هوای کرمان
گرم تر می شود

رئیس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی استان کرمان از روند افزایش دما در استان
کرمان خبر داد و گفت :برای امروز وزش باد و گردوخاک در اکثر مناطق استان کرمان
پيشبينی میشود .حبیبی با بیان اینکه شدت وزش باد و گردوخاک در شرق استان بیشتر
است ،اظهارداشت :در اکثر مناطق استان در ساعات بعد از ظهر ،وزش باد و گرد و خاک به طور
لحظهای پیشبینی میشود و فردا بر سرعت وزش باد در شرق استان کرمان افزوده میشود .به
گفته رئیس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی استان کرمان کاهش کيفيت هوا ،کاهش دید
افقی و افزایش غلظت ریزگردها در برخی از مناطق استان کرمان دور از انتظار نیست.

شهر
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خودکفایی در تامین معاش یک زن سرپرست خانوار

خبــر

روابط عمومی کمیته امداد استان گزارش داد :بانویی از زنان سرپرست خانوار تحت حمایت کمیته امداد شهرستان
سیرجان به دلیل نداشتن منبع درآمد با دو فرزند در تأمین معاش و ادامه زندگی با مشکالت فراوانی مواجه میشود
که در نتیجه از طریق حمایت این نهاد و دریافت وام اشتغال با وجود محدودیتهای خاص محیطی و امکانات کم
روستایی توانسته است به پرورش بوقلمون و مرغ گوشتی مبادرت ورزد .وی که هماکنون  ۴۰سال سن دارد ب ه عنوان
یک پرورشدهنده طیور و چهرهای موفق و نمونه در شهرستان سیرجان مطرحشده است.

گزارش سخنتازه از نخستین نشست شورای اداری سرپرست جدید فرمانداری سیرجان؛

حسام الدین اسالملو

شعارهای بعضا قشنگ با چاشنی چند وعده ،تنها
خروجی نخستین نشست شورای اداری فرماندار
تازه بر مسند کار نشسته بود .روز گذشته ساعت
 11پیش از ظهر در سالن اجتماعات فرمانداری
سیرجان جلسه آغاز شد و تا ساعت  13ادامه پیدا
کرد.
در این نشست به جز رییسهای دو ادارهی
منفعل و بیبودجهی بهزیستی و میراث فرهنگی،
باقی مدیران ادارههای سیرجان به اضافهی رییس
شورای شهر ،شهردار سیرجان و بخشدارها حضور
داشتند تا از سخنان سرپرست جدید فرمانداری
بهرهمند شوند.
سرهنگ دستوری؛ فرمانده بسیج سیرجان از
سیاست اشتباه ارز 4هزار و دویستی سخن گفت
و تلویحا از اینکه ادارات مرتبط با این موضوع در
راستای حذف ارز 4هزار و دویستی فرهنگسازی
نکردهاند ،گالیه کرد که چرا ابعاد فسادآور آن را
برای مردم تشریح نکردهاند تا بعد از واقعی شدن
قیمتها مردم دچار شوک نشوند.
به جز این سخنان فرمانده بسیج سیرجان که
بویی از دغدغههای واقعی و مشکالت عینی در
خود داشت ،باقی دو ساعت جلسهی شورای
اداری شه ِر پر مشکل سیرجان ،تشریفات رسمی
و سالم و درود و یک سری حرفهایی را پر کرد
که شاید تنها  30دقیقهاش به بررسی مشکالت
خود سیرجان گذشت!
در واقع این نخستین جلسهی رسمی یعقوبی به
عنوان فرماندار سیرجان سنگ محک خوبی بود از
اینکه وی چقدر وزنه و برش بر روی ادارهها برای
کار خواستن از آن ها خواهد داشت.
در این نشست به جای چند دقیقه زمان
دادن به هر کدام از مدیران ادارههای سیرجان
برای بیان مشکالتشان و در مقابل هدایتشان
توسط فرمانداری ،و مطالبهی فرماندار از آنان
پیرامون برنامهریزی برای مشکالت ریز و درشت
سیرجان ،تنها شاهد بودیم که جلسه با یکسری

یک ُمشت شعار!

کلیگوییها از سیاست کالن کشور جمعبندی
شد!
تنها رییس ادارهای که صحبت کرد و زود
مجال ادامهی سخن از او گرفته شد ،رییس
کرمانیاالصل اداره صمت بود .او از مرز مشخص
شعار و عمل حرف زد و از جمع خواست به عنوان
مثال ،با ماشینی از جنس خودروهای مردم (یعنی
کولر نداشته باشد و شاسی بلند نباشد) به کف
خیابان بروند تا از نزدیک مشکالت مردم را درک
کنند.
این طور که مشخص بود تفاوت شدید شرایط
عمرانی سیرجان با مرکز استان مورد دلخوری
عربپور شده بود و او از این همه معدنمحوری
در سیرجان گالیه داشت.
در ادامه منتظر ارائهی راهبرد کلی فرماندار جدید

سرپرسـت فرمانـداری ویـژه
شهرسـتان سـیرجان تکریـم ارباب
رجـوع ،راندمـان کار و اسـتفاده
بهینـه از امکانـات ،تصمیـم گیـری
بـه موقـع ،توانایـی کار کـردن در
شـرایط سـخت را در مدیریت علمی
دانسـت و یـادآور شـد :قطعـا همه
شـما مسـووالن نسـبت بـه اصـول
مدیریتـی شـناخت دارید؛ امـا الزم
اسـت این اطالعات بروزرسـانی شود
و یافتههـای جدیـد را دریابیـم.
برای ادارات ،شورا و شهرداری و بخشداریها
بودیم و اینکه از آنان بخواهد چند هفتهی دیگر با
گزارش کارهای شروع شده و مشکالت پیش آمده
به نشست شورای اداری بعدی برگردند اما حرفی
در این باره زده نشد!

در عوض یعقوبی با یک سری شعارهای کلی
پیرامون "مدیریت علمی و تدوین سند چشم
انداز توسعه شهرستان" نشست را به پایان
خودش رساند.
وی تصریح کرد :نظامهای اداری نظامهای
سیستمی هستند که نمیتوان بصورت جزیرهای
کار کنیم و اگر بر تکریم ارباب رجوع و یا فرهنگی
سازی و یا راندمان کاری تاکید میشود ،اینگونه
نیست که مجموعهای بتواند این کار را انجام
دهد و همه باید نقش آفرین باشیم و بپذیریم
که مدیریت سنتی عمر آن تمام شده و امروز باید
به سمت مدیریت اصولی برویم؛ مدیریتی که بیش
از یکصد سال در کشورهای توسعه یافته در حال

تهیه مصالح و اجرای فاز یک باغ ایرانی
شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات

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

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.irانجام 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 :

مناقصـــه شهرداری سیرجان ( نوبت دوم )

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

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

دمرییت ارتباطات شهرداری سیرجان

دفتر ثبت نام 88969737 :و 85193768

اجاره یک باب رستوران پایانه مسافربری بعثت
شهرداری سیرجان در نظر دارد مزایده عمومی

(شرح مختصر ؛ اجاره یک باب رستوران پایانه مسافربری بعثت)

به شماره  5001091287000001را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری مزایده 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

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  1401/03/11می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از سایت :از تاریخ انتشار اسناد مزایده تا ساعت  18:00روز یکشنبـه تاریخ 1401/03/22

مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد :از تاریخ دریافت اسناد مزایده تا ساعت  19:00روز پنج شنبـه تاریخ 1401/04/02
زمان بازگشایـی پاکت ها :ساعت  17:30روز یکشنبه تاریخ 1401/04/05

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

آدرس :سیرجان -بلوار قائم ،جنب پمپ سی ان جی ،سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافرشهرداری تلفن)034( 4233 5800 :

اطالعات تماس سامانه ستاد :جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس)021( 41934 :
دفتر ثبت نام 88969737 :و 85193768

دمرییت ارتباطات شهرداری سیرجان

مزایـــده شهرداری سیرجان ( نوبت دوم )

فراخوان مزایده عمومی

گسترش است و تمامی دستگاهها باید مجهز و
مسلط به اصول مدیریتی و دانش مدیریتی باشند
که در غیر این صورت هیچ حرفی برای گفتن
نداریم.
سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان سیرجان
تکریم ارباب رجوع ،راندمان کار و استفاده بهینه از
امکانات ،تصمیم گیری به موقع ،توانایی کار کردن
در شرایط سخت را در مدیریت علمی دانست و
یادآور شد :قطعا همه شما مسووالن نسبت به
اصول مدیریتی شناخت دارید؛ اما الزم است
این اطالعات بروزرسانی شود و یافتههای جدید
را دریابیم و برنامه و استراتژی مدیریتی برای
مجموعه خود داشته باشیم و در کنار فراگیری

علم باید هنر اجرای آن را هم کسب کنیم و اگر
مدیران شهرستان با شیوههای سنتی مدیریت
کنند و نگاه سیستمی و مبتنی بر مدیریت علمی
اعمال نشود ،نتیجه مطلوبی برای نظام اداری
شهرستان حاصل نخواهد شد.
علی یعقوبی همچنین گفت« :در ابتدای حضور
در تصدی سرپرستی فرمانداری سیرجان ،یک
تیم رصد فضای مجازی تشکیل دادم تا مشکالت
و مطالبات مردم را جمعآوری کنند که از مجموع
درخواستهای مردم از فرماندار جدید به این
نتیجه رسیدیم که جراحی و تحول اقتصادی
بعنوان موضوع اصلی کشور مورد پذیرش مردم
قرار گرفته که مدیران بایستی با تمام توان خود

آنرا اجرایی کنند و همچنین در ارایه خدمات با
کیفیت و تکریم ارباب رجوع توسط مسیولین را
انتظار و درخواست دارند .وی ادامه داد که اجازه
نخواهم داد به جایگاه و شأن ارباب و رجوع و مردم
خدشهای وارد شود؛ بخصوص خانوادههای معظم
شهدا و ایثارگران که به گردن ما دِین دارند».
در پایان سرپرست فرمانداری سیرجان باالخره از
عرصهی شعار پا را فراتر گذاشت و به دو سه نمونه
از مشکالت عینی مردم سیرجان اشارهی مستقیم
کرد و با اشاره به اتفاقات و حوادث جادهای طی
روزهای گذشته ،ضمن تسلیت به خانواده آنها،
گفت :نشست اضطراری بررسی مشکالت محور
سیرجان -بلورد با حضور مدیران مربوطه برگزار
شد ،اما متاسفانه در پروژه محور مذکور یکسری
کارها به صورت هماهنگ انجام نشده است لذا
مقرر شد پیمانکار با هماهنگی مسووالن استانی
تا زمان مشخص شدن پیمانکار نیوجرسی و نصب
عالیم و تابلوهای هشدار دهنده و دوربین ها
کنترل سرعت محور مسدود شود».
با این وجود رییس اداره راه در این جلسه پیرامون
چرایی بیتدبیریهای اتفاق افتاده در احداث این
محور _که موجب از دست رفتن جان چند نفر
شد -توضیحی ارائه نداد و بازخواست نشد!
یعقوبی همچنین به مشکل دیگر سیرجان اشاره
کرد .اینکه« :وجود  ۲شهرک صنعتی ،کشش
مشاغل مزاحم را ندارد و اینگونه مشاغل بایستی
سریعا ساماندهی شوند و سیستم حمل و نقل
و تردد کامیون درون شهری بسیار خطر آفرین
است و بحث کامیونها و ورود آنها را باید به طور
جدی دنبال و چارهگشایی کنیم».
گرچه در این مورد نیز مسووالن پیشین بارها
ی گذاشته بودند اما در عمل
جلسههای تخصص 
کاری از پیش نبردهاند .ولی باید به فرماندار جدید
دست کم شش ماه تا یک سال فرصت داد تا شاید
مدیریت علمیئی که وی از آن سخن میگوید؛ در
واقعیت اندکی هم شده به عرصهی عمل پا بگذارد
و چهرهی سیرجان را کمی تا قسمتی تغییر دهد.

