
اصالح تقاطع پرخطر جاده کمربندی معروف 
به سه راهی باسفهرجان و مسیر ارتباطی بیش 
آرزو  یک  به  تبدیل  آبادی  و  روستا   ۳۷ از 
شده است. درحالی که بسیاری از بخش های 
کم رفت و آمد در شهرستان  زیرگذر دارند، 
مشخص نیست چرا ورودی باسفهرجان هنوز 

یک زیرگذر احداث نشده است؟
سال های سال در این سه راهی پر تردِد واقع 
قرار  آهن  راه  پل  از  پیش  -که  کمربندی  در 
سوانح  و  بودیم  زیادی  تصادفات  دارد-شاهد 
دلخراشی در این گذرگاه اتفاق افتاد که می شد 
مصدوم  و  کشته  ده ها  شاهد  و  نخورد  رقم 
نباشیم. با این حال این سه راهی پرتردد فقط 
با گذاشتند دیواره  های سیمانی بسته شد تا دور 
برگردان به کمی آن طرف تر منتقل شود که 
مشخص نیست چه نقشی در کاهش چشمگیر 

حوادث داشته؟!
مردم  سرگشاده ی  نامه ی  از  که  است  مدتی 
باسفهرجان و شریف آباد خطاب به وزیر مسکن 

اما  و شهرسازی و شهردار سیرجان می گذرد 
اتفاقی نیفتاده است و به نظر نمی رسد  هنوز 
پر  منطقه ی  این  برای  برنامه ای  نیز  راه  اداره 

تررد و پر خطر داشته باشد. 
 پیش فرض مان این است که در شورای ترافیک 
هم  دور  متخصصان  و  مسئوالن  از  عده ای 

می نشینند و عقل شان را روی هم می گذارند تا 
اوضاع عبور و مرور شهر سامان بهتری پیدا کند 
و مردم راحت تر رفت و آمد کنند. اما وقتی که 

ناگهان می بینی گذرگاهی که سال ها به عنوان 
چهارراه شناخته می شده، با حجم های زمخت 
از معنا تهی  سیمانی مسدود شده و چهارراه 

شده است، در همه چیز شک می کنی.
حل  راه  تنها  سال ها  این  طول  در  نظر  به 
سه  همین  مثل  مشکالتی  برای  ما  مسئوالن 
راهی باسفهرجان در کمربندی شاهد تنها پاک 

کردن صورت مسئله بوده است! 
آباد  شریف  به  ورود  برای  فقط  خودروها 
و  حجت آباد  و  و  باسفهرجان  و  فخرآباد  و 
روبرو  خطر  و  مشکل  با  مسیر  آن  روستاهای 
نیستند، وقتی از آن روستاها به سیرجان هم 
می آیند، مجبور هستند راه زیادی را تا نزدیکی 
هزینه  بزنند.  دور  و  بروند  غفاری  خیابان 
استهالک و بنزین اضافی مصرفی این خودروها 
را حساب کرده اید؟ شلوغی بی دلیل این بخش 

از بلوار و خطرهای احتمالی را چطور؟
کلی  وجود  با  و  سال  همه  این  چرا  راستی 
هنوز  شدن  زخمی  و  کشته  و  تلخ  حادثه 
مسئوالن فکری برای ایجاد یک زیرگذر برای 

عبور و مرور مردم به باسفهرجان نکرده اند؟!

پس از خسارت های پسته در رفسنجان و 
سیرجان، مریم رضایی خبرنگار ایرنا به سراغ 
همین  با  کشور  پسته  پژوهشکده  رییس 

موضوع رفته است.
بروز  اظهارکرد:  پور  اسماعیل  علی  دکتر 
محیطی  و  اقلیمی  عوامل  از  ناشی  خسارت 
است  جدید  بحثی  باغبانی،  علوم  حوزه  در 
که با تغییرات اقلیمی ایجاد شده به طوری 
که قباًل هر ۱۰ سال یکبار و سپس پنج سال 
دچار  کشور  مناطق  برخی  های  باغ  یکبار 

سرمازدگی یا گرمازدگی می شدند.
وی تصریح کرد: بنابراین کشاورز باید باور 

مبارزه  تواند  می  مشکالت  این  با  که  کند 
گرمازدگی  های  خسارت  انواع  یعنی  کند 
تواند  می  را  تگرگ  و  طوفان  و سرمازدگی، 
ولی  نبیند  آسیبی  محصول  تا  کند  کنترل 
به  تا  اند  نرسیده  باور  این  و  یقین  به  هنوز 

دنبال راه حل های آن نیز بروند.
اسماعیل پور از جمله روش های مقابله با 
سرمازدگی را استفاده از بخاری های باغی، 

چاهک معکوس، دستگاه مولد باد و دستگاه 
مولد مه عنوان کرد و گفت: ساده ترین آنها 
استفاده از بخاری باغی است که با توجه به 
سیستم خرده مالکی موجود در باغات پسته، 
آنها  هزینه  و  اجراست  قابل  و  ساده  روشی 
نسبت به درآمدی که برای باغدار ایجاد می 

کند، اقتصادی است.
بخاری  از  نوع  یک  اینکه  به  اشاره   با  وی 

کوچک  های  قوطی  شکل  به  باغی  های 
قرار  پراکنده  به صورت  باغ   در  هستند که 
این قوطی ها  افزود: در حقیقت  می گیرند 
منابع حرارتی هستند و نباید فقط دور تا دور 
باغ را به این بخاری ها مجهز کرد بلکه در 
بین ردیف درختان باغ و به فاصله  هر پنج 
تا ۶ متر یک قوطی ) بخاری باغی ( گذاشت 
تا حرارت به تمامی درختان برسد و از سرما 

محفوظ بمانند.
اخیر  اینکه طی سال های  به  اشاره  با  وی 
تگرگ  و  سرما  گرما،  مانند  دمایی  نوسانات 
آنها  راه کاهش خسارت  تنها  را داشتیم که 
شده  حفاظت  باغداری  های  طرح  اجرای 
است گفت: در کشورهایی که وضعیت شان 
بدتر از ایران است این کار را انجام داده اند؛ 
طرفی  از  و  بیایند  کار  پای  اگر  مسئوالن 
توان خسارت  باور کند که می  کشاورز هم 
می  بخوبی  داد،  کاهش  را  محیطی  عوامل 
یا  خسارت  بدون  را  ها  بحران  این  توان 

خسارت حداقلی پشت سر گذاشت.

      گروه شهر

  عکس: سید محسن فروزنده
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باسفهرجان، همچنان سه راهی پرخطر

دیواری مقابل آرزوی زیرگذر 

رئیس مرکز پیش بینی هواشناسی کرمان از بارش باران در روز چهارشنبه در اکثر مناطق 
استان خبر داد.حمیده حبیبی اظهار داشت: وزش باد در شمال و شرق استان کرمان 
همچنان یکی از پدیده های غالب آب و هوایی استان محسوب می شود. وی تصریح کرد: 
بیشترین میزان وزش باد در شرق استان است که احتمال بروز مجدد ریزگردها و کاهش 
دید وجود دارد که البته در روز چهارشنبه شدت وزش باد در این منطقه بیشتر خواهد شد.  

وی گفت: باال آمدن سطح رودخانه و بروز سیالب دور از انتظار نیست.

آخر هفته بارانی
 و احتمال 
بروز سیالب

خبــر
 هنرمندان صنایع دستی کرمان تسهیالت بانکی دریافت می کنند 

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان با اشاره به اعطای تسهیالت 
بانکی از محل دستورالعمل بند الف تبصرۀ ۱8 قانون بودجه به هنرمندان صنایع دستی کرمان، گفت: »فعاالن حوزۀ 
صنایع دستی استان کرمان شامل تولید کنندگان و دارندگان فروشگاه ها و بازارچه های صنایع دستی که تحت پوشش 
به  اردیبهشت ماه ۱4۰۱   ۱5 تا  تسهیالت  این  از  استفاده  برای  می توانند  هستند،  استان  میراث فرهنگی  اداره کل 

سامانه ی الکترونیکی my.mcth.ir  مراجعه کنند«.

راه اندازی کارگاه شیرینی پزی 
 

و اشتغال زایی برای  ۱۵ نفر در سیرجان  
ساکن  ایرانمنش  خانم  امداد،  کمیته  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
شهرستان سیرجان است که به دلیل جدایی از همسرش در سال ۹8 

با دو فرزند دخترش تحت حمایت کمیته امداد سیرجان قرار گرفت.
وی مدت هفت سال است که کار شیرینی پزی انجام می دهد. وی در 
مورد شرایط کار و حرفه خود می گوید: کار خود را در ابتدا با پخت 
شیرینی در منزل شروع کردم و با لطف خدا و همکاری کمیته امداد 
فروشی  شیرینی  کارگاه  و  خریداری  را  موردنیاز  تجهیزات  توانستم 

راه اندازی کنم.
این بانوی کارآفرین موفق می افزاید: با کمک کمیته امداد و دریافت 
تسهیالت و همچنین حمایت های مشاوره ای و کارآموزی که از سوی 
کارشناسان این نهاد انجام شد، با دریافت تسهیالت قرض الحسنه از 
کمیته امداد توانستم تجهیزات موردنیاز را خریداری و در گوشه ای از 
منزلم کارگاه شیرینی پزی راه اندازی کنم و امروز ۱5 نفر نیروی کار 
که بیشتر آنان زنان سرپرست خانوار هستند، در کارگاه من مشغول 

فعالیت هستند.
وی می گوید: کمیته امداد با همراهی و بازدیدهای مستمر از کارگاه من 
باعث رفع کبودها و ارائه مشاوره های الزم و هم چنین توسعه و پیشرفت 

کارم شده اند.
با دو شرکت بزرگ  بانوی کارآفرین موفق می افزاید: هم اکنون  این   
در شهرستان سیرجان به منظور تأمین شیرینی موردنیاز آن ها قرارداد 
به  کرمان  استان  بر  عالوه  را  خود  تولیدی  شیرینی های  و  بسته ام 
... ارسال و ماهیانه حدود ۲5  استان های تهران، بندرعباس، شیراز و 

میلیون تومان درآمد خالص کسب می کنم.
خانم ایرانمنش از تولید انواع شیرینی های سنتی، فانتزی، مخصوص، 

باقلوا، قطاب و ... در کارگاه شیرینی خود خبر داد.
این بانوی کارآفرین بابیان اینکه کسب رزق و روزی حالل مهم ترین 
انگیزه و عامل پیشرفت کارم بوده می گوید: با توجه به شرایط دشواری که 
در زندگی تجربه کردم توانستم روی پای خودم بایستم و خودکفا شوم. 
امروز نه تنها به توانمندی رسیده ام بلکه برای دیگر خانواده های نیازمند 

نیز کار و اشتغال ایجاد کرده ام.
از وی  امداد  از حمایت های خوب کمیته  تشکر  و  تقدیر  وی ضمن 
می افزاید: بدون شک اگر راهنمایی ها و همراهی های کمیته امداد نبود 
من نمی توانستم این کارگاه را راه اندازی کنم و با راه اندازی این کارگاه 
توانستم عالوه بر خودکفایی خود زمینه اشتغال افراد نیازمند دیگری 
را فراهم کنم.  این بانوی موفق یکی از مشکالت اساسی کار خود را 
کوچک بودن فضای کارگاهش اعالم می کند و می گوید: با توجه به اینکه 
قسمتی از منزل مسکونی ام را به کارگاه شیرینی پزی اختصاص داده ام با 
کمبود فضا مواجه هستم که در صورت حمایت مسئوالن و کمیته امداد 
و گسترش کارگاهم می توانم عالوه بر تولید بیشتر زمینه اشتغال افراد 

نیازمند بیشتری اقدام کنم.

   خبر

اگر بخاری باغی داشتیم، سرمازدگی نداشتیم 
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 شماره مزایده: 5001005674000001                                                                     تاریخ انتشار آگهی: 1401/01/31   

مهلت دریافت اسناد مزایده تا تاریخ: 1401/02/15 ساعت 14:00                  تاریخ بازدید: 1401/02/01 الی 1401/02/25  

مهلت ارسال پیشنهاد: 1401/01/31 الی 1401/02/26 ساعت 14:00                                     تاریخ بازگشایی: 1401/02/27

شرایط تجدید مزایده:
1-سپرده شرکت در مزایده) پنج درصد قیمت اجاره پایه سالیانه( بابت هر قطعه، بایستی به صورت واریز به حساب 

3100003361004 بانک ملی شعبه مقداد سیرجان و یا بصورت ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر باشد.
2-در صورتی که برندگان حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده آنها به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

3- دیگر شرایط در اسناد مزایده ذکر گردیده است.
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:

1-برگزاری تجدید مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل 
خرید و دریافت اسناد مزایده )ودیعه( ارسال قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان 

پذیر می باشد.
2-کلیه اطالعات امالک و مستغالت شامل مشخصات، شرایط و نحوه واگذاری د راسناد مزایده موجود می باشد.

3-عالقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی) توکن( با شماره های ذیل 
تماس حاصل نمایند. مرکز پشتیبانی و راهبردی سامانه: 021-41934

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها در سایت )www.setadiran.ir( بخش ثبت نام/ پروفایل مزایده گر موجود 
است.

شهرداری سیرجان در نظر دارد؛
  تعداد 4 قطعه زمین  جهت اجاره غرفه های آرامستان » بهشت رضا)ع(«

از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج دراسناد مزایده و بهره گیری از سامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی )setadiran.ir( اقدام نماید. 

مساحت شرحردیف
)مترمربع(

قیمت کرایه هر ماه
)ریال(

توضیحات

اجاره زمین1
 غرفه اغذیه فروشی

شهرداری فقط زمین غرفه ها 1620/000/000

را اجاره می دهد و نصب 

کانکس جهت غرفه 

به عهده مستاجر می باشد که 

شرایط آن در اسناد مزایده 

ذکر گردیده است.

اجاره زمین2
 غرفه گل فروشی

1620/000/000

اجاره زمین3
 غرفه کرایه میز و صندلی

1630/000/000

اجاره زمین4
 غرفه کرایه سیستم صوتی

1635/000/000

دمرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان

فروش، نصب، سرویـس،شــارژ گـــاز و 

نقد و اقساطلولـه کشی زیرکار

کولرهای گـازی اسپلیت
خیابان وحید - روبروی فروشگاه  افق  کوروش

فروشگاه اسپلیت صالحی
4 2 3 3 8 7 8 8 - 0 9 1 6 4 4 5 8 3 3 5  
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از طریق  پاکت ها  بازگشایی  ارائه پیشنهاد مزایده گران و  تا  از دریافت اسناد مناقصه  کلیه مراحل برگزاری مزایده 
www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است  درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس 
مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مزایده محقق سازند.
تاریخ انتشار مزایده در سامانه: تاریخ 1401/01/31 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از سایت: تا ساعت 18:00 روز پنج شنبــــــه تاریخ 1401/02/15
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: از تاریخ دریافت اسناد مزایده تا ساعت 19:00 روز دوشنبه  تاریخ 1401/02/26

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 17:30 روزسه شنبه  تاریخ 1401/02/27 
اطالعات تماس دستگاه مزایده گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مزایده و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- بلوار قائم، جنب پمپ سی ان جی،  سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر تلفن 42335800 - 034
عالقه مندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن( با شماره های ذیل 

تماس حاصل نمایند. مرکز پشتیبانی و راهبردی سامانه: 02141943 
دفتر ثبت نام: 85193768-88969737اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها در سایت سامانه 

دمرییت ارتباطات شهرداری  سیرجانWWW.SETADIRAN.IR بخش ثبت نام پروفایل مزایده گر موجود است.

تجدید مزایده 10 دستگاه اتوبوس خط واحدسازمان
 مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سیرجان

دستگاه  مختصر:10  )شرح  خدمات  عمومی  تجدیدمزایده  دارد  نظر  در  سیرجان  شهرداری 

اتوبوس خط واحدسازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سیرجان شهر( به شماره 

1 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. 0 0 0 0 9 1 2 8 7 0 0 0 0 0 1


