
جاده  اول  در  روستایی  سلیمانیه 
حاال  که  بندرعباس  به  سیرجان 
چند سالی است تبدیل به شهرکی 
اما مشکالت عدیده  مسکونی شده 
دارد. از مشکالت شهری و خدماتی 
خود  خاص  اجتماعی  مشکالت  تا 
مدد  به  است  قرار  تازگی  به  ولی 
 دهیارش شاهد اتفاقات مثبت باشد.
دهیار  سراغ  به  بهانه  همین  به 
متولد  حسینی  صالحه  رفتیم.  آنجا 
برنامه  جغرافیای  دکترای   ۵۷
سالهاست  و  است  شهری  ریزی 
اجتماعی،  مختلف  عرصه های  در 
فعالیت هایی  فرهنگی  سیاسی، 
شورای  با  همکاری  جمله  از  داشته 
و  اندیشه   معراج  موسسه  چهارم، 
اکنون حدود یک سال است دهیار 
 تمام وقت روستای سلیمانیه است .
او از تجربه اش به عنوان یک دهیاِر 
او چند  اینکه به جز  زن می گوید و 
زن دیگر هم در شهرستان سیرجان 

دهیار هستند: 
ولی  نمی دانم  شهرستان  کل  در 
دیگر  خانم  دو  مرکزی  بخش  در 
هر  به هرحال  هستند.  دهیار  هم 

دارد  را  خودش  مشکالت  شغلی 
رجوع  ارباب  بعضی  اوقات  گاهی  و 
خانم  یک  دهیار  می بینند  وقتی 
هوار  و  داد  با  می کنند  فکر  هست؛ 
مجبور  را  دهیار  می توانند  تنش  یا 
بدهد  انجام  را  کارهاشان  که  کنند 
روستای  در  من  خوشبختانه  ولی 
سلیمانیه با توجه به همکاری خیلی 
فهیم  اهالی  و  روستا  شورای  خوب 
این  در  زیادی  مشکالت  سلیمانیه، 
خدا  بابت  این  از  و  نداشتم  رابطه 
را شاکرم . گرچه در کل پا به پای 
داشتن  وجود  با  کردن  کار  آقایون 
مسوولیت های  و  همسر  و  فرزند 
ولی  مقداری مشکل هست  خانواده 
خدا را شکر تا اینجای کار از خودم 

و تالشم راضی هستم. 
هم  مرکزی  بخشداری  در  که  چرا 
احترام  به  آمیخته  خانم ها  به  نگاه 
هست و این مساله کار را برای من 
راحت تر کرده است. با اینکه کار من 
تقریبا مردانه هست و اکثر همکاران 
)دهیاران بخش مرکزی( آقا هستند 
اما من مشکلی در زمینه کارم ندارم.
زناِن  که  می پرسم  حسینی  از   
دهیار  عنوان  به  او  از  سلیمانیه 
با  بیشتر   و  دارند  تقاضاهایی  چه 
درگیر  چالش هایی  و  مشکالت  چه 

هستند؟
اقتصادی  مشکالت  درگیر  بیشتر 
مطالبه ای  هیچ  متاسفانه  و  هستند 
برای خودشان ندارند و بیشتر دنبال  
مطالبه برای خانواده و فرزندان شان 
اینکه  مثل  مطالباتی  هستند. 
زمین  و  خونه  که  کسانی  بیشتر 
خانواده  برای  زمین  دنبال  ندارند، 
زمینه  در  هستند.  فرزندان شان  و 
بهداشتی هم حضور پزشک در خانه 
بهداشت روستا برای شان مهم است. 
نبود  بابت  از  نگرانی  همچنین  و 
مناسب  ورزش  و  آموزشی  فضاهای 
دغدغه  دیگر  از  نیز  بچه ها  برای 
ما  آنهاست چون متاسفانه روستای 
از امکانات ورزشی مناسب بی بهره 
است و مدرسه هم فقط یک دبستان 
به  البته  دارد.  مختلط  صورت  به 
قرار  مدرسه ساز  خیر  یک  کمک 
هست یک مدرسه دیگر هم ساخته 
کمبود  حاضر  حال  در  ولی  شود 
مدرسه و پیش دبستانی داریم و این 
نگرانی مادران سطح روستا را در پی 

داشته است.
محیط  در  حال  به  تا  آیا    
داشتن  قرار  واسطه ی  به  روستا 
مردانه،  تقریبا  منصب  یک  در 
گرفته اید؟ قرار  قضاوت   مورد 

از  یکی  شاید  البته  نه.  خوشبختانه 
دالیل آن این باشد که در اوایل دهه 
البته  داشته  روستا دهیار خانم   ۹۰
آن زمان دهیاری نیمه وقت بوده و 
خوشبختانه از این بابت من مشکلی 
با اهالی روستا نداشتم یا اگر حرفی 
و حدیثی بوده خودم نشنیدم .اوایلی 
شده  انتخاب  دهیار  عنوان  به  که 
داشتم  را  مشکالتی  باالخره  بودم 
دوری راه، حجم باالی کار، برخورد 
االن  ولی خوشبختانه  افراد   بعضی 
بسیاری از چالش های پیش روی را 
پشت سر گذاشتم. هر چند هنوز راه 
تا مشکالت  پیش هست  در  درازی 
کل  در  ولی  شود  مرتفع  روستا 
مشکالت زنان در جامعه ما نسبتا به 
مردان بیشتر است و متاسفانه زنان 
باید برای رسیدن به حق واقعی خود 
مطالبه گر باشند. هنوز در جامعه ما 
برای  پست ها  و  مشاغل  از  بسیاری 
می شوند.  محسوب  قرمز  خط  زنان 
به عنوان مثال در سیرجان ما تا به 
فرماندار  نداشتیم.  حال شهردار زن 
یا معاون فرماندار هم نداشتیم. البته 
به نظر می رسد دکتر یعقوبی نسبت 
به زنان و جایگاه آنان نگاه ویژه تری 
حرفهای شان  در  حداقل  و  دارند 
داده اند. حاال در عمل  نشان  را  این 

بمانیم  منتظر  باید  آید  پیش  چه 
زنان  که  برسد  روزی  امیدوارم  و 
جایگاه  به  رسیدن  برای  ما  جامعه 
جنگیدن  به  نیاز  خود  واقعی 

نداشته باشند و فقط افراد بر اساس 
اکتسابی  ویژگی های  و  شایستگی 
برای مسوولیتی انتخاب شوند. نه بر 

اساس جنسیت.

صالحه حسینی دهیار سلیمانیه؛

روستای سلیمانیه؛ فضای آموزشی و ورزشی ندارد
      سمیرا سرچمی
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ایسنا: رییس دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان گفت: متاسفانه درصد ماسک زدن در کشور 
به زیر ۴۰ درصد تنزل پیدا کرده که خبر خوبی نیست.دکتر وحید محمدی شاهرخی در آیین 
اختتامیه اولین جشنواره ملی عصر کرونایی در رفسنجان اظهار کرد: طی دو سال کرونا همه 
اقشار همچون بخش سالمت از جان گذشتگی کردند و با تمام مشکالتی که کرونا برای کل 
دنیا داشت، کشورمان از این امتحان الهی موفق بیرون آمد.وی به افزایش موارد ابتال به کرونا در 
روزهای گذشته در کشور اشاره کرد و افزود: جهشی که در ویروس امیکرون رخ داد از قدرت 

بیماری زایی باالتری برخوردار است و درگیری ریوی آن هم بیشتر است.  

استفاده از ماسک 
به کمتر از ۴۰ 

درصد رسیده است

خبــر  رتبه اول ایجاد اشتغال متعلق به سیرجان است
براساس    )GDP(اقتصاد شهرستان سیرجان برنامه ریزی شهرستان سیرجان گفت:  در جلسه شورای  رودری  جعفر 
گزارش مرکز آمار حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان است که ۱۶ درصد )GDP( استان است که شهرستان سیرجان در این 
خصوص بعد از کرمان و رفسنجان در جایگاه سوم قرار دارد.به گفته او، شهرستان سیرجان در بخش کشاورزی بعد از 
جیرفت در رتبه دوم و در بخش صنعت رتبه سوم بعد از کرمان و رفسنجان را به خود اختصاص داده است. ضمن آنکه 
در بخش خدمات بعد از کرمان در جایگاه دوم قرار دارد.رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان تاکید کرد: 

اگر سیرجان زنجیره معدنی را تکمیل کند ظرفیت بزرگ اقتصادی برای این شهرستان و استان ایجاد می شود.

رسول معظمی: همیشه وقتی زنان در مواردی -که 
از نظر من آنچنان  کار مردانه هست- قرار می گیرند، 
تفاوتی در ادارات و سازمان ها بوجود نخواهد آمد چون 
زنان از اول به وجود آمدن بشریت همیشه پا به پای 
مردان تالش کردند و چه بسا که شاید در خیلی موارد 
در مدیریت های کالن کشورها،  قوی تر از مردان ظاهر 

زنان  که  است  آن  دهنده  نشان  خود  این  و  شده اند 
باشند  را داشته  بهترین مدیریت  می توانند در جامعه 
چون زن ها مدیریت منزل و اداره را در جای خودش به 

نحو احسن انجام می دهند.
جدی  حمایت  زن ها  بودن  مدیر  از  من شخصا  خود 
می کنم چون موفق تر از مردان عمل کرده و می کنند.

از نظر من چالش و سختی نیست چون زن ها واقعا 
گاهی  هستند.  برخوردار  باالیی  بسیار  کاری  نظم  از 
دیدگاه  و  رای  در  تضاد  باعث  سلیقه  اختالف  اوقات 
و  بین مردان  این تضاد همیشه در  اتفاق می افتد که 
زنان بوده و فکر میکنم زنان این موارد را بهتر مدیریت 

می کنند.            بخشدار بخش مرکزی سیرجان

مدیران زن 
همپای مدیران مرد

ساعت خواب شورا و طرح فاضالب 
پیش از ظهر سه شنبه این هفته شورای شهر سیرجان با موضوع شیوه ی 
اجرای طرح فاضالب در سیرجان نشستی با حضور اعضای شورای شهر، 
قائم مقام شهردار سیرجان، معاونان حقوقی و فنی شهرداری، مدیرعامل 
شرکت کاریز )مجری طرح فاضالب شهری( و اهالی رسانه با موضوع 

رسیدگی و بررسی روند اجرای پروژه فاضالب شهری برگزار شد.
در این نشست شورای شهر از مجریان اجرای طرح خواست که برای 
رفع مشکالت عبور و مرور مردم به روند کارشان شتاب ببخشند و نسبت 

به مرمت پس از حفاری نیز سرعت و دقت بیشتری به خرج بدهند.
شورا همچنین نشبت به زمان بندی اجرای حفاری ها انتقاد داشت و 
در مقابل مدیرعامل شرکت کاریز )مجری پروژه فاضالب شهری( این 
زمان را به دلیل تعطیلی مدارس و نبود بارندگی بهترین زمان ممکن 

اعالم کرد. 
محسن امانی در این نشست با بیان اینکه در حال حاضر مدرن ترین 
تصفیه خانه برای فاضالب سیرجان ایجاد شده است، گفت: این تصفیه 
خانه در محدوده شهری جمعیت ۵۵۰هزار نفر را در شهرستان پوشش 
می دهد و اگر مردم صبوری به خرج بدهند تا پایان مهرماه شبکه اصلی 

شهر در مسیرهای اصلی به طور کامل جمع می شود.
او تاکید کرد که پروژه های در حال اجرا در سطح شهر در مسیرهای 
خیابان احمد کافی، خیابان مالک اشتر، بلوار دکتر صادقی )بلوار شاهد 
تا تقاطع دانشگاه آزاد( بلوار قاآنی و خیابان ولیعصر )عج( تا پیش از آغاز 
ماه محرم به اتمام می رسند و مرمت می شوند که برای عزاداری هیات ها 

نیز مشکلی پیش نیاید.
تاثیر  پیرامن  شهرداری  و  شورا  دیگر  دغدغه ی  نشست  همین  در 
فاضالب بر کاهش سطح آب چاه های فضای سبز شهرداری بود که به 
ایجاد می کرد که چرا شورا  ابهام  نظر دغدغه ای دیرهنگام می رسید و 
نهایت  در  اما  افتادند  دلواپسی  این  به  سال  چند  از  بعد  شهرداری  و 
آشکار شد که قرار است بر سر امکان افزایش درصد سهم آب شهرداری 

سیرجان چانه زنی هایی شود.
گفتنی ست سهم فعلی شهرداری برای آبیاری پارک ها و فضای سبز 
شهری از آب تصفیه شده فاضالب در زمان بهره برداری از این پروژه؛ 

۵ درصد است.

   گزاره

صفحه 3
خیابانها آسفالت

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

09135320842-09132794372

          آگهی مناقصه عمومی )دو مرحله ای( 

       خرید 80 عدد غلتک خط تولید مورد نیاز

 کارخانه نورد بردسیر شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان 
شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در نظر دارد نسبت به؛

 خریــد 80 عدد غلتک خط تولیــد 
مورد نیاز کارخانه نورد بردسیر شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان   از طریق مناقصه عمومی 
دو مرحله ای 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 تا تاریخ   1401/05/08  

ساعت 14:00 نسبت به ارسال پاکات اقدام نمایند. بدیهی است بعد از تاریخ فوق به هیچ 
درخواستی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

* مدارک الزم جهت ارسال :

نامه اعالم آمادگی، مدارک مربوط به چک لیست ارزیابی تامین کنندگان، پیش نویس قرارداد خرید 

به همراه ضمانت نامه بانکی به مبلغ 2.000.000.000 ریال

) sjsco.ir (.دانلود مدارک از سایت مجتمع جهان فوالد سیرجان قسمت خرید و فروش- مناقصات(

آدرس تحویل پاکات )الف – ب – ج(:

سیرجان/بلوار نماز بعد از چهار راه پیام نور_  روبه روي سالن اداره ارشاد )غدیر( _ دبیرخانه 

کمیسیون معامالت مجتمع جهان فوالد سیرجان

 کد پستی: 7816964741 _  شماره تماس: 034-42251193

 نامه اعالم آمادگی به همراه رسید تحویل پاکات را به آدرس ایمیل

 steel.abbaszade@gmail.co  ارسال فرمایید

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

*هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

واحد تدارکات و خرید شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان

رپرتاژ معتمدی

رپرتاژ تخت گنبد

تولیدی و بازار مبل امام علی )ع(

 سرویس چوب کامل ویژه جهیزیه عروس شامل؛

بوفه بزرگپا تختیمیز جلو مبلیمیز ناهارخوریرختکن،جاکفشی

تشک طبی فنریمبـــل کمد لباسی سرویس خواب میز آرایش

اول قیمت ها را مقایسـه کنید

این فرصت بی نظیر را از دست ندهید
خرید کنید، تخفیف بگیرید و اشانتیون ببرید

همگی یکجا : 37/800/000 تومان

 انتهای بلـوار اصلی حجـت آبــاد  
0 9 1 2 4 1 5 8 0 0 1

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  

آهن آالت دست دوم و انواع ضایعات
 شما را با باالترین قیمت در محل  خریداریم.

0913 278 3052/0913 145 2643
5036 230 0919 خدائی
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کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir به آدرس  الکترونیکی دولت )ستاد(  تدارکات  درگاه سامانه 
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 1401/04/22 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشاراسنادمناقصه تا  ساعت 18:00 روز شنبـه  تاریخ 1401/05/01
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه  تا ساعت 19:00 روز سه شنبـه  تاریخ 1401/05/11

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 14:00 روز چهارشنبــه  تاریخ 1401/05/12 
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:   5077  4232 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان تجدید مناقصه عمومــی یک مرحله ای
  تهیـــه مصالــح و اصالح معابــر  منطقـــه 2 شهـــری

 شهرداری سیرجان در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی خدمات

)شرح مختصر؛ تهیــه مصالـح و اصالح معابـر  منطقــه 2 شهــری ناریــه   ( 

2001005674000050  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 
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کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir به آدرس  الکترونیکی دولت )ستاد(  تدارکات  درگاه سامانه 
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 1401/04/22 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشاراسنادمناقصه تا  ساعت 18:00 روز شنبـه  تاریخ 1401/05/01
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه  تا ساعت 19:00 روز سه شنبـه  تاریخ 1401/05/11

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 13:40 روز چهارشنبــه  تاریخ 1401/05/12 
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:   5077  4232 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان تجدید مناقصه عمومــی یک مرحله ای  عملیات برداشت، بارگیری 
و دپو مصالح سنگــی از معـدن شهـرداری از طریق انجام عملیات ناریـــه 

 شهرداری سیرجان در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی خدمات
)شرح مختصر؛ عملیات برداشت، بارگیری و دپو 

مصالح سنگــی از معـدن شهـرداری از طریق انجام عملیات ناریـــه   ( 
2001005674000049  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 

لوله بازکنی اعتماد
بازکردن لوله های فاضالب توالت ، آشپزخانه و . . .

6216 669 0913- رضایی


