وقوع گرد و

غبار و طوفان

در شرق کرمان

رئیس مرکز پیش بینی هواشناسی کرمان از وقوع طوفان و گرد و غبار در شرق استان کرمان
خبر داد .حمیده حبیبی بیان کرد :برای امروز سه شنبه طوفان و گرد و غبار برای شهرستانهای
شرق استان کرمان پیش بینی میشود.وی تصریح کرد :وزش باد و گرد و غبار و ریزگردها به
صورت متناوب در استان کرمان روی میدهد که منجر به کاهش دید و افزایش آلودگی هوا
میشود .وی تاکید کرد :برای امروز و فردا شاهد کاهش دمای هوا خواهیم بود .وی بیشترین
دمای هوا را مربوط به منوجان با  ۲۴درجه و کمترین دمای هوا را به الله زار با  ۲درجه دانست.

شهر

گزارشی از وضعیت نامناسب کف بازار قدیمی سیرجان:

لیال گلزاری

5

وضعیت کرونا در کرمان آبیتر شد

شماره 695
 11خرداد1401

خبــر

بر اساس آخرین نقشۀ رنگبندی رسمی کشور که هفتم خردادماه توسط وزارت بهداشت منتشر شد ،در حال حاضر
رنگ کرونایی  13شهر در استان کرمان زرد (نسبتا پرخطر) است و  10شهر نیز در وضعیت آبی (عادی) قرار دارند.
هیچ شهری از استان کرمان در وضعیت نارنجی و قرمز قرار ندارد .شهرستان «بردسیر» که تا هفتۀ گذشته جزو
مناطق آبی کرونایی استان بود با افزایش تعداد مبتالیان اکنون در وضعیت زرد قرار گرفته است.رنگ کرونایی شهرهای
«عنبرآباد» و «بافت» نیز از زرد به آبی تغییر کرده است.تاکید پزشکان و متخصصان همچنان بر تکمیل واکسیناسیون
و استفاده از ماسک برای پیشگیری از بیماری کرونا است.

اینجا هم قسمتی از بازار است

بسیاری از قسمتهای دیدنی شهرمان سیرجان را
آثار و ابنیه تاریخی تشکیل میدهند .هریک از این
آثار نشان از تاریخ غنی و قدمت این شهر را نمایان
می کند .یکی از این آثار ،بازار سیرجان است.
قدمت بازارهای سیرجان به ۱۵۰سال پیش و به زمان
قاجاریه برمیگردد که محلی برای دادو ستد اهالی
شهر و تجار بوده .این بازارها که شامل بازارهای دوقلو
و بازارهای دیگری منشعب به این دو بازار ،بهدلیل
موقعیت مرکزی بودنشان ،همچنان بهعنوان یکی از
مراکز خرید و جاهای دیدنی سیرجان به شمار میآید؛
هم مکانی ایدهآل برای تماشای تاریخ و معماری شهر
است و هم تجربه فرهنگی و خرید سوغاتی.
بازارهای نو و كهنه و بازارهای جنبی که به آنها
راه دارند .از جمله بازار قاووت یا قوتوی سیرجان که
از قدیم تا حال به عنوان یکی از سوغاتهای شهر
سیرجان معروف بوده و همچنان این عنوان را دارد
و همین دلیل باعث شده که بیشتر مالکان مغازههای
این راسته شغل پدر به پسر را ادامه دادهاند و هنوز

به عنوان یکی از اصلیترین سوغاتهای سیرجان
پابرجا بماند .این سوغات به دلیل خواص تقویتی و
درمانی خاص خود ،به عنوان معجونی انرژی زا تبدیل
شده که طرفداران بسیاری دارد.
مشکالت بازار قوتو ها

اما وضعیت این بازار که مستقیم با مواد خوراکی
سر و کار دارد ،چندان ایدهآل نیست .آنجا که محلی
برای آسیاب کردن و عرضه قوتو به مشتریان است
از سیستم تهویه مناسب محروم است و تمامی گرد
حاصل از آسیاب این مواد خوشمزه ،در فضا پخش
است.اما قسمت انتهایی این راسته از بازار که به
بلوار دکتر صادقی منتهی میشود مشکالتی بیش
از تهویه هوا دارد .این قسمت که متراژی کمتر از
100متر دارد ،گویا وصلهی ناجور این بازار است
و فاقد امکانات اولیه .کسبهی این قسمت از بازار
گالیههای خود را این گونه بیان کردند:
«این قسمت از بازار که از سمت بلوار دکتر صادقی،
ورودی هم محسوب میشود و باید کمی سر و وضع
مناسبتری داشته باشد و با یک تابلو بازار قوتو را به
رهگذران نشان داد ،متاسفانه امکانات مناسبی ندارد.

نامه سرگشاده سخن تازه به سرپرست جدید فرمانداری سیرجان،

گروه شهر

جناب آقای دکتر یعقوبی.
سالم و عرض تبریک و تسلیت برای مسوولیت جدیدی که
برعهده گرفتهاید .تبریکی طبق سنت و تسلیت برای اینکه فرمان
شهری را به دست گرفتهاید که مثل خودروهای ویژهی آموزش
رانندگی ،کالج و ترمز دیگری جز آنچه جلوی پای شماست دارد
و این مساله موجب شده بار مشکالت زیادی در طول این سالها
بر دوش فرمانداری سیرجان بماند و حل نشده باقی مانده است.
در سخنرانی مراسم معارفهتان گفته بودید به ادارات سر
میزنید .مشخص است که برای شروع ،نقاط درد سیرجان
را خوب شناسایی کردهاید و این امیدوارکننده است .زیرا در
سالیان گذشته دندهی ماشین فرمانداری سیرجان در حالت سلو
مانده و حرکتی خفه و آهسته داشته است! بنابراین بر ادارههای
گوناگونی که در سیرجان به نمایندگی از ادارههای کل استان
دایر شدهاند کمترین نظارتی نشده است و کار به معنای واقعی
کلمه از آنان خواسته نشده است!

از آسفالتی که جای کف پوش را گرفته تا سقف آن.
روزی نیست که سه ،چهارنفر از مشتریان و رهگذران
در این قسمت به زمین نخورند ،چون همان آسفالت
این قسمت هم پر از چاله است و پای هر رهگذری
در آن گیر کند به زمین میخورد .این آسفالت
نامناسب باعث شده که در زمان بارندگی پر از آب
شود و در زمان خشکی پر از خاک ،جارو کردن این
قسمت هم بسیار مشکل است .بیشتر اوقات پیش
آمده که حتا پاکبانان شهرداری هم از جارو کردن
این قسمت سرباز می زنند و آن هم به دلیل وجود
همین چاله هاست.
عالوه بر این روشنایی راهرو هم توسط خو ِد کسبه
تامین می شود و هر شب یکی از کسبه از مغازه،
المپی را برای روشنایی راهرو روشن می گذارد که
یک بار اگر فراموش شود ،این راسته در تاریکی
مطلق فرو میرود .اصال دلیل اصلی جارو نکردن
پاکبانان شهرداری هم نبود روشنایی است و وقتی
به آنها اعتراض میکنیم به ما میگویند میخواهید
تمام وقتمان را در این قسمت هدر بدهیم نه نور
دارد و تمام زباله ها در چاله ها گیر می کنند .به

دند ه را عوض کنید،آقای فرماندار

هستند ارگانها و ادارههایی در سیرجان که فقط یک نام
خشک و خالیاند و در عمل یا بودجه ندارند که فعلی در راستای
مسوولیتشان انجام بدهند .یا نیرو ندارند .یا نیروی منفعل و
ناکارآمد دارند و یا هر دو .گاه حتا هر دو یا یکی را دارند اما
ارادهای برای انجام کار وجود ندارد .در این شرایط زد و بندهایی
هم برخالف مسوولیتشان شده که منافع خصوصی افراد را
رویاروی منافع عمومی یک شهر قرار داده و میدهد.
گرچه شما با سابقه حضور در ستاد انتخاباتی نماینده کنونی،
چه بسا نیامده باشید با عبدالباقیهای فراوان شهر ما سیرجان
دربیفتید و نظارت دولت مرکزی را بر متروپلهای رنگارنگ این
شهر برقرار کنید اما به حکم نامی که قرار است یدک بکشید،

دست به قلم شدیم تا آنچه شرط بالغ است گفته باشیم و شما
خواه پند بگیرید و خواه مالل.
جناب آقای یعقوبی شما سابقهی حضور در دانشگاه را در
کارنامهی خود دارید .چند مشاور علمی در زمینههای معدنی،
فرهنگی ،عمرانی و محیطزیستی برای خود از بدنهی واقعی
دانشگاه انتخاب کنید و در این انتخاب جز شایستگی علمی هیچ
سفارشی را از سوی کسی نپذیرید .زیرا با ندانمکاریهای برخی
مسووالن سابق شهر ما سیرجان از همین چند نقطه آسیب
دیده است.
سیرجان دچار توسعهی نامتوازن شده.
ی سیرجان خرج عمران خودش نشده.
ثروت معدن 

آگهی مزایــده اجــاره

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سیرجان در نظر دارد
اجاره فضای فیزیکی محل تزریقات کلینیک تخصصی سالمت
را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده ،با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
( )www.setadiran.irو با شماره مزایده  5001092962000001به صورت الکترونیکی واگذار نماید.
زمان انتشار در سایت :ساعت  08:00مورخ 1401/03/11
مهلت دریافت اسناد مزایده :ساعت  14:00مورخ 1401/03/22
از ساعت  09:00تا ساعت 12:00
تاریخ بازدید 1401/03/17 :لغایت 1401/03/31
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت :ساعت  14:45مورخ 1401/04/04
زمان بازگشایی :ساعت  09:00مورخ 1401/04/05
زمان اعالم به برنده1401/04/06 :

به شماره  2001005674000023را 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  1401/03/11می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت  18:00روز شنبـه تاریخ 1401/03/21

مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز سه شنبـه تاریخ 1401/03/31
زمان بازگشایـی پاکت ها :ساعت  14:40روز چهارشنبه تاریخ 1401/04/01

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار :جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها
آدرس :سیرجان -میدان انقالب ،شهرداری مرکزی ،امور قراردادها تلفن)034( 4132 5077 :

اطالعات تماس سامانه ستاد :جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس)021( 41934 :

دمرییت ارتباطات شهرداری سیرجان

مناقصـــه شهرداری سیرجان ( نوبت اول )

(شرح مختصر ؛ تهیه مصالح و اجرای فاز یک باغ ایرانی)

کارخانه نورد بردسیر مجتمع جهان فوالد سیرجان
فوالد سیرجان کارخانه احیا مستقیم اقدام نماید؛

روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی سیرجان

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات

دستگاه باالنس گاردان مورد نیاز

نسبت به خريد یکدستگاه باالنس گاردان مورد نیاز کارخانه نورد بردسیر مجتمع جهان

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است:
.1برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد
مزایده (در صورت وجود هزینه مربوطه) ،پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه) ،ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن
مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد.
.2کلیه اطالعات موارد مزایده شامل مشخصات ،شرایط و نحوه اجاره در برد اعالن عمومی سامانه مزایده ،قابل مشاهده ،بررسی و انتخاب می باشد.
.3عالقه 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 راهبری سامانه021-41934 :
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام استانها ،در سایت سامانه (  ) www.setadiran.irبخش « ثبت نام /مزایده گر» موجود است.

تهیه مصالح و اجرای فاز یک باغ ایرانی

دغدغههای غیرواقعی به سمتی بکشانید که در راستای برطرف
شدن مشکالت عینی مردم در بخشهای شهرسازی و کمبود
امکانات و خدمات شهری باشد.
برای احیای محیط زیست از کف رفتهی شهرستان الزم است
که شما از اداراتی مثل صمت ،اداره کار ،جهاد کشاورزی ،منابع
طبیعی ،آب منطقهای و اداره محیط زیست برنامهی بلندمدت
بخواهید و گزارش اجرای کار را به صورت مرتب از آنان بخواهید
تا دست کم دیگر شاهد آن نباشیم که رییس ادارهای از حق آب
و هوا و ِ
خاک مردم این شهرستان چشم بپوشد تا به جایش در
یک معدن حقوق و مزایا مستمری بگیرد!
اما میماند بخش برگزاری انتخابات و نظارت مفید بر آن ،که
خشت بر این دریای مواج نمیزنیم زیرا به نظر میآید فرمانداری
سیرجان سالهاست مقهور فرهنگ غلط جامعه و دستورهای
مافوق باشد و در این حیطه برای شما نیز نه حرفی برای گفتن
بماند و نه خود به خاطر خاستگاه سیاسیتان تمایلی به اصالح و
دادن هزینه در این راه داشته باشید.
با آرزوی توفیق

شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در نظر دارد؛

شرایط عمومی و توضیحات برگزاری مزایده دستگاه اجرایـــی

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

سیرجان ضعفهای اساسی در حوزهی فرهنگ دارد.
و از همه مهمتر اینکه محیط زیست شهرستان با دستکاریهای
زیادهخواهانهی معادن دچار آسیب فراوان گشته است.
برای درمان توسعه نامتوازن شهرستان ،پیشگیری از نقش
مخرب معادن و کشاندن دوبارهی آنها به پای میز معین
اقتصادی ،میتواند یکی از هنرهای شما باشد تا از ثروت آنان
برای میراث فرهنگی شهر و زیرسازی برای گلیم و صنایع دستی
و سینما و تئاتر و سالن همایشها کاری انجام بدهید.
برای جدی تر اجرا شدن طرحهای عمرانی در سیرجان و
آبادانی شهر الزم است که نقش نظارتی-هدایتی فرمانداری را بر
شورا و شهرداری سیرجان دوباره اعمال کنید و آنان را از سطح

توافق بود چون عمال سه ،چهار ماه کار و کاسبیشان
تعطیل میشد .و طی چندین جلسه ای که با مدیرکل
وقت ،برگزار شد ،گفتند یا طرحی که از طرف میراث
ارایه گردیده باید اجرا شود یا هیچ طرحی دیگری
نباید اجرا گردد و این گونه شد که متاسفانه وضعیت
کف بازار به همین شکل باقی ماند.
اما اگر اکنون میراث فرهنگی شهرستان بتواند نظر
مساعد مدیر کل میراث را داشته باشد با طرحی که
برای شهرداری به صرفه و قابل اجرا باشد ،حتما برای
ترمیم کف بازار اقدام خواهیم کرد .و این قسمت از
بازار هم سرانجامی خواهد گرفت».

آگهی فراخوان شناسایی مجدد تأمین کنندگان

شماره 5 0 0 1 0 9 2 9 6 2 0 0 0 0 0 1

دفتر ثبت نام 88969737 :و 85193768

همین دلیل هر کسی خودش صبح زود جلوی
مغازه اش را تمیز میکند».
«حدود دو سال پیش با هزینه شخصی خودمان
برای این قسمت از بازار ،با پلیت ،سقفی درست
کردیم تا حداقل جلوی گرما و نور گرفته شود
اما این کافی نیست .ما هم در این قسمت به
امکانات نیاز داریم .با چند نفر از اعضای شورای
عکس :سید محسن فروزنده
شهر مشکالت مان را در میان گذاشتیم که به
این قسمت از بازار داشته باشند ،همکاری خواهیم کرد
ما گفتند شهرداری اجازه چنین کاری را ندارد
چرا که قسمتهای تاریخی شهر زیر نظر میراث چرا که مدیرکل هم در این رابطه نظر مساعد دارند که
فرهنگیست .به مسووالن میراث فرهنگی هم به محض تامین اعتبار ،دستور کار دهیم ولی تاکنون
گوشزد کردیم که می گویند «چشم» باالخره باید کسی در این رابطه مراجعه نکرده است».
چند سال پیش ،میراث با طرح شهرداری مخالفت کرد
کسی به فکر این قسمت از بازار هم باشد»
در ادامه با مسووالن شهرداری صحبت کردیم چنین
تاکنون هیچ دستگاه اداری به ما مراجعه نکرده
بنابراین سراغ مسووالن میراث فرهنگی رفتیم تا از پاسخ دادند« :سال  92-93بود که برای بهسازی کف
روال اداری برای ترمیم این قسمت از بازار تاریخی بازار طرحی را به میراث ارایه دادیم چرا که متولی
اماکن تاریخی ،میراث فرهنگی است .اما متاسفانه
سیرجان مطلع شویم.
جعفری در این زمینه گفت« :تاکنون هیچ دستگاهی مدیر کل میراث فرهنگی استان با طرح پیشنهادی ما
در این رابطه طرحی از ما نخواسته وگرنه ما با هر کدام موافقت نکردند .و طرحی را ارایه دادند که هم بسیار
از دستگاه های اداری که اعتباری در زمینهی ترمیم برای شهرداری هزینه بر و هم برای کسبه غیر قابل

اقدام نماید؛ لذا از تأمین کنندگان معتبر که دارای توانایی مناسب و سوابق و تجارب

مورد قبول می باشند ،دعوت به عمل می آید ،حداکثر یک هفته از تاریخ چاپ آگهی

نسبت به اعالم آمادگی خود اقدام نمایند .بدیهی است بعد از تاریخ فوق به هیچ
درخواستی ترتیب اثر داده نخواهد شد.درخواستی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

لیست مشخصات دستگاه گاردان در سایت اینترنتی مجتمع جهان فوالد

سیرجان به آدرس sjsco.ir

قسمت مناقصات قرار داده شده است.

مدارک الزم :
ارسال نامه اعالم آمادگی ،رزومه شرکت در خصوص سوابق اجرایی ـ توان مالی ـ توان
تجهیزاتی ـ توان فنی و قراردادهای در خصوص موضوع فراخوان تا قبل از پایان تاریخ اعالم
شده فوق به آدرس ایمیل :

steel.abbaszade@gmail.com

تکمیل فرم خود اظهاری تامین کنندگان و ارسال به همراه مستندات مربوطه طبق چک لیست

مربوطه (دانلود از طریق سایت sjsco.ir

در بخش خرید و فروش)

* ارائه مدارک و سوابق هیچگونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد
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