذاکره خوب است اما اگر یک اصولگرا آن را
انجام دهد و الغیر.

عکس :سید محسن فروزنده

چرا دیگر به مردم توصیه نمیکنید
اشکنهی پیاز داغ بخورند؟

الف -آدرس :سیرجان -بلوار شهید زندی نیا ،مجتمع سازمانی شهرداری و تلفن 034 - 42338102-3
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس021-41934 :

دفتر ثبت نام85193768-88969737 :

دمرییت ارتباطات شهرداری سیرجان

جمع آوری چمن ) به شماره  2 0 9 9 0 0 5 6 7 4 0 0 0 1 1 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  1399/09/26می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت  12:00روز یکشنبه تاریخ
1399/10/07

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  12:00روز پنج شنبه تاریخ 1399/10/18

زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  16:30روز یکشنبه تاریخ 1399/10/21

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

مناقصـه شهـرداری سیرجـان ( نوبت اول )

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

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (شرح مختصر :تهیه مصالح و
حصارکشی پیش ساخته محوطه جمعه بــازار ) به شماره 2 0 9 9 0 0 5 6 7 4 0 0 0 1 1 1

را 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  1399/09/19می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت  18:00روز پنج شنبه تاریخ
1399/09/27

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز یک شنبه تاریخ 1399/10/07

زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  17:00روز دوشنبه تاریخ 1399/10/08

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

مناقصـه شهـرداری سیرجـان ( نوبت دوم )

فراخوان مناقصــــه عمومــــی یک مرحله ای
عملیـــات بُــرش و جمـــع آوری چمــــــــــن

فراخوان مناقصــــه عمومــــی یک مرحله ای
تهیه مصالح و حصارکشــــی پیش ساختـه محوطه جمعــــه بــــازار

